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Assist. Pro. Dr. 
Loay Edward 
Gorge 

أ. م. د. لؤي أدور  
 جورج 

1. Gap Filling for Landsat-7 
2.  Spatial analysis of school 

(primary and secondary) in 
Baghdad province 

1. The aims of this project is 
building a way of filling 
gaps in image of Landsat-
7 by using image 
merging.  

2. 2. The of this research is 
study the distribution of 
school (primary, 
secondary) in province of 
Baghdad.  
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د. أحمد عبد الرزاق 
 نعمه 

1. Effect of atmospheric factors on 
some of air pollutants. 

2. Suspended particulate matter 
levels in Baghdad and its 
relationship with the 
metrological factor. 

تراكيز بعض الملوثات دراسة . 1

الجوية ومدى تأثرها بالعوامل الجوية  
)درجة الحرارة، الضغط الجوي، سرة  

النسبية(. الرياح، الرطوبة  
. دراسة وتحليل مستويات الغبار 2

العالق في مدينة بغداد ومقارنتها مع  



اذا تعرضت الدينة كل عام المواصفات 
وعلى األخص عند هبوب الرياح الى 

 مستويات عالية(. 
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 Determining data base -1 أ. م. د. زهراء نجم 
management for school 
teacher Baghdad 
government using GIS 
program. 

 
2- Spatial analysis for drug 

addiction using GIS. 
 

لالزدحامات  -3 مسحية  )دراسة 
المرورية عبر شبكة طرق النقل في  
برنامج   بااستخدام  بغداد  محافظة 
GIS  )Interpolation study of 
traffic jam through 
transportation network in 
Baghdad government using 
Arc GIS.   

 

تحديد الكوادر التدريسية   -1

واختصاصاتهم والتوزيع الجغرافي 
 (. GISللمدارس باستخدام نظام ال )

لتعاطي  دراسة مسحية مناطقية  -2

 ( GISالمخدرات باستخدام برنامج ال )
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أ. م. د. نوال خلف  
 غزال

1. Accuracy assessment of leveling 
using GPS/ EGM2008 method. 

2. Cartography processing of 
rasterized paper maps. 

 

مناسيب للنقاط أيجاد ارتفاع ال. 1

المرصودة بواسطة  
.(EGM2008) ومقارنتها مع   

(GPS) 
. أعادة طباعة خارطة جديدة بنفس  2

 مقياسها السابق.
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م. م. ميسم قاسم 
 كيطان

Monitoring of Falloga city using 
remote sensing techniques.  

Correct many of images of 
student area and apply 
classification and change 
detection methods.  
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أ. م. د. سندس عبد  
 العباس

1. Study percentage of 
environmental pollutants for the 
soil and water in Baghdad 
university. 

دراسة توزيع وكثافة الطرق والجسور في   .2
 بغداد باستخدام وسائل التحسس النائي. 

دراسة توزيع المناطق الخضراء في بغداد  .3
 (. GISباستخدام ال ) 
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أ. م. د. غيداء صبحي  
 هادي

   (GPS)( وال RSاستخدام تقنيات ال)  .1

في اختيار موقع نهير من نهر دجلة  
 ألحياء أراضي قاحلة شرق بغداد.

دراسة التلوث في نهر دجلة في منطقة   .2
وال   (RS)الكاظمية باستخدام تقنيات 

(GIS) . 
اختيار موقع جامعة حكومية في مناطق   .3

  (RS)شرق بغداد باستخدام تقنيات ال 

 . (GPS)وال 
دراسة جزيرات نهر دجلة باستخدام   .4

 تقنية كشف التغيير. 
في   (GIS)وال    (RS)استخدام تقنيات  .5

 اخيار موقع لحزام اخضر لبغداد جديدة.
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أ. م. د. فؤاد كاظم  
 ماشي الرماحي  

1. Finding the best method 
measured of the dispersion of 
the crime incident around the 
events center. (  طريقة افضل  إيجاد 

مراكز   حول  الواقعة  الجريمة  توزيع 
 االحداث(. 

