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نغُت 9372
يجهت انمبدعيت  /نؼهٕو انحبعٕة ٔانشيبضيبث
3D anaglyph image watermarking approach
Techology Development and its impact on the archituctre of Sustainable
Accepted on
Archictuval Form in Iraq
IEEE, College of engineering,wasit
Urban Transformation Of historical Cities Centers
university
يجهت جبيؼت ٔاعظ
دٔس انًشبسكت انحضشيت في ححغيٍ انبيئت انؼًشاَيت نًشكض انًذٌ انخبسيخيت
يجهت كهيت انخخطيظ انؼًشاَي  /جبيؼت انكٕفت
ٔسلت بحزيت لذيج نهُذٔة انؼهًيت انذٔنيت في جبيؼت
َٕحُكٓبو حشَج

صبيح نفخّ فشحبٌ

2017-2020

صبيح نفخّ فشحبٌ

2017-2020

احغبٌ ػببط جبعى

Oct-17

اعخذايت انشٕساع انخجبسيت في انًذيُت :ححهيم يمبسٌ نًحبٔس يُخخبت في يذيُت انكٕث
Smart government: analysis of shift methods in Municipal Services
Delivery: The study AREA: AL-Kut -Iraq
حأريشاث انًُبطك انؼشٕائيت في االعخذايت انحضشيت نهًذيُت

انًؤحًش انؼهًي نٕصاسة االعكبٌ ٔ االػًبس ٔ
انبهذيبث ٔ االشغبل انؼبيت  3/2حششيٍ االٔل

