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 71-حششيٍ انزبَي  احغبٌ ػببط جبعى
انؼاللت بيٍ انُمم انؼبو ٔانخًُيت انحضشيت انًغخذايت / عبم حفؼيم انُمم انؼبو انحضشي انخحهيالث 

 انًكبَيت كبدٔاث نًب بؼذ انحذارت في انخخطيظ
جبيؼت  -انزبنذ يؤحًش كهيت انخخطيظ انؼًشاَي 

 9371حششيٍ انزبَي  03-93انكٕفت  

 عبم حفؼيم انُمم انؼبو -دساعت انؼاللت بيٍ انُمم انؼبو ٔانشكم انحضشي نًذيُت انكٕث  71-حششيٍ انزبَي  احغبٌ ػببط جبعى
جبيؼت  -يؤحًش كهيت انخخطيظ انؼًشاَي انزبنذ 

 9371حششيٍ انزبَي  03-93انكٕفت  

 اعخذايت انشٕاسع انخجبسيت في انًذيُت 3/28/2018 احغبٌ ػببط جبعى
انًؤحًش  -انجبيؼت انًغخُصشيت /كهيت انُٓذعت 

انؼهًي انُٓذعي انشابغ ٔاالٔل في انُٓذعت 

 9372اراس  93-92انًغخذايت 

 71-حششيٍ انزبَي  احغبٌ ػببط جبعى
Awareness of watar pollution at univerity students -case study : Wasit 

/Faculty of Engineering 
جبيؼت  -يؤحًش كهيت انخخطيظ انؼًشاَي انزبنذ 

 9371حششيٍ انزبَي  03-93انكٕفت  

 Evaluate sustainability indicators in neighborhood 9/1/2018 احغبٌ ػببط جبعى
Journal of University of Babylon for 

Engineering Sciences Vol.(26) No.(9)-
2018 

 11/1/2017 احغبٌ ػببط جبعى
حفؼيم اداء يشكض انًذيُّ /حميظ انًخغيشاث االداء انٕظيفي نًشكض انًذيُّ يشكض يذيُت انكٕث 

 إًَرجب 
Journal of  University  Kerbala,Vol.15 

No.3 

 يكبفحت انفغبد في االعخيشاحيجيت انٕطُيت انؼشاليت 2017-2018 اَخظبس سشيذ صٔيذ
Ijnts www-

ijnts.com/upload/1532497511,final%2 
opaper .polf  

 يؼبنجت االببدة انجًبػيت انؼبنًيت يُز انمذو ) انؼشاق إًَرجب ( 2018-2018 اَخظبس سشيذ صٔيذ
( 07يجهت كهيت انخشبيت / جبيؼت ٔاعظ / انؼذد )

 9372نغُت 

 يجهت انمبدعيت / نؼهٕو انحبعٕة ٔانشيبضيبث  3D anaglyph image watermarking approach 12/13/2017 ْبنت ػبذ انؼظيى

 Oct-18 سبيغ جًيم خبنذ
Techology Development and its impact on the archituctre  of Sustainable 
Archictuval Form in Iraq 

Accepted on 

 Mar-18 Urban Transformation Of historical Cities Centers حغبو عبجج ػٕيذ
IEEE, College of engineering,wasit 

university 

 يجهت جبيؼت ٔاعظ دٔس انًشبسكت انحضشيت في ححغيٍ انبيئت انؼًشاَيت نًشكض انًذٌ انخبسيخيت 0/0/2018 حغبو عبجج ػٕيذ

 يجهت كهيت انخخطيظ انؼًشاَي / جبيؼت انكٕفت نًشكض انًذَيت انمذيىانخٕجٓبث انخخطيطيت نخُٕع اعخؼًبالث االسض في انبُيتانحضشيت  9372-شببط  حيذس يبجذ حغٍ

 9372-شببط  حيذس يبجذ حغٍ
Social Justice in the Preservation of Heritage Areas to Achieve a 
Harmonious City An anlytical study of Al- Kut City 

ٔسلت بحزيت لذيج نهُذٔة انؼهًيت انذٔنيت في جبيؼت 

 َٕحُكٓبو حشَج 

   The Effect of  Digital Revolution on Neighbourhood spatial Organisation 2018-2017 صبيح نفخّ فشحبٌ

   انٕػي انبيئي بخهٕد انًيبِ نذٖ طهبت انجبيؼبث 2019-2017 صبيح نفخّ فشحبٌ



 

 

   اعخذايت انشٕساع انخجبسيت في انًذيُت: ححهيم يمبسٌ نًحبٔس يُخخبت في يذيُت انكٕث 2020-2017 صبيح نفخّ فشحبٌ

 2020-2017 صبيح نفخّ فشحبٌ
Smart government: analysis of shift methods in Municipal Services 
Delivery: The study AREA: AL-Kut -Iraq 

  

 انًُبطك انؼشٕائيت في االعخذايت انحضشيت نهًذيُتحأريشاث  Oct-17 احغبٌ ػببط جبعى
انًؤحًش انؼهًي نٕصاسة االعكبٌ ٔ االػًبس ٔ 

 حششيٍ االٔل 2/3انبهذيبث ٔ االشغبل انؼبيت 

 

 

 