2. Find and search for organization 
criminology leader by applied 

1. comparison with 
standard distance 
deviation and the 
standard ellipse and find 
characteristics. 

2. spatial analysis 
techniques applied to 
find mean center 



spatial analysis. (  قيادة وإيجاد  البحث 

المكاني   التحليل  بواسطة  المنظمة  الجريمة 
 للجريمة(. 

3. Data base structure of terrorism 
operation accident for closed 
region to find nearest distance 
using spatial analysis for year 
(2010-2011). ( بيانات    قاعدة  بناء 

مغلقة   لمنطقة  الواقعة  اإلرهابية  العمليات 
المكاني   التحليل  اقرب    إليجادواستخدام 

  ( للسنوات  لمنطقة  2011-2010مدخل   )

 منتخبة. 
4. Finding hot spot regions and cold 

spot regions for organization 
criminology operation to land use 
various by using spatial analysis. 
الباردة ) والمناطق  الساخنة  المناطق  أيجاد 

متنوعة   لمنطقة  االجرامية  العمليات  لكثافة 
 النشاط البشري باستخدام التحليل الحيزي(. 

5.  Using spatial analysis techniques 
for criminology operations in 

criminology operation 
for continuous surface 
especially that is 
consideration cell 
sleeping exclusive the 
crime far away 
surveillance agencies. 

3. using accident of crime 
events at 2010-2011 
year for any elect region 
and data base structured 
independent on 
coordinate system 
measuring by GPS 
conversion and analytics 
with spatial analysis 
techniques 
independence for 
nearest neighboring 
event measuring and 
finding nearest 



closed surfaces by using 
Geographic Information System 
(GIS). Case study of south 
western Baghdad. (  تقنيات استخدام 

في   اإلرهابية  للعمليات  المكاني  التحليل 
الس او  نظم  المناق  باستخدام  المغلقة  طوح 

المعلومات الجغرافية, منطقة الدراسة جنوب  
 غرب مدينة بغداد(. 

passageaway for that 
operations. 

4. Knowledge and finding 
the criminology activities 
are Hot Spots and finding 
incentive cause for these 
comparison with Cold 
Spots of organization 
criminology operations 
density and registered 
the events coordinate 
system and conversions 
by GPS and using spatial 
analysis techniques. 

5.  Controlling and limiting 
the criminology 
operations and finding 
operations heavy 
focused in region certain 
and attempted to arrest 
crime execute by 



dispersive centered of 
intelligence agency 
effort for case study of 
south western Baghdad 
by using Geographic 
Information System GIS, 
and attempt to find that 
operations effort which 
are economies or 
commercial or ethnics 
conflict. 
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د. فيصل غازي  أ.
 محمد 

1. Interest point detection using 
harries corner detection 
algorithm 

2. Image Segmentation using 
bilateral filtering algorithm 

برمجة نظام لتجزئة الصور الرقمية   .3

 باستخدام خوارزمية التكمية المتجهة 
متحسس رادار اوردينو   .4       
ات جامعة بغداد باستخدام برنامج  تجسيم منش .5     

" 9"االرك جي اي اس   

1. This project is deals with 
the implementation of 
image features 
extraction. In computer 
vision, the corner is the 
point at which the 
direction of the boundary 
of object changes 
abruptly. 



برمجة نظام لتجزئة الصور الرقمية الطبية   .6      

 باستخدام خوارزمية معدل "كي" 
 

2. Manipulating the texture 
in a photo is a central 
operation in many 
tasks…The bilateral filter is 
ubiquitous in 
computational 
photography applications. 
It is increasingly common 
in computer graphics 
research papers but no 
single reference 
summarizes its properties 
and applications. This 
project provides a 
graphical, strongly intuitive 
introduction to bilateral 
filtering, and a practical 
guide for image editing, 
tone-maps, video 
processing and more. 



3. Vector Quantization is 
the process of assigning 
pixels to classes. Usually 
each pixel is treated as an 
individual unit composed 
of values in several. In the 
current lecture, the 
simplest form of digital 
image Vector Quantization 
method was considered. 

