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حوران دليل على التغير 
المناخي في الهضبة 
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المراعي الطبيعية في 
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 االداب 48 2111 --------
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مناخ العراق الماضي   .72
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 الحقلية الجيمورفولوجية
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المدينة في الفكر   .74
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 االداب 52 2111 د. عباس السعدي

مساهمة المصادر   .77
الجغرافية في معرفة 

 –الماضي االفريقي 
كتاب المسالك والممالك 
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 داباال 53 2111 د.صباح الشيخلي

دور نهر الفرات في حياة   .78
 اهل الحيرة

 االداب 53 2111 د.سليمة عبد الرسول 

الجيولوجيا االثارية   .79
مالحظات حول تطبيقات 

العلوم الجيولوجية في 
 الدراسات االثارية 

 االداب 53 2111 د.سحر نافع شاكر

اصالة تخطيط البيت   .81
 العراقي االسالمي

 االداب 53 2111 د.غازي رجب محمد

المحافظات المستهدفة   .81
للتنمية الصناعية في 
العراق لمرحلة مابعد 

 الحصار
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اختالف اثار التنمية   .82
الريفية حسب االسلوب 

 المزرعي
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نمط التوزيع المكاني   .83
لمراكز االستيطان 
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 الفرات االوسط
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نافذة على   .84
 الجيمورفولوجية المناخية
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 المستقبل

 االداب 55 2111 د.نعمان العقيلي

النمو السكاني وتطور   .86
 احجام المراكز الحضرية

 االداب 55 2111 د.محمد علي مرزا

ز توزيع احجام مراك  .87
االستيطان الحضرية في 

 الفرات االوسط

 االداب 55 2111 فؤاد عبد هللا

التوزيع الجغرافي   .88
للسكان وتغيره 

 الجماهيرية

 االداب 56 2111 د.عباس فاضل السعدي

تخطيط المدينة العراقية   .89
 القديمة الشكل الخارجي

 االداب 56 2111 د.محمد طه االعظمي

االنسان والبيئة بين   .91
جغرافي نظور المال

 وفلسفة التأريخ

 االداب 57 2111 يوسف يحيى طعماس

الدليل النضري التطبيقي   .91
لخطة البحث العلمي 

النجاز رسالة او 
 اطروحة

 االداب 57 2111 سعدي السعدي 

واقع انتاج الطاقة   .92
الكهربائية ومستقبلها في 

 البلدان النامية

 االداب 57 2111 محمد يوسف

النمو المورفولوجي   .93
نة النجف منُذ نشأتها لمدي

 2111وحتى عام 

 االداب 57 2111 عبد الصاحب كريم

نحو تطوير مفهوم   .94
وأساليب قياس التوطن 

 الصناعي

 االداب 57 2111 الجنابي ةعبد الزهر

دور نمو السكان   .95
وتوزيعهم في قوة الدولة 

دراسة تطبيقية على 
 الوطن العربي

 االداب 58 2112 عباس السعدي

اعات النفطية اهمية الصن  .96

 ودورها في العمل 

 االداب 58 2112 قاسم شاكر
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التعرية المائية في   .97

حوض وادي 

دربندكومسيان )اربيل( 

 الشبكة التصريفية

 االداب 58 2112 د.احمد علي حسن

مشكالت االستاذ   .98

 الجامعي

 االداب 58 2112 نبراس عدنان

سوء التوزيع الجغرافي   .99

 –لسكان الوطن العربي 

 وطرائق معالجتهابعادة 

 االداب 59 2112 د.منذر البدري

التذبذب في حدود االقاليم   .111

 المناخية في العراق

 االداب 59 2112 د. قصي عبد المجيد

ألحضري  الترييفظاهرة  .111

المبررات والنتائج 

دراسة في االيكولوجية 

 الحضرية

 االداب 59 2112 فالح الجنابي

اثر الحصار االقتصادي   .112

 ائيفي االمن الغذ

 االداب 59 2112 عطا سليمان 

اثر المناخ في المعارك   .113

 الحربية

 االداب 59 2112 ة خورشيدحمفؤاد 

التحليل الجيمورفولوجي   .114

 لبحيرة شاري 

 االداب 59 2112 د.سحر نافع شاكر

 االداب 59 2112 مجيد حميد جيوبولتك بحر القزوين   .115

كفاية التوزيع الجغرافي   .116

للجوامع في محالت 

 وصل القديمةالم

 االداب 59 2112 د.ندى محمود الحجار

اثر العناية الصحية في   .117

تباين معدل الوفايات 

د.ذنون يونس عبد هللا 

 العبيدي

 االداب 59 2112
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االطفال الرضع في 

 (1975الوطن العربي)

العالقات ألعراقية الهندية   .118

في مدة 

 -1991التسعينات)

( وموقف الهند 1995

 من العدوان

 االداب 59 2112 علي امينفخرية 

التشريعات والقوانين   .119

الصادرة لحماية البيئة 

 المائية من التلوث

 االداب 59 2112 انفال سعيد داود

تحديات النظام الدولي   .111

الجديد ومصادر قوة 

 االمة العربية

 االداب 61 2112 د.ناهده عبد الكريم

االقاليم المناخية لزراعة   .111

محصول زهرة الشمس 

 راقفي الع

 االداب 61 2112 مخلف شالل مرعي 

الخصائص المناخية   .112

للمدة الرطبة وراحة 

 االنسان في البصرة

 االداب 61 2112 د.كاظم عبد الوهاب

مالمح في استراتيجية   .113

التنمية الصحراوية 

 )منطقة البادية الشمالية(

 االداب 61 2112 كامل الكناني

التباين المكاني لنمو   .114

 سكان محافظة صالح

 1997-1947الدين 

فاقة المستقبلية حتى أو

 2117عام 

نجم عبد هللا احمد  و د. 

 حمود الجبوري

 االداب 61 2112

 االداب 61 2112 د. يوسف يحيىالفوارق االقليمية   .115
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 وطرائق تدريسها

د.عبد العزيز محمد  الطاقة المائية في العراق  .116

 حبيب

 االداب 61 2112

ظاهرة التفاوت   .117

الشمال الحضاري بين 

 والجنوب رؤية جغرافية

 االداب 61 2112 د.منذر البدري

سكان والوطن العربي   .118

 والسياسات السكانية

 االداب 61 2112 د.عبد الرزاق احمد سعيد

المشكالت المتعلقة   .119

باألمن المائي العربي 

وحماية البيئة ,الوضع 

 الراهن وآفاق المستقبل

 االداب 61 2112 د.مجيد حميد البدري

لتأثيرات االقليمية لمدينة ا  .121

بغداد,تقويم المدن 

 المحيطة بمدينة بغداد

 االداب 61 2112 د.لؤي طه المالحويش

مصادر تلوث المياه   .121

السطحية في محافظة 

 النجف

 االداب 61 2112 د.كفاح صالح االسدي

السكان وقوة العمل في   .122

 اقطار الوطن العربي

 االداب 61 2112 د.قاسم الفالحي

لمؤثرات الطبيعية دور ا  .123

في مدى كفاية االنتاج 

لمحصولي القمح والرز 

زمن الحصار 

 االقتصادي

 االداب 61 2112 د.عطا الحديثي

الجراد والتصحر في   .124

 الوطن العربي

 االداب 62  2112 د.يوسف يحيى
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التأثيرات الخارجية   .125

السلبية في المشروع 

 الصناعي 

 االداب 62 2112 د.سميرة كاظم الشماع

ثر موقع موانئ مدينة ا  .126

البصرة في تباين 

 خصائصها التركيبية

 االداب 62 2112 د.ماهر يعقوب

دراسة تقويمية لطرائق   .127

 التمثيل الكارتوكرافية

 االداب 62 2112 د.جميل نجيب

االداء التنموي الزراعي   .128

ومشكلة االمن الغذائي 

 في الوطن العربي

 االداب 62 2112 عبيد يحيى

خطة مدينة الموائمة بين   .129

الموصل القديمة 

 والمتغيرات المناخية

 االداب 63 2112 د.صالح الجنابي

اثر االنهار في توقيع   .131

 الصناعات واستقطابها

 االداب 63 2112 د.كامل الكناني

التقييم االحصائي لمدى   .131

التوافق المناخي إلنتاج 

 الذرة البيضاء في اليمن 

 االداب 63 2112 د.مخلف شالل

يطة المالئمة اعداد خر  .132

البيئية لمحصول الشلب 

في قضاء الكوفة 

  (gis)باستخدام 

 االداب 63 2112 د.اياد عاشور

دور التخطيط الحضري   .133

في معالجة مشاكل 

التوسع العشوائي وتحقيق 

التنمية الحضرية والبيئية 

في المدن ألليبية مدينة 

 االداب 63 2112 د.محسن عبد علي
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 مصراتة

السكينة االسرة قاعدة في   .134

االجتماعية للسكينة 

الحياتية في المنطقة 

 االجتماعية 

 االداب 64 2113 د.سعدي السعدي

البيئة الطبيعية لبدايات   .135

مرحلة انتاج الغذاء في 

 شمال مابين النهرين

 د.فؤاد حمه خورشيد

 

