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 نوع البحث مكان النشر عنوان البحث االسم ت

اسحق صالح  . د.أ  .1
 العكام

Spatial variation of 
groundwater 
quality by using GIS 
– east of the 
tharthar lake area , 
Iraq: a case study . 

    مشتركبحث  عالمي

أ.د. أحمد هاشم 
جامعة  /السلطاني

الكوفة / كلية 
 التخطيط العمراني

التباين المكاني لصالحية 
المياه الجوفية الغراض 
االستهالك البشري 
والزراعي باستخدام نظم 

 - المعلومات الجغرافية
GIS قة شرق الثرثار منط

 حالة دراسية العراق

    بحث مشترك عربي

 /السلطاني أ.د. أحمد
ة جامعة الكوفة / كلي
 التخطيط العمراني

هالة محمد  .م.د.أ  .2
 عبد الرحمن

حساب الجريان السطحي 
والعمليات الناتجة عنه في 

 حوض وادي ساورا

 – بحث مشترك محلي
        مستل

نهرين حسن عبود 
 / طالبة دكتوراه

االشكال 
الجيومورفولوجية 

المرتبطة بالسبخات في 
السهل الرسوبي من 

 العراق 

 –بحث مشترك  محلي
              مستل

م. زينب ضمد م.
جامعة  حسن / 

  بغداد / كلية العلوم 

ثائر مظهر  .م.د.أ  .3
 فهمي العزاوي

دراسة صفات الترب 
لتحديد انواع التدهور في 
 اراضي قضاء المحمودية

 –بحث مشترك  محلي
 مها محمود مستل

/ طالبة عواد
 ماجستير

االشكال 
الجيومورفولوجية 

المرتبطة بالسبخات في 
السهل الرسوبي من 

 العراق 

 – بحث مشترك محلي
 مستل 
 

 م.م. زينب ضمد 
 



 

.م.د. جنان عبد أ  .4
 األمير

دراسة صفات الترب 
لتحديد انواع التدهور في 
 اراضي قضاء المحمودية

 - مشتركبحث  محلي
 مستل 
/ عواد مها محمود

 طالبة ماجستير

.م.د. صالح أ  .5
 محسن جاسم

التحليل المكاني لوفيات 
السكان كبار السن في 

مدينة بغداد للمدة 

(1991-2113) 

 – بحث مشترك محلي
          مستل
/ محمدراندا ناصر

 طالبة ماجستير 

.م.د. مهيمن عبد أ  .6
 الحليم الوادي

واالقليمية القوى الدولية 
وتأثيراتها في السياسة 

 الصينية
 )رؤية جيوبولوتيكية(

 

 –بحث مشترك  محلي
أ.د. محمد  مستل

 صالح ربيع
الجامعة  

المستنصرية / كلية 
    التربية

مشكلة االقاليم االنفصالية 
في جمهورية الصين 
الشعبية )دراسة في 
 الجغرافية السياسية(

 منفرد محلي

م.د. زينب عبد   .1
 جعفر الزهرة

تيجي التحليل االسترا
ت طواحين الحبوب لمنشآ

في محافظة بغداد 
عاني منها والمشاكل التي ت

وء الصناعة وامكانية التنب
 بالطلب على منتجاتها 

 –بحث مشترك  محلي
           مستل

أ.م.د. ناهض هاتف 
  محمد

جامعة بغداد / كلية  
 اآلداب

م.د. عذراء طارق   .8
 خورشيد

 المكاني لنموالتحليل 
السكان في قضاء طوز 

-1911خورماتو للمدة )

2112  ) 

 –بحث مشترك  محلي
/  مستل

فخري خلف أ.م.د.
 عبدهللا 

م.م. هناء ثامر   .9
 منصور

االدغال المائية وتأثيراتها 
في تقلص التنوع االحيائي 
في جنوب العراق )دراسة 

 حالة زهرة النيل( 

 بحث مشترك عربي
م.م. علي مصطفى 

 الصبيح 
وزارة التربية /    

 مديرية تربية البصرة