4. يهدف المشروع الى تعلم   

الطالب كيفية تجميع منظومة  
متحسس رادار باالعتماد على 
 منصة اوردينو
يهدف المشروع الى تعلم    .5

 كيفية تحويل rالطالب 
6.  Brain tumors are a mass of 
tissue that grows inside the 
skull in random directions, 
attacking and destroying 



nerves or affecting any nearby 
healthy tissue. 
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 The utilizing of RS and GIS techniques د. ليث عزيز جواد  م.
to reveal geomorphologicalaspects in 
Al-Aubaidh valley basin. 

This search aims to reveal the 
geomorphologicalaspects for 
the Al-Aubaidh valley area 
western Iraq using digital 
elevation model imagery and 
GIS spatial analysis tools.  

12 

هالة قحطان  م. م.
 حمدي 

. مراقبة الغلة الزراعية لمحصول الذرة الصفراء 1

العراق بااستخدام  -محافظة بابل  -في قضاء الحلة
 تقنية التحسس النائي ونظم المعلومات الجغرافية.

. مراقبة الغلة الزراعية لمحصول الحنطة في  2

العراق باستخدام تقنيات  -الطارمية  -محافظة بغداد
 النائي ونظم المعلومات الجغرافية. التحسس 

. رصد ظاهرة التصحر في محافظة صالح  3

العراق باستخدام تقنية التحسس النائي ونظم   -الدين
 المعلومات الجغرافية. 

. مراقبة الغلة الزراعية لمحصول البطاطا في  4

 العراق.  -محافظة االنبار -قضاء الفلوجة

. جمع عينات تربة مع مراقبة توزيع  1

(  GISالغلة الزراعية باستخدام برنامج )

 من قبل الطالب.
رة  . يهدف البحث الى اكتشاف قد2

الطالب في اجراء جمع العينات  
والبيانات وتنظيمها باستخدام نظم  
 المعلومات الجغرافية. 

. ظاهرة التصحر ووجود الكثبان 3

الرملية وتوزيعها في محافظة صالح 
 (.GISالدين باستخدام برنامج ) 

من اهم المحاصيل الزراعية في  . 4

يهدف   -محافظة االنبار هو البطاطا



ر المعلومة  البحث الكتشاف مقدا
المتوفرة لدى الطالب في استخدام نظم  
  المعلومات الجغرافية في هذا المجال.
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م. م. أسامه هادي 
 مطلك 

. مراقبة الغلة الزراعية لمحصول الحنطة في  1

العراق باستخدام   -محافظة واسط  -قضاء الكوت
 تقنيات التحسس النائي ونظم المعلومات الجغرافية.

الغلة الزراعية لمحصول الحنطة في  . مراقبة 2

العراق باستخدام  -محافظة واسط -قضاء الصويرة
 تقنيات التحسس النائي ونظم المعلومات الجغرافية.

. رصد التغيرات في الغطاء األرضي باستخدام 3

تقنيات التحسس النائي ونظم المعلزمات الجغرافية 
 العراق. -ذي قار -: دراسة الحالة اهوار الجبايش

  -. رصد ظاهرة التصحر في محافظة ديالى4

العراق باستخدام تقنيات التحسس النائي ونظم  
 المعلومات الجغرافية. 

. مراقبة الغلة الزراعية لمصول البطاطا في  5

العراق باستخدام  - محافظة االنبار -قضاء الرمادي
 تقنيات التحسس النائي ونظم المعلومات الجغرافية.

عية لمصول البطاطا في  مراقبة الغلة الزرا. 6

العراق باستخدام  -محافظة بابل   -قضاء المحاوبل
 تقنيات التحسس النائي ونظم المعلومات الجغرافية.

. يهدف البحث الكتشاف قدرة الطالب  1

على استخدام تقنيات النظم الجغرافية في  
 مراقبة الغلة الزراعية للمحصول. 

. يهدف البحث الى اكتشاف قدرة  2

جراء جمع العيانات  الطالب في ا
والبيانات وتنظيمها باستخدام نظم  

 المعلومات الجغرافية. 
بثالث  ( Land cover). بحث في  3

  طرق للتصنيف باستخدام برنامج
(GIS .) 