 االداب 64 2113

اثر المناخ في تباين   .136

 انتاجية القمح في العراق 

 االداب 64 2113 د.مخلف شالل

االسس الجغرافية   .137

لتخطيط النقل داخل 

 المدن

 االداب 64 2113 د.محمد صالح

المناخ في وصف   .138

 االصطخري

 االداب 64 2113 د.محمد عباس

زحف الرمال وأثره في   .139

المدينة الصناعية 

 وإقليمها

 االداب 64 2113 د.مصطفى السويدي

العواصف الرعدية في   .141

 هضبة العراق الغربية

 االداب 64 2113 ئيلجون ميخا

صناعة االغذية عند   .141

 العرب

 االداب 65 ----- د.نعمام دهش العقيلي

الطاقة والتنمية وآفاقها   .142

المستقبلية في الوطن 

 العرب

 االداب 65 ------ د.قاسم شاكر الفالحي

تخطيط الموارد السياحية   .143

 في ليبيا

د.محسن عبد علي 

شالكة و د.جعفر طالب 

 داباال 65 ------
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 احمد

اثر المناخ على   .144

مورفولوجية مدينة 

الكوت )دراسة في 

 جغرافية المدن (

علي عبد الزهرة كاظم 

الوائلي و صفاء جاسم 

 الدليمي

 االداب 65 ------

المقومات الجغرافية   .145

وأثرها في تربية نحل 

 العسل في العراق

د.عبد الكريم رشيد 

 الجنابي

 االداب 65 -----

االسلوب الكمي في   .146

 دراسة الجيمورفولوجيةال

د.هالة محمد عبد 

 الرحمن

 االداب 65 

نمو السكان في مدينة   .147

 الحلة

 االداب 66 2114 د.صالح الهيتي

امكانيات الحصاد المائي   .148

 في منطقة الجزيرة

 االداب 66 2114 د.علي عباس العزاوي

المقومات الجغرافية   .149

للتنمية السياحية في 

مناطق مختارة من 

 ليمنيةالجمهورية ا

 االداب 66 2114 د.سعد عبد الحديثي

مشكالت حساب   .151

التضاريس من الصور 

 الجوية

 االداب 66 2114 سحر سعيد قاسم

تقويم المتغيرات   .151

الجغرافية التي رسمت 

االهمية الموقعية لمدينة 

 الموصل

 االداب 66 2114 غيداء سعيد قاسم

مستقبل الموارد المائية   .152

 في الوطن العربي

 االداب 66 2114 لرزاق احمدد.عبد ا
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السكان والموارد   .153

الطبيعية في الوطن 

دراسة تطبيقية  –العربي 

 على الموارد المائي

 االداب 67 2114 د.عباس السعدي

تركيب الوفيات حسب   .154

االمراض في مدينة 

 - 1957الموصل للفترة 

1995 

 االداب 67 2114 د.طه الحديثي

الزراعة المحمية في   .155

 عدناحية بني س

 االداب 67 2114 علي عبد االمير

العالم الثالث بين التنمية   .156

 والتخلف

 االداب 67 2114 د.انور مهدي صالح

اثر الخدمات الصناعية   .157

في التنمية المكانية 

للنشاط الصناعي الخاص 

)دراسة تطبيقية على 

المصرف الصناعي في 

 العراق( 

 االداب 67 2114 د.سميرة كاظم الشماع

ستشعار عن بعد تقنية اال  .158

كافضل رؤية في دراسة 

 البيئة الطبيعية

 االداب 67 2114 د.ثائر مظهر

التحليل اجغرافي لواقع   .159

الثروة الحيوانية في 

محافظة االنبار وآفاقها 

 المستقبلية 

 االداب 67 2114 د.يوسف السلطان

اثر المناخ على بيئة   .161

ومورفولوجية مدينة 

 الصويرة

 الدابا 67 2114 علي الوائلي
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 االداب 67 2114 --------- الجغرافية الطبيعية  .161

د.عبد العزيز محمد  السجيل النفطي  .162

 العبادي

 االداب 68 2115

التركبي االثنولوجي   .163

 لسكان العراق

 االداب 68 2115 د.عباس فاضل السعدي

تحديث الخرائط من   .164

الصور الفضائية 

بإستخدام نظم المعلومات 

 (gis)الجغرافية 

 االداب 68 2115 عاشور الطائي د.اياد

عناصر المناخ المؤثرة   .165

في انتاج الشعير 

ومقارنتها بالقمح في 

 العراق

 االداب 68 2115 د.مخلف شالل المرعي

تأثير المياه السطحية   .166

على توزيع السكان في 

 محافظة نينوى 

د.ذنون يونس العبيدي و 

 النيش صحود.فواز حمد 

 االداب 68 2115

العلوم  االحصاء في  .167

 االنسانية

د.صبري مصطفى 

البياتي و د.احالم احمد 

 جمعة

 االداب 68 2115

الحرب ضد البيئة وضد   .168

 التنمية المستدامة

د.محمد ناصر اسماعيل 

 و د.هيفاء جواد الشيخ

 االداب 68 2115

الثروة المعدنية في   .169

الوطن ووسائل الكشف 

 عنها

د.عبد الرزاق احمد 

 الغريبي

 االداب 68 2115

اثر امياه في العالقات   .171

 العراقية ودول الجوار

 االداب 68 2115 د.سوسن صبيح حمدان

 االداب 68 2115د.سعد عبيد جودة االمكانيات الجغرافية   .171
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المتاحة إلقامة المدن 

الجديدة في االقليم 

 الوسطي للعراق

 الربيعي

االسلوب الكمي في   .172

 الدراسة الجيمورفولوجية

د.هالة محمد عبد 

 منالرح

 االداب 68 2115

تحديد نقاط الترسبات   .173

الثانوية على سطوح 

 المراوح الفيضية 

 االداب 68 2115 اسحق صالح العكام

رؤية في مضامين   .174

 الجغرافية واتجاهاتها

 االداب 68 2115 د. محمد علي ميرزا

العراق او بالد مابين   .175

النهرين دراسة في 

 الجغرافية التاريخية

-69 2115 د.عباس السعدي

71 

 االداب

فضل حضارة وادي   .176

الرافدين على 

 الحضارات االخرى

-69 2115 احسان محمد الحسن

71 

 االداب

-69 2115 د.منذر البدري القوة المكانية لدولة قطر  .177

71 

 االداب

اسباب هجرة التدريسيين   .178

 الى الخارج

-69 2115 محمد حسن سلمان

71 

 االداب

موارد متجددة ذات نفع   .179

الهضبة اقتصادي في 

 الغربية من العراق

-69 2115 د.انور مهدي العاني

71 

 االداب

التوزيع الجغرافي لمدن   .181

محافظة المثنى حسب 

 – 1947احجامها للفترة 

 دراسة تحليلية 1997

د.مصطفى عبد هللا 

 السويدي

2115 69-

71 

 االداب
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التباين المكاني للرعي   .181

الجائر وأثره  في تدهور 

المراعي الطبيعية في 

 حافظة االنبارم

-69 2115 د.ظافر ابراهيم العزاوي

71 

 االداب

تصنيف ارض حوض   .182

 وادي الحسني

د.هالة محمد عبد 

 الرحمن

2115 69-

71 

 االداب

التركيب التجاري لسوق   .183

النبي يونس)ع( في مدينة 

الموصل )المبررات 

 واإلمكانيات(

-69 2115 د.صبيح يونس

71 

 االداب

اهمية الخصائص   .184

لراسب في الطبيعية ل

 دراسة جيمورفولوجية

-69 2115 اسحق صالح العكام

71 

 االداب

شخصية المكان )دراسة   .185

 في الفكر الجغرافي(

عبد الرحمن علي عبد 

 الحمن

2115 69-

71 

 االداب

التوسع العمراني على   .186

حساب االراضي 

الزراعية دراسة ميدانية 

 لمنطقة الخالدية الرمادي

د.كامل الكناني  و 

 نان سعيدد.احمد عد

2115 69-

71 

 االداب

الخرائط الرقمية في نظم   .187

المعلومات الجغرافية 

واستخداماتها 

 الجيمورفولوجية

 االداب 71 2115 د.رحيم حميد

د.جواد مطر الموسوي و  معجم النباتات في التوراة  .188

 اسراء عطا فخري علي

 االداب 72 2116

دراسة نظرية التلوث   .189

الناجم من صناعة تكرير 

ط الخام في مصافي النف

 االداب 72 2116 د.خضر ظاهر محمد  
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 بيجي

مجاري االنهار القديمة   .191

في السهل الرسوبي في 

ضوء الوثائق المسمارية 

 والواحات االثرية

 االداب 72 2116 د.احمد المتولي

شدة تضرس الحوض   .191

 النهري

 االداب 73 2116 د.رحيم حميد

الميزان المائي العراقي   .192

 اهوتحديات المي

 االداب 73 2116 د.محمد جعفر

قبيلة بني سعد وتوزيعهم   .193

 الجغرافي في العراق

 االداب 74 2116 د.عباس السعدي

الزالزل وأثرها على   .194

القدس خالل العصر 

 العباسي

 االداب 74 2116 د.زكية حسن ابراهيم

الفكرة الجغرافية لمفهوم   .195

 االقليمية

 االداب 75 2116 د.ماهر يعقوب موسى

موازنة المائية المناخية ال  .196

ودليل االنزعاج خالل 

فصل الشتاء لبعض 

 المحطات المناخية

 االداب 75 2116 اوروس غني عبد الحميد

 االداب 76 2117 ----------- ------------  .197

تحديات اشهر الراحة   .198

وكفاءة العمل في 

محطات الموصل وبغداد 

والبصرة باستخدام الخط 

 البياني

 االداب 77 2117 اوروس غني

 االداب 77 2117 خميس دحامالغيوم وتركيبها بين   .199
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االعجاز القراني 

