
(يشترن  )تذذيذ  يؤشراخ انتغير انًُاخي يٍ خالل تذهيم كًيح االيطار في انؼراق تذرجذوع ادًذ. د.السى انجغرافيح 98
غير يستمغير يستم

///جايغح تغذاد /انؼراق/2016ارار /1 انؼذد 27انًجهذ /يجهح كهيح انترتيح نهثُاخ 

(يشترن  )تذذيذ  يؤشراخ انتغير انًُاخي يٍ خالل تذهيم كًيح االيطار في انؼراق ضياء صائة ادًذ.دلسى انجغرافيح 99
غير يستمغير يستم

///جايغح تغذاد /انؼراق/2016ارار /1 انؼذد 27انًجهذ /يجهح كهيح انترتيح نهثُاخ 

ثائر يضهر فًهي. د. و.السى انجغرافيح 100

استخذاو تمُيح االستشؼار ػٍ تؼذ في تمييى وتصُيف تذهىر االراضي في لضاء 

يستمانًذًىديح
غير يستم

//2016/جايغح تغذاد /انؼراق/1 انؼذد26انًجهذ /يجهح كهيح انترتيح نهثُاخ 

جُاٌ ػثذ االيير يهُا يذًىد.دلسى انجغرافيح 101

استخذاو تمُيح االستشؼار ػٍ تؼذ في تمييى وتصُيف تذهىر االراضي في لضاء 

يستمانًذًىديح
غير يستم

//2017/جايغح تغذاد /انؼراق/1 انؼذد26انًجهذ /يجهح كهيح انترتيح نهثُاخ 

///جايغح تغذاد /انؼراق/2016ارار /1 انؼذد 27انًجهذ /يجهح كهيح انترتيح نهثُاخ غير يستمغير يستمانتطىر انجيىيىرفىنىجي نًرودح تذرج .              هانح يذًذ ػثذ انردًٍ. د. و.السى انجغرافيح 102

لسى انجغرافيح 103
///جايؼح انًثًُ/انؼراق /2016انًجهذ انتاسغ انجزء انثاَي /1/يجهح اورون / كهيه انؼهىو االَساَيح غير يستمغير يستماالتؼاد االستراتيجيح نالستمالل َاجىرَىكارتارفياٌ ادًذ يذًذ. و د. ا

لسى انجغرافيح 104
///جايؼح انًثًُ/انؼراق /2016انًجهذ انتاسغ انجزء انثاَي /1/يجهح اورون / كهيه انؼهىو االَساَيح غير يستمغير يستماالتؼاد االستراتيجيح نالستمالل َاجىرَىكارتارَىر صثذي. د

لسى انجغرافيح 105

(تذث يشترن)انمىي االلهيًيح  تايٍ واستمرار انيًٍ انًًهكح انؼثيح انسؼىديح اًَىرجا فياٌ ادًذ يذًذ. و د. ا

غير يستم
غير يستم

//2015/جايغح تغذاد /انؼراق/116انؼذد/يجهح كهيح االداب

لسى انجغرافيح 106
//2015/جايغح تغذاد /انؼراق/26انؼذد/يجهح كهيح االدابغير يستميستمانُظاو انهيذروونىجي نُهر دجهح في يذيُه تغذاداسذك صانخ انؼكاو. د.و.ا

107
//2015/جايغح تغذاد /انؼراق/26انؼذد/يجهح كهيح االدابغير يستميستمانُظاو انهيذروونىجي نُهر دجهح في يذيُه تغذاديروج ػثذ انسالو

لسى انجغرافيح 108
//2015/جايغح تغذاد /انؼراق/27انؼذد/يجهح كهيح االدابغير يستمغير يستمدراسح نثؼض انخصائص انًىرفىنىجيح نُهر دجهح في يذيُح تغذاداسذك صانخ انؼكاو. د.و.ا

لسى انجغرافيح 109
//2016/جايغح تغذاد /انؼراق/27انؼذد/يجهح كهيح االدابغير يستميستميؼض انًظاهر انجيىيىرفىنىجيح نُهر ياتيٍ لريتي انذويجه وانسُذيحاسذك صانخ انؼكاو. د.و.ا

لسى انجغرافيح 110
//2017/جايغح تغذاد /انؼراق/27انؼذد/يجهح كهيح االدابغير يستميستميؼض انًظاهر انجيىيىرفىنىجيح نُهر ياتيٍ لريتي انذويجه وانسُذيحَجاح صانخ

لسى انجغرافيح 111
//2015/جايغح تغذاد /انؼراق/26انؼذد/يجهح كهيح االدابغير يستمغير يستمروسيا االتذاديه وانًشكهح انسكاَيحصالح يذسٍ جاسى. د.و.ا

//جايغح تغذاد/يجهح كهيح االدابغير يستميستمتمييى االراضي في َاديح انيىسفيحجُاٌ ػثذ االيير. د.و. السى انجغرافيح 112

2016/2015عذد البحوث الوقذهت هي قبل التذريسييي للعام الذراسي 

/اسن التشكيل 

(الونشورة والوقبولت للنشر)عذد بحوث التذريسييي اسن التذريسيالقسن العلويث

عذد بحوث 

التذريسييي 

الوستلت هي 

رسائل 

الواجستير

عذد بحوث 

التذريسييي 

الوستلت هي 

اطاريح الذكتوراه

عذد البحوث الونشورة او الوقبولت للنشر في الوجالث الخارجيتفي الوجالث الوحليت (الونشورة والوقبولت للنشر)عذد البحوث 

عذد البحوث الونشورة والوقبولت 

للنشر في الوجالث العالويت والوثبتت 

هي كتاب قسن الشؤوى  (1)في الفقرة 

 في 2080/ العلويت الورقن ش ع 

2016/4/26


