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Efficient Data Transmission and Remote Monitoring System for IoT 

Applications
6/17/2021Smart Healthcare System Design: Security and Privacy Aspectsد فراس معن عبد الستار.م

Effect of porous blocks on flow development through a serpentine 

cooling passage under stationary and rotating conditions
17/06/2021Experimental Thermal and Fluid Scienceد فراس معن عبد الستار.م

A New Mechanical Analysis of a Crankshaft-Connecting Rod 

Dynamics Using Lagrange’s Trigonometric Identities
06/01/2022J. Eng. Technol. Sciد فراس معن عبد الستار.م

The Optimal Design of Heat Sinks: A Review18/06/2020مها علي حسين. مJournal of Applied and Computational Mechanics

Investigating the effect of various fin geometries on the thermal 

performance of a heat sink under natural convection
 01/07/2020Heat Transfer -WIELYمها علي حسين. م

Experimental Investigation on The Effect of Semi-Circular 

Perforated Baffles with semi-circular fins on Air-Water Double Pipe 

Heat Exchanger 

26/06/2021Arabian Journal for Science and Engineeringمها علي حسين. م

An implementation study on a heat sink with different fin 

configurations under natural convective conditions
07/01/2022Case Studies in Thermal Engineeringمها علي حسين. م

Heat Transfer Enhancement Based on the Flow Profile and Channel 

Geometry
05/01/2022م حيدر لفتة عنيد.م

INTERNATIONAL JOURNAL OF  MECHANICAL 

ENGINEERING

Improvement Aerodynamic Coefficients of an airfoil using suspended 

wing
 01/01/2021journal of dijlah university collageم حيدر لفتة عنيد.م

NUMERICAL STUDY OF HEAT TRANSFER ENHANCEMENT 

BY INSERTING DIFFERENT SIZE BALLS INSIDE TUBE
13/02/2022م حيدر لفتة عنيد.م

JOURNAL OF ENGINEERING AND SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT

Enhancement the performance of automobile refrigeration system by 

using a cellulose pad
01/04/2022International Journal of Engineering Trends and Technologyم مؤيد احمد.م, م حيدر لفتة .م, زيد علي حسين. د

Improving Aerodynamic Coefficients of an airfoil using suspended 

wing
26/01/2021Dijlah journal of scince and engineering -Baghdad - Iraqعباس فاضل محمود خليفة. د

AN EXPERIMENTAL STUDY OF THE EFFECT OF VORTEX 

GENERATOR ON THE FLAT-PLATE BOUNDARY LAYER
جامعة بغداد-03/11/2021Iraqi Journal of Market Research and Consumer Protectionعباس فاضل محمود خليفة.د

Analytical study of the economic feasibility of waste incinerator 

investment to generate electricity to cover the power need of Dijlah 

University College in Baghdad to get electricity and material benefit. .

6/19/2020JMERD Journalزيد علي حسين. د, محمد حمزة داود . م

Aluminium pipe orientation and diameter change effect on overall 

heat transfer coefficient in heating system
14/08/2020JMERD Journalزيد علي حسين. د, محمد حمزة داود. م
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