والحقيقة العلمية دراسة 

 تطبيقية عن العراق

الحاجات االرواية   .211

 ألراضي بحر النجف

 االداب 78 2117 د.محمد جعفر السامرائي

عوائل المنخفضات   .211

الجبهوية مفهومها 

 وتاثيراتها الطقسية 

 االداب 78 2117 رساالر علي خضي

مورفوتكتونية نهر ديالى   .212

 .العراق

 االداب 78 2117 د.باسم

التنمية البشرية المستدامة  م .213

,المفهوم الدولة ,موقف 

 العراق

 االداب 79 2117 د.ناهده عبد الكريم

البيئة االجتماعية في   .214

 محافظة االنبار

 االداب 79 2117 د.عبد واحد مشعل

االستيطان القديم في   .215

لعراق )مواقع من ا

 العصر الحجري القديم(

 االداب 79 2117 د.صباح جاسم

لمحات بمآثر المسلمين   .216

 الجغرافية

 االداب 81 2117 د.رشيد حميد الجميلي

تغير استعماالت االرض   .217

الزراعية في قضاء 

خانقين بين عامي 

1992-2112 

 وتوجهاتها المستقبلية

د.خضير عباس ابراهيم  

 تو د.ندى شاكر جود

 االداب 81 2117

المدخل الى الجغرافية   .218

 التاريخية

 االداب 81 2118 عدي  موسى مخلص 
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التعرية المطرية لسفوح   .219

منحدرات منحدرات تالل 

حمرين باستخدام تقنية 

نظم المعلومات 

 gisالجغرافية 

د.رحيم حميد العبدان و 

 د.محمد جعفر السامرائي

 االداب 81 2118

ة البيئة الحيوية لجزير  .211

سقطري ومستقبلها 

 دراسة في جغرافية البيئة

د.محمد جعفر السامرائي 

و د.سعدية عاكول 

 الصالحي

 االداب 82 2118

الموازنة المائية   .211

والمناخية لمحافظات 

السليمانية )دراسة مناخية 

 كمية(

د.جزا توفيق طالب و د. 

عز الدين جمعة درويش 

 الباالني

 االداب 82 2118

التطبيقات   .212

رفولوجية للمواد الجيمو

الحصوية والرملية 

وتقييمها ألغراض 

الطرق والبناء جنوب 

 بحيرة الثرثار

 االداب 82 2118 د.زينب وناس خضير

تخمين مقادير المكونات   .213

لعناصر السلسلة الزمنية 

:العنصر العشوائي 

والعنصر الدوري 

والعنصر أالتجاهي 

وعنصر الضوضاء 

:بحث في السالسل 

في  الزمنية الحرارية

محطات مختارة القاليم 

 مختلفة من العراق

د.باسل احسان   

 القشطيني

 االداب 82 2118

اقليم اهوار غرب دجلة,   .214

مقترح اعادة النظر في 

 االداب 83 2118 ندى شاكر جودت
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استخداماتها كمحميات 

 طبيعية 

تحديد المؤهالت   .215

والستراتيجيات التنموية 

المالئمة لتحقيق التنمية 

في محافظة الصناعية 

االنبار ,دراسة في 

جغرافية التنمية 

 الصناعية

 االداب 83 2118 د.ياسين حميد

موجات الرطوبة   .216

الصيفية في العراق 

,دراسة في المناخ 

 الشمولي

 االداب 83 2118 د.ساالر على خضير

خانقين المتغيرات   .217

 الديموغرافية والمستقبل

 االداب 84 2118 حسن محمد حسن

الهوائي  تكرار الركود  .218

فوق العراق 

الضغطية  والمنظومات

 المشكله له 

 االداب 84 2118 د.تغريد احمد القاضي

المخلفات البشرية وإثرها   .219

على تلوث التربة في 

 ناحية الزهور 

 االداب 84 2118 اسماعيل داود

الصناعات الخدمية في   .221

مدينة بغداد بين الواقع 

والطموح منطقة الدراسة 

 )كسرة وعطش(

 االداب 84 2118 شم خضير الجنابيد.ها

الهجرة القسرية في   .221

العراق .دراسة في بعض 

مشكالت المهجرين في 

 االداب 84 2118 نبيل عمران موسى 
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 مدينة الديوانية 

تأثير مؤشر الدورة   .222

 العالي على مناخ العراق

 االداب 85 2118 د.ساالر علي خضير 

جيمور فولوجية   .223

ومورفومترية دلتا نهر 

 يلالن

 االداب 86 2118 ان رجب السامرائي

عالقة الهطول )امطار   .224

وثلوج( مع التصريف 

النهري للمياه  في اقليم 

روافد حوض دجلة للمدة   

1941 - 1981 

 االداب 87 2118 د.باسل القشطيني

مشاريع تطوير /2ج  .225

الجامعات )مستلزمات 

 وخطط(

 االداب 88 2119 د.سعد عبيد جودة

ت توزيع الخدما/2ج  .226

التعليمية وتغيرها ) 

الكمي والنوعي( في 

-1977العراق للمدة 

2116 

د.عباس فاضل السعدي 

 ود.محسن عبد علي

 االداب 88 2119

تأثير درجة الحرارة /2ج  .227

على تباين توزيع 

الرطوبة النسبية في 

محافظة البصرة للمدة 

1971 - 2116 

 االداب 88 2119 د.سالم هاتف الجبوري

اه استخدام المي/2ج  .228

الجوفية في العراق في 

 ضوء توزيعها المكاني 

د.فاروق محمد علي 

 حسين

 االداب 88 2119
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حرفة صياغة /2ج  .229

الذهب وانعكاساتها على 

 –الحياة الحضرية للمدن 

–دراسة ميدانية مقارنة 

منطقة الدراسة مدينة 

بغداد)الكرخ والرصافة( 

2111 -  2115 

د.انتصار حسون 

 السالمي 

 باالدا 88 2119

جيمورفولوجية /2ج  .231

حوض وادي كوية 

واثرها على الموارد 

 الطبيعية 

د.احمد ياسين علي 

 السامرائي

 االداب 88 2119

خصائص البيئة /2ج  .231

الطبيعية لمدينة الحلة 

واثرها على توسعها 

 العمراني

 االداب 88 2119 د.باسم القيم

مشاكل البحر / 2ج  .232

االقليمي والجرف القاري 

ي في الخليج العرب

 وطرق البحث فية

د.عبد الحميد و د.بشير 

 ابراهيم الطيف

 االداب 88 2119

عالقة هطول امطار /2ج  .233

وثلوج مع التصريف 

النهري في اقليم روافد 

حوض  دجلة للمدة 

1941-1981 

د.باسل احسان  

 القشطيني

 االداب 89 2119

مورفولوجية /2ج  .234

بادية منحدرات  احواض 

 النخيب

 االداب 89 2119 دد.عبد هللا صبار عبو

في  الهسبان/ 2ج   .235

الواليات المتحدة 

 االداب 91 2119 د.صالح محسن جاسم
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 االمريكية 

اعداد خارطة االكتفاء   .236

الذاتي للقمح في العراق 

2113-2117 

د.حسام صاحب ال 

 طعمة

 االداب 91 2119

التقلبات المناخية في   .237

 العالم

د.كريم دارغ محمد 

 العوادي

 االداب 91 2119

التباين واالحتماالت   .238

السنوية المطار المنطقة 

 المتموجة في العراق

 االداب 91 2119 د.طه رؤوف بشير محمد

مشكالت النقل والمرور   .239

 في مدينة بغداد 

 االداب 91 2119 د.جمعة علي داي

التكوين االثني في   .241

نيجيريا وأثره 

 الجيوبولتيكي

 االداب 91 2119 بشرى عبد الكاظم عبيد

ية التقنيات اهم  .241

المعلوماتية في العملية 

 التعليمية

 االداب 91 2119 تغريد خليل غني التتنجي

التخطيط العام لمدينة   .242

شيراز حتى نهاية القرن 

 –السادس الهجري 

 الثاني عشر الميالدي

 االداب 91 2119 زينب مهدي رؤوف

الوجيز في مناخ العراق   .243

-1941المعاصر للمدة 

2111 

 االداب 91 2119 لقشطينيد.باسل احسان ا

صناعة السجاد اليدوي   .244

في ناحية المتحتية واقع 

 ومشكالت صناعية

د.فاضل محسن 

 الموسوي

 االداب 91 2119
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تكرار ظاهرة الصقيع   .245

وطول مدة بقائه على 

العراق دراسة في المناخ 

 الشمولي

 االداب 91 2119 حسين جبر الشمري

امكانية استصالح الترب   .246

يف مركز المحلية في ر

 قضاء الرمادي

 االداب 91 2119 احمد خميس حمادي

التعدي الحضري وأثره   .247

في نشوء المناطق 

العشوائية المختلفة 

)نموذج منطقة الدراسة 

ناحية بغداد الجديدة(بحث 

 في جغرافية المدن

 االداب 91 2119 عالء هاشم داخل

القضايا التي تلعب دورا   .248

في جيوبولتيكية سوريا 

 اتجاه تركي

 االداب 91 2119 وسام احمد رشيد عيدان

التحليل المكاني   .249

الستعماالت االرض 

الزراعية في قرية 

)قضاء  المحجرة

المناذرة( للموسم 

-2116الزراعي )

2117) 