. ظاهرة التصحر ووجود الكثبان 4

الرملية وتوزيعها في محافظة ديالى 
 (. GISباستخدام برنامج )

. من اهم المحاصيل الزراعية في  5

محافظة االنبار هو البطاطا, يهدف  
البحث الكتشاف مقدار المعلومة  

المتوفرة لدى الطالب في استخدام نظم  
 المعلومات الجغرافية في هذا المجال.



. جمع عينات تربة مع مراقبة توزيع  6

(  GISالغلة الزراعية باستخدام برنامج )

 من قبل الطالب.
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. استخدام التحسس النائي )صور عالية الدقة 1 د. علي عبد الرضا

Hyperspectral Images  في كشف التلوث )

البيئي الناتج من المنشات النفطية القريبة من هور 
 الحمار.

2 .Estimation of total suspended 
solids concentration by hyperspectral 

remote sensing in shat alarab. 
3 .Using remote data to detect 

invasive plant species in Tigris river. 
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بشرى علي   د.  م. أ.

 احمد 

 

1. Assessment of Drinking Water 

Quality in Baghdad City 
  
 

2. Assessment of Water Quality of 

The Euphrates river in Al- 

Fallujah City  Using GIS and 

Remote Sensing Techniques 

 



 

3. Spectral Reflectance of Land 

Cover and Land Use 

Classification of Multispectral 

Landsat-8 Satellite Imagery in  Al- 

Fallujah City  
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عبدالرحمن بالل  م.  م. 

 علي

1. Urbanization Expansion of 

Baghdad city and its Impact on 

Formation the Thermal Island 

based upon Multi Temporal 

Analysis of Satellite Images 

 

2. Constriction cartographic model 

to estimation air temperature from 

thermal band of Landsat satellite 

images using remote sensing 

technique at Baghdad city 

 

1. The research deals with 

the thermal island study 

in Baghdad and the effect 

of urban expansion on it, 

where cities suffer from a 

marked rise in 

temperature, compared 

with the surrounding 

rural areas, and this 

problem occurs in most 

cities of the world. 

2. The research discussed 

the method of 

constructing cartographic 



models to estimation air 

temperatures from 

surface temperatures 

provided by multi-

channel satellite images 

such as Landsat-8 

satellite images. 
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م. د. محمد إسماعيل  

 عبد المجيد 

1. Correlation between spectral 

bands of Landsat-7 and landsat-8. 

2. Use of Sentimate satellite to 

extract road on Baghdad 

province.  
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 . طرق تحسين صور األقمار الصناعية. 1 هال عبد السالم جاسم

باستخدام  2 الصناعية  األقمار  لضغط  طريقة   .

 تحويل الويفلت. 
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أ. م. د. ضياء الدين  

 المشايخي 

المثبتة  .  1 والطرق  النائي  التحسس  بين  العالقة 

 في المسح الجيوفيزيائي. 

باالستشعار عن  2 الزلزالية وعالقتها  الطريقة   .

 بعد. 

 . االستشعار عن بعد وعالقته بعلم األرض. 3

 



مباشر  4 الغير  الجيوفيزيائي  المسح  طرق   .

االستشعار   وفائدة  النائي  التحسس  مع  وعالقتها 

 وادق الطرق. عن بعد لتحديد اسهل  
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. دراسة التغايرات التاريخية في مساحة بحيرة 1 د. ميثم عبد هللا

 (. Arc GISساوة باستخدام نظام )

ومساحة  2 شكل  في  التغاير  وتحديد  حساب   .

بغداد   مدينة  داخل  دجلة  لنهر  النهرية  الجزر 

 (. Arc GISباستخدام نظام )

. تقييم مستويات الملوحة في مياه هور الحمار  3 

نظام   باستخدام  البصرة  محافظة  في  الشرقي 

(Arc GIS .) 
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أ. د. عبد الرحمن  

 حسين 

Find the time table for Iraq scanning 

by low Earth satellite. 

بواسطة   العراق  لمسح  زمني  جدول  )إيجاد 

 األقمار االصطناعية الواطئة( 

 

 

22 

للكشف  1 د. انس عبد الرزاق األرضي  االختراق  رادار  استخدام   .

