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 ثومسن رويرتو سكوبس يف مس توعبات املنشورة منتس يب اللكية حبوث 

 

 امس اجملةل امس الباحث امس البحث امس القسم
درجة معامل 

 التأ ثري

مضن سكوبس 

او ثومسن 

 رويرت

 س نة النرش

 Transadial Amputee Gesture Classification Using an Optimal هندسة الطب احليايت

Number of sEMG Sensors:An Approach Using ICA Clustering 

عيل حسني .د.م

 عيل قدوري

IEEE Transactions on Neural 

System and Rehabilitation 

Engineering 

مضن ثومسن  2.583

 رويرت

2016 

الهندسة الكمييائية 

 الاحيائية

Improvement of methane decomposition over a nl base catalyst : 

preparation, comparison and performance study 

محمد عبد . د.م.أ  

 عطية الرساج

Petroleum and Coal 0.35  مضن ثومسن

 رويرت

2016 

الهندسة الكمييائية 

 الاحيائية

Biodiesel production by esterification of oleic acid over zeolite Y 

prepared from kaolin 

زايد طارق . د.م

 أ محد 

Renewable Energy 3.404  مضن ثومسن

 رويرت

2016 

الهندسة الكمييائية 

 الاحيائية

A study of biogas production from data palm fruit wastes فرقد عيل . د.م

 لطيف

Journal of Cleaner Pro 4.595  مضن ثومسن

 رويرت

2016 

الهندسة الكمييائية 

 الاحيائية

Bioauugmentation for the enhancement of hydrocarbon 

phytoremediation by rhizobacteria consortium in pilot horizontal 

subsurface flow constructed wetlands 

ارساء عبد .د.م

 الوهاب محودي

Int.J.Environ Sci.Technol. 2.344  مضن ثومسن

 رويرت

2016 

 A new artificial neural network approach in solving inverse هندسة املياكترونكس

Kinematics of roboticarm 

امحد رحامن . د

 جامس

Computationl Intelligence and 

Neuroscience 

مضن ثومسن  0.43

 رويرت

2016 

 Analysis of Temperature Effect on Crystalline Silicon هندسة املياكترونكس

Photovoltaic Module Performance 

ليث عودة . د.م

 اكظم

International Journal of 

Engineering (IJE) 

 2016 مضن سكوبس 1.0986
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 امس اجملةل امس الباحث امس البحث امس القسم
درجة معامل 

 التأ ثري

مضن سكوبس 

او ثومسن 

 رويرت

 س نة النرش

 Evaluating the Potential Energy of aHa;iostat Field and Solar هندسة املياكترونكس

Receiverof Solar Tower PowerPlants in the Southren Region of 

turkey 

 Int.Journal of Renewable رعد اكظم محمد.د.م

Energy Development (IJRED)   

مضن ثومسن  ـــــــــ

 رويرت

2016 

 An lnnovative Optimization Algorithm for Precis Estimation of هندسة املياكترونكس

the Optical Efficiency of Heliostat Fields 

 Int.Journal of Renewable رعد اكظم محمد.د.م

Energy Reseach  

مضن ثومسن  0.898

 رويرت

2016 

 Turkish Journal of رعد اكظم محمد.د.م Performance Analysis of Multilevel Heliostat Field Layout هندسة املياكترونكس

Science&Technology 

مضن ثومسن  ـــــــــ

 رويرت

2016 

 Finite element thermal analysis for PMMA / st .st.304 laser هندسة املياكترونكس

direct joining 

فرات ابراهمي .د.م

 حسني

Optics & Laser Technology مضن ثومسن  ـــــــــ

 رويرت

2016 

 