د.صالح باركة ملك و 

 انور صباح محمد

 االداب 91 2119

وفيات االجنة في العراق   .251

دراسة تطبيقية على 

 محافظة 

 االداب 91 2119 د.حسن محمد حسن

العاصفة المطرية   .251

الغزيرة وإثرها في 

فيضان شوارع مدينة 

د.يوسف محمد علي 

الهزال و نصر شامل 

 سلمان الحسن

 االداب 91 2119
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 بغداد

المرأة والفقر في   .252

المناطق المهمشة دراسة 

ميدانية في منطقة الرشاد 

 بمدينة بغداد

 االداب 91 2119 د.عبد الواحد مشعل

خطاء التعلم تشخيص ا  .253

لدى طلبة قسم الجغرافية 

من وجهة نظر االساتذة 

 والطلبة

د.اقبال مطشر عبد 

 الصاحب

 االداب 91 2119

فؤاد حمزة والسياسة   .254

الخارجية السعودية 

(1926-1949) 

 االداب 92 2111 صبري فالح الحمدي

الخدمات التعليمية في   .255

 مدينة خانقين

 االداب 92 2111 د.جمعة علي داي

توزيع الجغرافي ال  .256

للسكان في سلطنة عمان 

 2113-1993للمدة 

د.باسل عبد العزيز عمر 

العثمان و د.حسين 

 عليوي ناصر الزيادي

 االداب 92 2111

شدة التعرية الجدولية   .257

وانجراف التربة في 

بداللة  –سهل جوالك 

 شبكة التصريف

 االداب 92 2111 د.اسحق صالح العكام

 الجغرافية التاريخية في  .258

المفهوم االثاري انموذج 

 من العرق

 االداب 93 2111 د.صباح جاسم شكري

الوجيز في مناخ العراق   .259

-1941المعاصر للمدة 

2111 

 االداب 93 2111 د.باسل احسان القشطيني
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التوزيع المكاني   .261

الستعماالت االرض 

التجارية المركزية في 

مدينة بغداد )محاولة 

لتحديد موقعها وسهولة 

 يها(الوصول ال

د.هاشم خضير الجنابي 

 و د.محمد عبد علي

 االداب 93 2111

تخطيط المدينة العربية   .261

من المنظور الجغرافي 

 مدينة بغداد انموذجاً 

 االداب 93 2111 سوسن صبيح حمدان

لتوزيع الجغرافي لألغنام   .262

ودور انتاجها من االمن 

 الغذائي العراقي

 االداب 93 2111 د.زينة خالد حسين

مجرى شط العرب تغير   .263

وآثارها على االراضي 

 العراقية

 االداب 93 2111 د.سرحان نعيم الخفاجي

تباين توزيع البحيرات   .264

وأهميتها السياحية في 

 العراق

د.ماهر يعقوب موسى و 

 دنيا عبد الجبار ناجي 

 االداب 94 2111

اقليم اعالي الفرات في   .265

العراق والموارد 

 وإمكانيات التنمية 

 االداب 94 2111 ي صالحد.انور مهد

تصنيف استعماالت   .266

االرض الزراعية 

والغطاء االرضي في 

ناحية الرشيد باستخدام 

االستشعار عن بعد ونظم 

 المعلومات الجغرافية

د.سليم ياوز جمال 

 اليعقوبي

 االداب 94 2111

 االداب 94 2111 وسام احمد رشيد عيداناالنحدار الجيوبولتيكي  د .267
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 لسوريا

ي المناخ والتلوث التبدل ف  .268

 Climateالبيئي 

change 

Environmental 

Pollution 

 االداب 94 2111 طالب احمد عبد الرزاق

تخطيط االستيطان   .269

الريفي في الجزيرة 

)حالة الدراسة منطقة 

 ناحية ربيعة(

د.عبد الرزاق محمد 

 البطيحي

 االداب 95 2111

االحتياجات الفعلية   .271

للموارد المائية وعالقتها 

المساحات المزروعة ب

 في محافظة بابل

د.زينة خالد حسين و 

 علي عبد الحسن ابراهيم 

 االداب 95 2111

الشواهد الجيمورفولوجية   .271

لعمليات التنشيط 

التكتوني الحديث لمنطقة 

 الجزيرة 

 االداب 95 2111 د.باسم القيم

الوجيز في مناخ /2ج  .272

العراق المعاصر للمدة 

الجزء  1941-2111

ن البحث الثالث م

:المنظومة الضغطية في 

العراق عند سطح 

االرض مصححة 

لمستوى سطح االرض

  

 االداب 96 2111 د.باسل احسان القشطيني

الخصائص الرئيسية /2ج  .273

المتدادات ومراكز 

د.ساالر علي خضير 

الدزي و د.بشرى احمد 

 االداب 96 2111
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المرتفعات والمنخفضات 

الجوية المؤثرة على 

  مناخ العراق

ول جواد صالح و د. ج

 ميخائيل طلبا

ارتفاع نسبة /2ج  .274

الملوثات في ترسبات 

نهر دجلة في مدينة بغداد

  

د.اسحق صالح العكام و 

 د.انفال سعيد داود 

 االداب 96 2111

–)بغداد  6طريق /2ج  .275

كوت( واثره في التوطن 

  الصناعي

د.انتصار حسون رضا 

 السالمي

 االداب 96 2111

التطابق /2ج  .276

ولوجي بين زراعة الطوب

الحبوب وبعض العوامل 

الطبيعية والبشرية في 

محافظة البصرة 

باستخدام نظم المعلومات 

  الجغرافية 

 االداب 96 2111 مناف محمد السوداني

الطرق /2ج  .277

الكارتوكرافية المثلى 

لتمثيل بعض المتغيرات 

  الزراعية 

 االداب 96 2111 سماح صباح

خطط مدينة الحلة /2ج  .278

الرحالة  في كتب

  االجانب

د. محمد رشيد عباس 

النعيمي و د.علي هادي 

 عباس المهداوي

 االداب 96 2111

سكك حديد العراق  /2ج  .279

بين الواقع والطموح 

)دراسة في جغرافية 

  النقل(

 االداب 96 2111 نادية مطلق ارما الربيعي
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 Salarالتعتيم الشمسي   .281

Dimmimg  في مدينة

-1971الموصل للمدة 

2117  

د.سالم هاتف احمد 

 الجبوري

 االداب 97 2111

خصائص التربة في   .281

 حوض وادي المعاذر

ماجد حميد محسن و 

 دالل فرحان فليح 

 االداب 97 2111

االتجاه واالنحراف عن   .282

المعدل العام لعناصر 

 مناخ العراق

د. بشرى احمد جواد 

 صالح

 االداب 97 2111

االهمية االستراتيجية   .283

عماني للموقع البحري ال

 دراسة في الجيوبولتكس

د.عبد العباس فضيخ 

 دغبوش

 االداب 97 2111

موقف النخبة اليهودية   .284

في العراق من الهوية 

العراقية في مجال 

االستثمار الزراعة 

1931-1954 

د.انعام مهدي علي 

السلمان و ازهار عبد 

 علي حسين

 االداب 98 2111

التباين المكاني لمعدالت   .285

ي العراق النمو السكاني ف

 2117-1977للمدة 

 االداب 98 2111 حازم دود سالم

خصائص التربة في   .286

 حوض وادي المعاذر

ماجد حميد محسن ز 

 دالل فرحان فليح

 االداب 98 2111

زيادة نسبة غاز ثاني   .287

اوكسيد الكاربون في 

الجو وأثره في التغير 

 المناخي 

 االداب 98 2111 د.تغريد احمد عمران

ستيطان مقومات اال/2ج  .288

 في بالد الرافدين

 االداب 99 2112 د.صباح جاسم الشكري
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الموازنة المائية /2ج  .289

للتربة وعالقتها باإلنتاج 

 الزراعي

د.عز الدين جمعة 

 درويش

 االداب 99 2112

سوق شارع النهر /2ج  .291

 في مدينة بغداد 

 االداب 99 2112 د.رفل ابراهيم طالب

اثر التساقط في  /2ج  .291

ية في الموازنة المائ

 حوض دجلة والفرات

 االداب 111 2112 د.سعدية عاكول منخي

تصميم عناصر /2ج  .292

-الخارطة الموضوعية  

تقييم عناصر خرائط 

اطاريح الدكتوراه في 

كلية  –قسم الجغرافيا 

االداب جامعة بغداد للمدة 

2111 - 2111 

د.حسام صاحب ال 

 طعمة

 االداب 111 2112

خصائص /2ج  .293

العواصف الغبارية 

في  بلشديدة )الهبوا

 العراق( 

د.ساالر علي خضير و 

د.بشرى احمد جواد 

 صالح

 االداب  111 2112

التحليل المكاني /2ج  .294

التجاهات سكك الحديد 

 وآفاقفي العراق 

 المستقبل 

 االداب 111 2112 د.هشام صالح محسن 

العشوائية من وجهة /2ج  .295

نظر سكان المناطق 

الحضرية المجاورة لها 

راسة د –البحث 

انثربولوجية في حي 

د.ذكرى عبد المنعم 

 ابراهيم

 االداب 111 2112
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 سومر بمدينة بغداد

