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7 
البحوث 

والدراسات 

 المنشورة

اتريخ  اجمللة عنوان البحث أو الدراسة
 النشر

 

1. EFFECT OF 

MAGNETOHYDRODYNA

MIC ON FLOW OF FIELD 

OF OLDROYD-B FLUID, 
 

 العلوم العراقية

2013 

Effects of MHD on Compressible Burgers' 

Model with Fractional Derivative 
 2015 العلوم العراقية

Effect of MHD on Unsteady 

Flow with Fractional Maxwell 

Model, 
 

 2016 النهرين

The influence of 

magnetohydrodynamic flow and slip 

condition on generalized Burgers’ 

fluid with fractional derivative, 

 

 بغداد للعلوم

2020 

The Effect of MHD on a 2019 بغداد للعلوم 

5 
 الرسائل عناوين

 واألطاريح

 العنوان شهادةال
 EFFECT OF MAGNETOHYDRODYNAMIC ON املاجستري

FLOW OF FIELD OF OLDROYD-B FLUID 
  الدكتوراه

6 
المواد والمراحل 

الدراسية التي 

 يدرسها

 املادة الدراسية املرحلة
 حاسبات ++C الثالث

  

  

  

  

https://www.iasj.net/iasj/article/178247
https://www.iasj.net/iasj/article/178247
https://www.iasj.net/iasj/article/178247
https://www.iasj.net/iasj/article/178247
https://www.iasj.net/iasj/article/168530
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Longitudinal Flow of a 

Fractional Maxwell Fluid 

between Two Coaxial Cylinders, 
 
Applying Negative Association Rule 

Utilizing Unsupervised Machine 

Learning Models 

Advances in Intelligent 
Systems and 
Computing 

2021  

 

 

 

8 
ؤتمرات والندوات الم

وورش العمل 

 المشارك فيها

 التاريخ مكان انعقادها / ورشة العمل املؤمتر / الندوةاسم 
   

 

13 
كتب الشكر والتكريم 

 الحاصل عليها

 التاريخ رقم األمر اجلهة املاحنة لكتاب الشكر
   
   
   
   
   
   
   
   

 

https://www.iasj.net/iasj/article/168530
https://www.iasj.net/iasj/article/168530
https://www.iasj.net/iasj/article/168530
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-33-4389-4_7
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-33-4389-4_7
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-33-4389-4_7
https://www.springer.com/series/11156
https://www.springer.com/series/11156
https://www.springer.com/series/11156

