
 

 4102-4102 لعام المنجزة البحوث 

 عنوان البحث اسم الباحث ت

 د. يعرب محمد حميد -0
استخدام االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية في دراسة وتتبع تغيرات 

 االرضية الحاصلة في قضاء الفلوجة دراسة تحليلية.

 د. يعرب محمد حميد -4
استخدام االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية في دراسة االخطار 

 الجيمورفولوجية لحوض نهر الوند دراسة تحليلية .

 د. يعرب محمد حميد -3
على  ( واثرها4101-0792تتبع التغيرات الحاصلة في بحيرة حمرين للفترة )

 التنمية المستدامة دراسة تحليلية باستخدام التقنيات الجغرافية.

 د.ازهار سلمان هادي -2

سجالت المجلس البلدي كنواة لقاعدة بيانات مكانية لمدينة بهرز مقبول للنشرر مجلرة 
 كلية التربية جامعة تكريت.

 

 د.ازهار سلمان هادي -2

واقلها مطرا في العراق خالل المدة من  تحليل المنظومات الضغطية ألكثراالعوام
منشور مجلة ديالى كلية التربية للعلوم االنسانية  0791/0790-0777/4111

 .4103كانون االول  01جامعة ديالى العدد 

 د.ازهار سلمان هادي -0

واقلها حرارة في العراق خالل المدة  تحليل المنظومات الضغطية ألكثر  االعوام
منشور مجلة كلية التربية جامعة تكريت المجلد  0777/4111-0791/0790من
 .4103كانون الثاني  04العدد  41



 د.ازهار سلمان هادي -9
مناخ ديالى دراسة تحليلية لمحطتي خانقين والخالص بحث منشور في مجلة ديالى 

 .4102سنة  04العدد  كلية التربية للعلوم االنسانية

 د.ازهار سلمان هادي -8

اختيار افضل موقع الستغالل طاقة الرياح باعتماد نظم المعلومات الجغرافيرة مشرتر  
مررع م.م.د وسررن شررهاب  احمررد منشررور فرري مجلررة االداب /كليررة االداب جامعررة بغررداد 

 . 4102اذار  02(000ملحق العدد)
 

 د.ازهار سلمان هادي -7

في قيم التبخر فري محطرات السرليمانية خرانقين بغرداد البصررة باعتمراد  الرياح واثرها
 معادلة بنمان  مقبول للنشر في مجلة االستاذ كلية التربية بن رشد جامعة بغداد.

 

01- 
 د.ازهار سلمان هادي
 .GISنحو ستراتيجية الختيار افضل موقع الستغالل طاقة الرياح باستخدام  د. وسن شهاب احمد

 تقييم الرعاية الصحية للمسنين في العراق :منظور مكاني . د.وسن شهاب احمد  -00

 التداعي العمراني لمساكن ومباني محلة السراي في مدينة بعقوبة :دراسة حالية . د.وسن شهاب احمد  -04

03- 
م.م.مال  مهدي حايف+م.م.عالء 

 ) دراسة في الجغرافية التاريخية(. ابار مكة بعد االسالم عريبي سبع

02- 
م.م.مال  مهدي حايف+م.م.عالء 

 ابرز مصادر المياه في شبه الجزيرة العربية)ابار مكة قبل االسالم انموذجا(. عريبي سبع

 العلماء التجار من خالل كتاب بغية الطلب في تاريخ حلب البن العديم. م.م. عالء عريبي سبع -02

 مكة قبل االسالم )دراسة في الجغرافية التاريخية(. ابار  -00



 
م.م.مال  مهدي حايف+م.م.عالء 

  عريبي سبع
   
   

 