معالجات وتطوير  2ج/  .296

 شبكة النقل في بغداد 

د. انتصار عبد المحسن 

 الهاشمي

 اآلداب 101 2112

االهمية الموقعية الفلكية   .297

الجيوبولتيكية لسلطنة 

 عمان

د. عبد العباس فضيخ 

 دغبوش

 اآلداب 111 2112

تصميم السدود المائية   .298

باستخدام مستخلصات 

المعلومات الهيدرولوجية 

 دراسة تطبيقية

د. فاروق محمد علي 

 حسين الزيدي 

 اآلداب 111 2112

مورفولوجية الترب   .299

في محافظة الزراعية 

البصره دراسة حقلية 

 تطبيقية

د. اقبال عبد الحسين ابو 

 جري 

 االداب 112 2112

صناعي التوطن ال  .311

لصناعة الطابوق 

الحراري في العراق 

( 2119 -2115للمدة )

 بين الواقع والطموح

د. انتصار حسون رضا 

 السالمي 

 االداب 112 2112

اهمية التعليم االلكتروني   .311

 في دعم المجتمع 

د. انتظار جاسم جبر        

 م.م شذى عبد هللا رشيد

 االداب 112 2112

نحو رفع كفاءة استخدام   .312

 الري مياه

 االداب 112 2112 م.م رفاه مهنى محمد 

اثر استعمال برنامج   .313

googl earth  على

االنترنت في تحصيل 

طلبة كلية التربية 

االساسية في مادة 

 

 

 م.م رؤى رياض سلمان 

 

 

2112 

    

112 

 االداب
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                       الخرائط

                             

ة اثر الخصائص المكاني  .314

 في اليات التنمية

م.م مصطفى جليل 

 ابراهيم

 االداب 112 2112

من رسائل ماري:   .315

المؤاني النهرية لمنطقة 

في االلف  اعالي الفرات

  الثاني قبل الميالد

د. زياد عويد سويدان 

 المحمدي

 االداب 113 2113

التراجع الصناعي في   .316

 -1971العراق للمده )

2113 ) 

 اآلداب 114 2113 ناهض هاتف محمد  1د

العنف االسري في   .317

العراق وانعكاساته على 

الطاقة االنتاجية في 

 المجتمع العراقي 

د سعدية عاكول  1م1ا

د انتظار جاسم جبر  1م

 م شذى عبد هللا رشيد 1م

 اآلداب 115 2113

مقومات السياحة البيئية   .318

 في بحيرة الرزازة

د عبد هللا صبار 1م1ا

م حسام 1عبود    م

   كنعان وحيد

 اآلداب 115 2113

النمذجة المكانية   .319

االحصائية الستعماالت 

االرض الزراعية في 

قضاء الحويجه باستخدام 

االستشعار عن بعد ونظم 

 المعلومات الجغرافية 

د علي عبد عباس 1م1ا

عمر  1م1العزاوي  م

عبد هللا اسماعيل 

 القصاب 

 اآلداب 115 2113

تطور مفهوم الضواحي   .311

 اق الحضرية في العر

د رياض كاظم 1م1ا

 سلمان الجميلي 

 اآلداب 115 2113

التغير المكاني للسكان   .311

وقوة العمل في العراق 

وسن كريم عبد  1د1م

 الرضا

 اآلداب 115 2113
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 2112لعام 

 اآلداب 115 2113 وسام احمد رشيد1م جيوبوليتيكيا111ايران   .312

التحضر في العراق   .313

 واقعه ومستقبله 

 اآلداب 116 2113 ر د انتظار جاسم جب1م

االثار البيئية للتوسع   .314

العمراني على 

استعماالت االرض 

 الزراعية لمدينة بغداد

عباس عبد الحسين  1د

 خضير

 اآلداب 116 2113

تحديد كفاءة وبدائل   .315

التوقيع المكاني لالنشطة 

الصناعية المتوطنة 

ضمن مدينة الفلوجة في 

ضؤ الواقع القائم 

والتوجهات التنموية 

 مستقبليةال

ياسين حميد بدع  1د

 المحمدي 

 اآلداب 116 2113

التعرية االخدودية على   .316

جوانب معابر الجسور 

للخط السريع مابين بابل 

والديوانية باستخدام تقنية 

(gis) 

 اآلداب 116 2113 نبراس عباس ياسر  1د

العالقة بين السكان   .317

والموارد في العراق 

 تحليل جغرافي 

 اآلداب 116 2113 ديثيعباس غالي الح 1د

التوزيع المكاني للمواقع   .318

الصناعية حول مدينة 

بغداد منطقة عويريج 

 الصناعية دراسة حالة

 اآلداب 101 2114 د عمران بندر مراد1م1ا

 اآلداب 101 2114د سالم هاتف احمد 1م1اتذبذب الرطوبة النسبية  319
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واتجاهها في مدينتي 

بغداد والموصل للمده 

1982- 2111 

 الجبوري

الدور الجيومورفولوجي  321

في تصنيف وتقييم 

االراضي في منطقة 

جنوب شرق محافظة 

 اربيل 

د هالة محمد سعيد 1م

 مجيد

 اآلداب 101 2114

الحيازة الزراعية  321

المملوكة والمؤجرة 

وعالقاتها باستعماالت 

االرض الزراعية في 

ناحية الزبيدية لسنة 

2111 

 اآلداب 101 2114 مناف محمد زرزور 1م

البيئة واثرها على  322

االنسان من خالل كتاب 

قات عيون االنباء في طب

االطباء البن ابي اصيبعة 

 م1269/ هـ  668

 اآلداب 101 2114 أ ميمية قاسم يحيى 1م1م

سعدية عاكول منخي  1د االفالج في سلطنة ُعمان  323

 و هند فوزي وفيق

 اآلداب 118 2114

الجريان العالقة بين  324

السطحي والمتغيرات 

الجيومورفولوجية لوديان 

 شرق العراق

د اسحق صالح 1م1ا

 العكام

 اآلداب 118 2114

مفهوم المنخفض شبه  325

المداري وتاثيره على 

مناخ البحر المتوسط 

 والعراق

 اآلداب 118 2114 د ساالر علي خضر 1م1ا
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الواقع الجغرافي لتجارة  326

العراق الخارجية ) غير 

النفطية ( مع تركيا للمدة 

( واثرها 2111 -998)

في التبعية االقتصادية 

 والسياسية

 د بشار محمد عويد1م

 جبار عبد جبيل 1م

 اآلداب 118 2114

التحليل المكاني  327

للمحطات الكهرومائية 

في العراق والعوامل 

 المؤثرة فيها 

عالء محسن  1د1م

 شنشول

 اآلداب 118 2114

الموقع في قوة الموضع و 328

سلطنة ُعمان بين 

الجغرافية السياسية 

 والجيوبولتك 

د عبد العباس 1م1ا

 فضيخ 

 اآلداب 118 2114

تباين تزايد تركيز  329

االمالح في المياه 

الجوفية لمنطقة ) قادر 

 كرم( 

جوان سمين احمد  1د

 الجاف 

 اآلداب 118 2114

تطور النقل الحضري  331

 في العراق 

 اآلداب 118 2114 فر علي طلب جع 1م1م

قلق المستقبل وعالقته  331

بالحقوق االنسانية 

لطالبات قسم رياض 

 االطفال 

ضحى عادل  1د1م1ا

 محمود

 اآلداب 118 2114

من وأالممرات المائية  332

مضيق الطاقة العالمي 

 هرمز أنموذجا 

 اآلداب 118 2114 فيان احمد حمد 1د1م

تباين الحت االخدودي  333

ة الغربية في الهضب

 االداب 119 2114د احمد عبد الستار 1م1ا
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العراقية ) دراسة 

د 1م1مورفومترية ( ا

احمد عبد الستار 

 العذاري

 العذاري

التطور الزمني لمعمل  334

نسيج الحلة الناعم للفترة 

(2111- 2111 ) 

د انتصار حسون 1م1ا

 السالمي 

 االداب 119 2114

التنوع االثني والتعايش  335

ي في العراق " السلم

 كركوك انموذجا " 

د افتخار زكي 1م1ا

 عليوي

 االداب 119 2114

 االداب  2114   336

337      

338      

339      

341      

      

      

      

      

      

 

 العراقية مجلة الجمعية الجغرافية

العد السنة اسم الباحث عنوان البحث التسلسل

 د

 الصفحة
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االردن نهر   .1

 ومشاريع الري

 الجمعية  1 1962 د.ابراهيم شريف

في  وأثرهاالتربة   .2

التطور الزراعي في 

سهل العراقي 

 الرسوبي

 الجمعية 1 1962 د.نوري خليل البرازي

المالمح الجغرافية   .3

 القصة ألدب

 الجمعية 1 1962 د.صفاء خلوصي

فجر الدراسات عن   .4

 ري العراق الحديث

 الجمعية 1 1962 د.احمد سوسة

 الجمعية 1 1962 د.محمد رشيد الفيل الحضارة الشيلية  .5

التاريخ الجغرافي   .6

لسهول مابين 

 النهرين )ترجمة(

 الجمعية 1 1962 د.صالح احمد العلي

عملية التسجيل العام   .7

المؤتمر  1957لسنة 

الجغرافي العربي 

 االول

السيد عبد القادر 

 العزاوي

 الجمعية 1 1962

افية المكتبة الجغر  .8

:الكتب والنشرات 

الرسمية والمجالت 

 :التقارير الفنية

 الجمعية 1 1962 د.احمد سوسة

الرحالون والبلدانيون   .9

من  العهد العربي 

 البيروني -االسالمي 

 الجمعية 1 1962 د.احمد سوسة

العوامل الجغرافية   .11

وااليكولوجية في 

 يةالجمع 2 1964 د.نوري خليل البرازي
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 نشأة بغداد وتطورها