 عن طبقات التربة واالجسام المدفونة. 

باستخدام  2 المائية  التصريف  شبكات  تحديد   .

األقمار   لصور  بعد  عن  االستشعار  وسائل 

 الصناعية لمنطقة حديثة. 
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 Image encryption using elliptic .1 رفل علي سمير 

curve. 

2. Image compression based on 

wavelet transform. 

1. There is a lot of 

information transmitted by 

image: therefore hiding 

image information is a 

crucial role. This project 

provides image encrypted 

using mask created by 

Elliptical curve 

cryptographic algorithm. 

2. Digital images with high 

resolution take large storage 

space and long transmission 

time. Image compression is 

an important step for 

reducing image size for 

saving and reducing time for 

transmitting. This project 

provides image compressed 

using one of the wavelet 

transform’s filters. 

 



24 
م. م. زينب طالب 

 درويش 

Calculation of vegetation index for 

Aldora region 

 

25 

 Real Time Solar Cell Weather .1 أ.م.د. فالح حسن علي 

Station (Remote Sensing). 

2. Low Cost Smart Home 

Remote Sensing. 

3. Wireless Weather Station 

Arduino Uno. 
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دراسة التلوث الحراري المتواجد في نهر دجلة   م.م. علي عبيد حمادي 

 قرب محطة كهرباء الدورة.
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مشاريع  1 د. زيد فرهود مكي  في  الجيوفضائية  التقنيات  استثمار   .

 النقل. 

 . نظم المعلومات الجغرافية في االمن والدفاع. 2

الذكية  3 للمدن  التحول  التقنيات  .  بااستخدام 

 الجيوفضائية. 
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) 1 م.د. سهاد فيصل  عراقية  مواقع  في  النفط  استكشافات   .Oil 

exploration in Iraq field .) 

2( العراق  في  المياه  توفر  دراسة   .Water 

scarcity in Iraq .) 

 



3  ( بغداد  في  للمستشفيات  المكاني  التحليل   .

Spatial analysis for Baghdad 

hospital.) 
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في  1 م.د. حسن جابر محمد  المتحسسات  من  مختلفة  انواع  استخدام   .

 المؤسسات التعلمية. 

 . الخصائص الكهربائية للمتحسسات الضوئية. 2
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امير فيصل   د. ا.م.

 )فيزياء( 

Characterization of graphene oxide/ 

polypyrrole nanocomposite for 

environmental sensors applications. 
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 Tigris Flood assessment for Baghdad .1 عدي شعبان   د. ا.م.

2. Ground water pollution utilizing GIS 

Techniques 
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أ.م.د. ابتسام 

 فاضل خنجر 

1. Using Arc-GIS techniques to segment 

satellite images. 

2. Prepare maps of solar radiation energy 

by using Angstrom model and Arc-GIS 

techniques. 
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م. عالء حسن  

 هارف

1. Damage assessment of Australia fires 

between Sep. 2019 to Jan. 2020 using RS 

and GIS techniques. 

 



 

2. Damage assessment of California / 

USA fires of 2019 using RS and GIS 

techniques. 

3. Damage assessment of grain fires in 

Iraq of 2019 using RS and GIS 

techniques.  

4. Distinguishing change detection of 

building regions from original basic 

design of Jaderiah region and random 

groups using satellite images. 

5. Building a map of fuel stations in 

Baghdad using GIS. 
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أ.م.د. عالء سعود  

 مهدي 

1. Automotive matching of satellite 

imagery using reference coordinates 

system. 

2. The principle component analysis for 

multi purpose remote sensing application. 

 

35 

أ.م.د. رعد  

 محمود نصيف 

التقييم البيئي والصيغة الهيدروكيميائية لمياه بعض .  1

 االبار الجوفية في منطقة كربالء.

.  التقييم البيئي والصيغة الهيدروكيميائية لمياه بعض  2

 االبار الجوفية في منطقة واسط .

.  التقييم البيئي والصيغة الهيدروكيميائية لمياه بعض  3

 االبار الجوفية في منطقة النجف.

 