 الجمعية 2 1964 د.خطاب العاني دراسات في السكان   .11

الموقع الجغرافي   .12

واسماء االعالم في 

المسرحيات 

 الشكسبيرية

 الجمعية 2 1964 د.صفاء خلوصي

العالقات التجارية   .13

بين العراق والصين 

 في القرون الوسطى

 الجمعية 2 1964 د.محمد رشيد الفيل

االخطاء الشائعة في   .14

االعالم  كتابة ونطق

 الجغرافية

 الجمعية 2 1964 د.احمد نجم الدين

بداية الفكر   .15

الجغرافي عند 

 العرب

 الجمعية 2 1964 د.ابراهيم السامرائي

وصف االندلس في   .16

 معجم البلدان

 الجمعية 2 1964 د.محسن جمال الدين

تجارة الحنطة   .17

الدولية خالل الحرب 

 العالمية الثانية

 الجمعية 2 1964 د.محمد حامد الطائي

مصبات االنهار   .18

 االفريقية 

 الجمعية 2 1964 د.احمد حديد

التطورات الحديثة   .19

في علم االثار 

 االشورية والبابلية

لالستاذ.م.ي.ل ماالوان 

)ترجمة الدكتور صالح 

 احمد العاني(

 الجمعية 2 1964

 الجمعية 2 1964 عالم الكتب الجغرافية باب النقد والتقريظ  .21
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في نظام الري   .21

العراق وأثره في 

 الزراعة

 الجمعية 3 1965 د.نوري خليل البرازي

مستقبل التجارة بين   .22

العراق والدول 

 العربية 

 الجمعية 3 1965 د.احمد نجم الدين

دراسة تحليلية   .23

إلحصاءات  السكان 

في المملكة االردنية 

 الهاشمية 

 الجمعية 3 1965 د.علي حسين شلش

تحليل للجانب   .24

ن الجغرافي م

مشاكل تضخم 

 السكان 

 الجمعية 3 1965 د.حسن الخياط

المناخ التفصيلي   .25

والمناخ 

 المحلي)ترجمة(

 الجمعية 3 1965 د.احمد سعيد حديد

 الجمعية 3 1965 د.ابراهيم السامرائي رحلة الخياري  .26

المؤتمر العشرين   .27

لالتحاد الجغرافي 

 العالمي

 الجمعية 3 1965 د.جاسم محمد الخلف

 /النكليزي القسم ا  .28

دراسة االسواق 

 التجارية في بغداد 

 الجمعية 3 1965 د.غوث منير احمد

الفواكه واهميتها   .29

االقصادية في 

 العراق

 الجمعية 4 1967 د.نوري البرازي
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 الجمعية 4 1967 د.عباس احسان البغدادي المراوح الغرينية  .31

مايفيد الجغرافية من   .31

 المادة اللغوية

 الجمعية 4 1967 د.ابراهيم السامرائي

دراسة  /انكليزي  .32

جغرافية لمنطقة 

 سكنية في بغداد 

 الجمعية 4 1967 د.غوث منير احمد

النفط /انكليزي    .33

وأثره في التطور 

االقتصادي 

واالجتماعي في 

 الكويت

 الجمعية 4 1967 د.منعم عبد الوهاب 

تحديد اقسام سطح   .34

 العراق

 الجمعية 5 1969 د.محمد حامد الطائي

 الجمعية 5 1969 د.ابراهيم شوكت السطرالبا  .35

دراسة االسس   .36

الجغرافية لمشكالت 

 التمور في العراق

 الجمعية 5 1969 د.عبد الوهاب الدباغ

نقل البترول   .37

وتأثيراته الجانبية 

 لبعض الدول

 الجمعية 5 1969 د.علي البيرماني

العوامل السوقية   .38

والتعبوية وأثرها 

على الفتوحات 

سالمية العربية اال

 في فرنسا

 الجمعية 5 1969 د.علي المياح

استراتيجية العالم   .39

 العربي

 الجمعية 5 1969 د.عبد المنعم عبد الوهاب
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البداوة واستيطان   .41

البدو في والية 

طرابلس السابعة في 

 ليبيا 

 الجمعية 5 1969 د.ناجي عباس

االبحاث الطبيعية في   .41

 الجغرافية الغربية 

 الجمعية 5 1969 د.شاكر خصباك

ومواردها السراة   .42

 المائية

 الجمعية 5 1969 د.ابراهيم المشهداني

مشكلة مياه مندلي:   .43

دراسة الثارها 

االقتصادية 

وتطورها السياسي 

:مجمل وقائع 

 المؤتمر

 الجمعية 5 1969 د.خالص حسني االشعب

مالمح الجغرافية   .44

حول استيطان 

القبائل البدوية 

 المتنقلة

 الجمعية 5 1969 د.نافع القصاب

 الجمعية 6 ------- ---------- --------  .45

مدن العراق وليبيا   .46

)دراسة جغرافية 

مقارنة الحجامها 

 وتباعدها( 

 الجمعية 7 1971 د.حسن الخياط

الجغرافية السياحة   .47

  الصحين لمنطقة

 الجمعية 7 1971 د.نعمان دهش العقيلي

رحلة ابن جبير   .48

ومكانتها في االدب 

 العربي الجغرافي

 الجمعية 7 1971 د.شاكر خصباك
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الجغرافية الصناعية   .49

)فحواها وطرق 

 البحث فيها(

 الجمعية 7 1971 د.احمد حبيب رسول

جغرافية السكان   .51

 والديموغرافية

 الجمعية 7 1971 د.ناجي عباس احمد

مواسم الحج واثره   .51

في اقتصاديات 

المملكة العربية 

 السعودية

 الجمعية 7 1971 د.فالح شاكر اسود 

الزاب الصغير   .52

وإمكانية استثمار 

 مياهه

 الجمعية 7 1971 عباس فاضل السعدي

اهمية المزارع   .53

الصغيرة وعالقتها 

 بالنظام االشتراكي

د.ابراهيم عبد الجبار 

 المشهداني

 الجمعية 8 1974

المصادر اللغوية   .54

للجغرافية عند 

 العرب

 الجمعية 8 1974 حبيب الراوي

بعض مظاهر   .55

حضر المهاجرين ت

 في مدينة بغداد

 الجمعية 8 1974 د.مكي محمد عزيز

االمكانيات الزراعية   .56

 في منطقة االحساء

 الجمعية 8 1974 د.احمد حديد

مشروع سكر قصب   .57

ميسان تجربة 

زراعية صناعية 

 رائدة في العراق

 الجمعية 8 1974 د.خطاب العاني
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اثر الطرق على   .58

السكك الحديد في 

 العراق 

حمد حسون د.ا

 السامرائي

 الجمعية 8 1974

الدمج السكاني   .59

وعالقتة بوحدة 

 الوطن العربي

د.ابراهيم عبد الجبار 

 المشهداني

 الجمعية 9 1976

حضارة المطاط   .61

 وصناعته

 الجمعية 9 1976 د.ابراهيم شريف

االساليب الحديثة في   .61

تصنيف مناخ القطر 

 العراقي

 الجمعية 9 1976 د.فاضل باقر الحسني

مفهوم انطقة   .62

واهميتة في  الحواف

دراسات المدن 

 العربية

 الجمعية 9 1976 د.خالص االشعب

تحليل بعض   .63

خصائص الفكر 

الجغرافي السوفيتي 

ومقارنتة بالفكر 

 الجغرافي االمريكي 

د. عبد الرزاق عباس 

 حسين

 الجمعية 9 1976

مشاريع السكك   .64

الحديدية الجديدة في 

العراق وأثرها على 

 مية القومية التن

د.احمد حسون 

 السامرائي

 الجمعية 9 1976

القطيف :دراسة في   .65

 جغرافية  االقليمية

 الجمعية 9 1976 د.عبد خليل فضيل

طريقة نسبة التباعد   .66

ومدى تطابقها في 

 الجمعية 9 1976 د.رياض ابراهيم السعدي
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تقديرات الهجرة 

 الداخلية بالعراق

التصاريف العليا في   .67

 وأثرهااق انهار العر

على التنمية 

 والتخطيط

 الجمعية  9 1976 د.مهدي الصحاف

فهرست رسائل   .68

ماجستير ال

كتوراه في والد

الجغرافيا المنجزة 

والمسجلة في جامعة 

 بغداد

 الجمعية 9 1976 د.صباح محمد محمود

المؤتمر الجغرافي   .69

العالمي الثالث 

 والعشرون

 الجمعية 9 1976 د.جاسم محمد الخلف

ثار بين الحاضر الثر  .71

 والماضي 

د.ابراهيم عبد الجبار 

 المشهداني

 الجمعية 11 1978

سكان العالم ومشكلة   .71

 توفير الغذاء

 الجمعية 11 1978 د.علي حسين الشلش

الخرائط   .72

الطبوغرافية 

 العراقية

 الجمعية 11 1978 د.فالح شاكر اسود

السكان في المملكة   .73

 العربية السعودية

 الجمعية 11 1978 بد.نافع ناصر القصا

امكانية تطوير النقل   .74

 الجوي في العراق

 الجمعية 11 1978 د.احمد حسن السامرائي

التخطيط الطبيعي   .75

ضرورة دائمة 

 الجمعية 11 1978 د.خالص الشعب
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لتطوير مستوطناتنا 

 البشرية 

الجغرافية السياحية   .76

 مفهومها وجوانبها

 الجمعية 11 1978 د.صبري محمود محمد

وارد المائية الم  .77

وعالقتها بالوزن 

الدولي القطار 

 الخليج العربي

 الجمعية 11 1978 صبري فارس الهيتيد.

صناعة الورق في   .78

 العراق

 الجمعية 11 1978 نعمان دهش صالح

شجرة المطاط   .79

 الطبيعي

 الجمعية 11 1978 د.غزال عباس حسين

مفهوم الخليج   .81

 العربي الجغرافي

د.محمد سعيد عمر 

 الحديثي

 الجمعية 11 1978

تطور مناخ العراق   .81

عبر االزمنة 

 الجيولوجية 

 الجمعية 11 1978 د.فاضل باقر الحسني

هجرة من الريف   .82

الى الحضر في 

 العراق

 الجمعية 11 1978 د.رياض ابراهيم السعدي

محافظة االنبار   .83

االحوال الطبيعية 

 واالقتصادية

 الجمعية 11 1978 لمياء فوزي الكيالي

ير:حضارة الحر  .84

دودة القز وصناعة 

 الحرير

 الجمعية 11 1981 د.ابراهيم شريف

 الجمعية 11 1981 د.فالح شاكر اسودالدراسة الميدانية   .85
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اسلوب البحث 

المعتمد في المدرسة 

 الجغرافية العربية

بعض المالمح   .86

االقتصادية 

للجمهورية العربية 

 اليمنية

 الجمعية 11 1981 د.احمد حبيب رسول

ومات المق  .87

الضرورية للتصميم 

 االساسي 

 الجمعية 11 1981 د.خالص حسني االشعب

التحليل الجغرافي   .88

لمشكلة االمن 

 الغذائي العربي

 الجمعية 11 1981 د.عباس فاضل السعدي

الدراسات الميدانية   .89

في الجغرافية 

)دراسة في االهداف 

 واالساليب(

 الجمعية 11 1981 د.عادل عبد هللا خطاب

ي الحضرية الضواح  .91

مع تطبيقات على 

بعض المدن في 

 الوطن العربي 

 الجمعية 11 1981 د.صبري فارس الهيتي

التركيب الداخلي   .91

لمدينة اربيل )دراسة 

مقارنة في جغرافية 

 المدن(

 الجمعية 11 1981 د.صالح حميد الجنابي

)حوض سبو(   .92

نموذج للفالحة 

 السقوية في المغرب

 لجمعيةا 12 1981 د.فالح شاكر اسود
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التوازن المائي   .93

 للتربة في االردن

 الجمعية 12 1981 د.نعمان شحادة

حركة النقل داخل   .94

 المدن

 الجمعية 12 1981 د.فليح حسن

دور حركة الوافدين   .95

على الطرق المعبدة 

 في التنمية 

 الجمعية 12 1981 د.سعيد علي غالب

مصادر التلوت   .96

واخطاره في منطقة 

 الخليج العربي

 الجمعية 12 1981 مهدي صالح د.انور

المؤتمر الجغرافي   .97

العالي الرابع 

والعشرون 

 1981/طوكيو

 الجمعية 12 1981 نعمان دهش

التوزيع  /انكليزي  .98

الجغرافي للمراكز 

 السياحية في العراق

 الجمعية 12 1981 نعمان دهش العقيلي

استخدامات االرض   .99

الترفيهية في مدينة 

 بغداد

 الجمعية 13 1982 د.صبري فارس الهيتي

التوازن الغذائي في   .111

 العراق

 الجمعية 13 1982 د.مكي محمد عزيز

العواصف الترابية   .111

 في العراق واحوالها

 الجمعية 13 1982 د.ماجد السيد ولي

التباين المكاني   .112

لمنطقة الجذب 

 السكاني في المدينة 

 الجمعية 13 1982 د.صالح حميد الجنابي
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االتجاهات الحديثة   .113

 ي البحث الجغرافيف

مضر خليل العمر و 

 محمد دلف احمد

 الجمعية 13 1982

سيطرة العراق على   .114

مياهه االقليمية 

 ضرورة قومية

 الجمعية 13 1982 د.عبد خليل فضيل

الحدود الطبيعية   .115

 لرأس الخليج العربي

 الجمعية 13 1982 رضا جواد هاشم

استخدام االلوان في   .116

 خرائط توزيع المطر

يم محمد حسون د.ابراه

 القصاب

 الجمعية 14 1984

النقل البحري في   .117

الخليج العربي الواقع 

 واالتجاه

 الجمعية 14 1984 د.سعدي علي غالب

تقويم االنتاجية   .118

الزراعية في تخطيط 

سياسة التنمية 

 الزراعية

د.سعدي محمد صالح 

 السعدي

 الجمعية 14 1984

اتجاهات النمو   .119

الحضري في 

محافظات منطقة 

 لحكم الذاتيا

 الجمعية 14 1984 خليل اسماعيل محمد

نموذج لتوزيع   .111

المستوطنات 

 والمشاريع في القطر

 الجمعية 14 1984 د.مظفر الجباري

اعادة اسكان اهالي   .111

المناطق المتضررة 

بخزانات الري 

 بالعراق

 الجمعية 14 1984 محمد دلف الدليمي
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تقويم المدينة   .112

السياحية في الحبانية  

ة الجغرافية :دراس

 السياحية(

 الجمعية 14 1984 سميرة عبد الهادي

دراسة  /باالنكليزي  .113

ارسابات دجلة 

اعتماداً على نموذج 

 طبيعي

د.مهدي الصحاف و 

 د.نبيل روفائيل

 الجمعية 14 1984

اقاليم الزراعة   .114

المطرية لمحصولي 

القمح والشعيرفي 

العراق في ظل 

 المعايير المناخية

 الجمعية 16 1985 ابد.نافع ناصر القص

عدم وضوح الرؤية   .115

 في الخرائط

د.ابراهيم محمد حسون 

 القصاب

 الجمعية 16 1985

مركز المدينة   .116

االقتصادي دائرة في 

 الركب الحضري

 الجمعية 16 1985 د.صالح حميد الجنابي

الحبوب الغذائية   .117

واألمن الغذائي في 

 الوطن العربي

 يةالجمع 16 1985 د.خليل اسماعيل محمد

استخدام مشروع   .118

الدجيل الزراعي 

الصناعية /

كستراتيجية تنمية 

اقليمية مماثله في 

اهدافها وادواتها 

 القطاب النمو

 الجمعية 16 1985 د.اميل جميل شمعان
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الزراعة المطرية   .119

واالستيطان المستقر 

في الجزء الشمالي 

من شبة لجزيرة 

 العربية

 الجمعية 16 1985 فاضل عبد القادر احمد

منهجية  –المدينة   .121

دراستها في الفكر 

الجغرافي العربي 

 في العراق

 الجمعية 17 1986 د.خالص االشعب

العوامل الجغرافية   .121

وأثرها في انتشار 

االمالح بترب سهل 

 مابين النهرين

 الجمعية 17 1986 د.ماجد السيد ولي

دراسة مقارنة   .122

الستعمال تظليل 

الخرائط في توزيع 

بعض الظواهر 

 رافيةالجغ

 الجمعية 17 1986 جميل نجيب عبد هللا

صورة الموصل   .123

دراسة في السلوك 

 المكاني

د.ابراهيم القصاب و 

 د.صالح الجنابي

 الجمعية 17 1986

القوى العاملة   .124

الزراعية المنتجة في 

العراق وإمكانية 

 التعويض والمناقلة

د.محمد خليفة حسين و 

 د.سعدي السعدي

 الجمعية 17 1986

 /افية الطبيةالجغر  .125

 مبادئ وأسس

 الجمعية 17 1986 د.محسن عبد الصاحب

سياسة التنمية   .126

المكانية وعالقتها 

 الجمعية 17 1986 حسن محمود علي
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بالتطور العمراني 

 للمدن

وفرة القوى العاملة   .127

البشرية في العراق 

 1977عام 

 الجمعية 17 1986 نسرين محمود حمزة

باالنكليزي حراسات   .128

خاصة االبنية ال

واجتذاب الفالحين 

اليها في مدينة 

 الموصل 

 الجمعية 17 1986 د.طه حمادي الحديثي

المدارس العربية   .129

االسالمية في رسم 

الخرائط مناهجها 

 وأسلوبها وأصالتها

 الجمعية 18 1986 د.صبري فارس الهيتي

المسرح الجغرافي   .131

لمنطقة الهضبة 

الغربية من العراق 

 ومؤهالته التنموية

 الجمعية 18 1986 فع القصابد.نا

حركة الهجرة   .131

الداخلية واتجاهاتها 

 في الجزائر 

 الجمعية 18 1986 د.رياض السعدي

الرحالة العرب   .132

واألدب الجغرافي 

 السياحي

 الجمعية 18 1986 نعمان دهش

مصر العربية بين   .133

 االقليمية والدولية

 الجمعية 18 1986 د.حسن البزاز

امكانية المملكة   .134

ربية في رفد المغ

 الجمعية 18 1986 د.انور مهدي
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دول الخليج العربي 

 بالقوى العاملة

التخطيط العمراني   .135

وموقع المشاريع 

 الصناعية 

 الجمعية 18 1986 د.مضفر الجابري

التنمية الزراعية في   .136

 منطقة الزبير

 الجمعية 18 1986 سالم المبادر

توفير الغذاء والحالة   .137

 الغذائية في العراق

 الجمعية 19 1987 مكي محمد عزيزد.

الوفيات واتجاهاتها   .138

 في الجزائر

 الجمعية 19 1987 د.رياض السعدي

البعد الستراتيجي   .139

للحنطة في االمن 

 الغذائي في العراق

 الجمعية 19 1987 د.عباس فاضل السعدي

االمن الغذائي في   .141

الوطن العربي بين 

االمكانيات المتاحة 

 والواقع المتحقق

 الجمعية 19 1987 ي احمد الخلفد.هاد

دور الجغرافي   .141

العراقي في مسيرة 

 –التخطيط والتنمية 

دراسة في الفكر 

 الجغرافي التطبيقي

 الجمعية 19 1987 د.محسن المظفر

استخدام معامل   .142

جيني لقياس معامل 

التشتت لالستيطان 

 الريفي

 الجمعية 19 1987 د.عدنان البدراوي



 اعداد   زكية عبد كاظم التميمي                                                                                                 

 

المناطق الصناعية   .143

 عها في المدينةوموق

 الجمعية 19 1987 د.مظفر الجابري

وضع االسماء في   .144

 الخرائط العربية

 الجمعية 19 1987 مكرم الشيخ

 الجمعية 21 ------ ----------- ----------  .145

دور استثمار   .146

الموارد الطبيعية في 

تحقيق االمن الغذائي 

في العراق زمن 

 الحرب

 ةالجمعي 21 1987 د.صبري فارس الهيتي

القارية سمة اساسية   .147

من سمات مناخ 

 العراق

 الجمعية 21 1987 د.علي حسين شلش

الكثبان الرملية في   .148

سهل مابين النهرين 

اسبابها وطرق 

 الوقاية منها 

 الجمعية 21 1987 د.ماجد السيد ولي

الخوارزمي وتطور   .149

 علم الخرائط

 الجمعية 21 1987 د.صالح فليح الهيتي

االنجاب ومساهمة   .151

المرأة العراقية في 

 العمل

 الجمعية  - 21 1987 د.رياض السعدي

دور التباين المكاني   .151

للخصائص 

 –االجتماعية 

االقتصادية الريفية 

في تشكيل انماطها 

 االقليمية

 الجمعية 21 1987 د.عبد الرزاق البطيحي
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االستيطان الريفي   .152

 في الجزيرة

 الجمعية 21 1987 د.خليل اسماعيل

وير تحليل لتط  .153

 –اقطاب النمو 

دراسة نقدية 

 لمنطلقات النظرية

 الجمعية 21 1987 د.فالح جمال العزاوي

اختيار الموقع   .154

الصناعي في الدول 

النامية واستخدامات 

 البرمجة الرياضية

 الجمعية 21 1987 د.اميل جميل سمعان

االبعاد الستراتيجية   .155

للحرب العلمية 

االيرانية على 

 المنطقة العربية

 الجمعية 22 1988 ري فارس الهيتيد.صب

اثر استعماالت   .156

االرض على حركة 

 النقل في مدينة بغداد 

 الجمعية 22 1988 د.عادل عبد هللا خطاب

اقطاب النمو والتنمية   .157

المكانية في االقطار 

 النامية

 الجمعية 22 1988 د.فالح جمال العزاوي

العرب الواضعون   .158

االول لمضامين 

 ة الجغرافية الطبيعي

 الجمعية 22 1988 د.محسن عبد الصاحب

استخدام الحاسب في   .159

 رسم الخرائط

 الجمعية 22 1988 د.باسل القشطيني

الفضة وأهميتها في   .161

 االقتصاد المغربي

 الجمعية 22 1988 د.انور مهدي
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في  بادوريا دور  .161

 االقتصاد العباسي

 الجمعية 22 1988 د.امل عبد الحسين

 الجمعية 23 1989 .صالح الهيتيد طريق القير الى بابل  .162

معامل االحتكاك   .163

ومعامل المقطع 

 العرضي

د.وفيق الخشاب و 

 د.محمد الجبوري

 الجمعية 23 1989

مشكالت الموارد   .164

 المائية في ايران

 الجمعية 23 1989 د.محسن المظفر

المناخ والقدرات   .165

 الحتية

د.كاظم موسى و عدنان 

 هزاع

 الجمعية 23 1989

ت دور المعدال  .166

 الحرارية

د.مخلف شالل و 

 د.صباح الراوي

 الجمعية 23 1989

النظرية والتخطيط   .167

 الحضري

 الجمعية 23 1989 د.زهاء حسين معروف

المشكلة العالمية   .168

 للموارد المائية 

 الجمعية 23 1989 د.محمد خليفة

 الجمعية 23 1989 د.وليد عباس حلمي مناطق تأثير المدن  .169

 الجمعية 23 1989 ن طه طاهرياسي السكان عامل قوة  .171

 الجمعية 23 1989 د.وفيق الخشاب مجاالت نشأة الينابيع  .171

 الجمعية 23 1989 علي عبد العباس مورفولوجية القرية  .172

جيمورفولوجية   .173

 العراق

 الجمعية 23 1989 سحر نافع توفيق

النظام الداخلي   .174

للجمعية الجغرافية 

 العراقية

 الجمعية 23 1989 ---------
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لطاقة الشمسية في ا  .175

العراق )دراسة في 

 جغرافية الطاقة(

د.عبد العزيز محمد 

 حبيب العبادي

1991 24

-

25 

 الجمعية

هيدرومورفومترية   .176

حوض رافد 

الخوصر )دراسة في 

جيمورفولوجيا 

 التطبيقية(

د.مهدي الصحاف 

 د.كاظم موسى الحسن

1991 24

-

25 

 الجمعية

االقاليم الجغرافية   .177

 لجامعة االنبار

24 1991 .محمد خليفة الدليميد

-

25 

 الجمعية

االستشعار عن بعد   .178

 وتطبيقاته المناخية

د.قصي عبد المجيد 

 السامرائي

1991 24

-

25 

 الجمعية

خصائص   .179

استعماالت االرض 

في المدينة العربية 

دراسة التراث لمدن 

البصرة والكوفة 

 وبغداد

24 1991 د.عادل عبد هللا خطاب

-

25 

 الجمعية

هوائية التي الكتل ال  .181

تعترض منطقة بغداد 

 في مواسم االمطار

24 1991 د.باسل احسان القشطيني

-

25 

 الجمعية

تحديد االقاليم   .181

المناخية في ايران 

استخدام تصنيفي دي 

مارتن وكوني 

 المناخيين

24 1991 د.بهاء بدري حسين

-

25 

 الجمعية
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االهتمام بمؤشرات   .182

انتقال المشاريع 

الصناعية ضمن 

عند تطبيق االقاليم 

ستراتيجية نقل 

 االستثمارات

24 1991 د.اميل جميل شمعان

-

25 

 الجمعية

دور حرارة التربة   .183

في تحديد الفترة 

المثالية النبات بذور 

 الحنطة في العراق

24 1991 د.صباح محمد الراوي

-

25 

 الجمعية

المسكن الريفي بين   .184

الواقع وآفاق 

 التطوير

24 1991 د.عادل عبد هللا خطاب

-

25 

 الجمعية

دراسة نظرية في   .185

الطلب على الخدمات 

الترفيهية وطرق 

 التقدير المستقبلي لها 

24 1991 صفاء عبد الكريم احمد

-

25 

 الجمعية

اسس نظرية في   .186

الكارتوكرافيا )علم 

 الخرائط(

مصطفى عبد هللا 

 السويدي

1991 24

-

25 

 الجمعية

التحليل المكاني   .187

للعالقات التي 

توضح التوزيع 

رافي لمشاتل الجغ

نباتات الزينة في 

 مدينة الموصل

24 1991 ناجي سهم رسن

-

25 

 الجمعية

ظاهرة التخلف   .188

وتفسيراتها في دول 

 العالم الثالث

24 1991 ياسين طه ظاهر

-

25 

 الجمعية
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حجم وحالة العمالة   .189

العربية الوافدة 

 للعراق

 الجمعية 26 1991 د.هاشم الجنابي

الطاقة الشمسية في   .191

 العراق

.عبد العزيز محمد د

 حبيب

 الجمعية 26 1991

التحليل المكاني   .191

لتوزيع الخدمات 

 الصحية في العراق

 الجمعية 26 1991 د.محسن المظفر

القارية في مناخ   .192

 العراق واألردن

 الجمعية 26 1991 د.قصي السامرائي

مستقبل االجزاء   .193

 القديمة

 الجمعية 26 1991 د.محمد خالص رؤوف

ت خريطة استعماال  .194

 االرض

 الجمعية 26 1991 د.حسن عداي

تحليل جغرافي   .195

 لمراكز االستقطاب

 الجمعية 26 1991 صبيح يوسف

اثر الصناعات   .196

الزراعية على 

 التنمية 

 الجمعية 26 1991 د.وضاح سعيد

امكانات العراق   .197

 السياحية

 الجمعية 26 1991 د.عادل الراوي

الحجم االقتصادي   .198

 للمدينة

 الجمعية 26 1991 د.حسن الحديثي

االعتبارات   .199

التخطيطية للمدن 

 العراقية

 الجمعية 26 1991 د.محمد دلف
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تحليل العالقات    .211

 المكانية

 الجمعية 26 1991 صبري البياتي

الخصائص   .211

الحضرية للمدن 

 –العراقي الصغيرة 

مدينة قره قوش 

 دراسة حالة

 الجمعية 27 1993 د.هاشم خضير الجنابي

طقة السياحة في المن  .212

الجبلية ومؤثراتها 

االقتصادية 

 واالجتماعية

 الجمعية 27 1993 د.نعمان دهش العقيلي

التغير في حالة   .213

المسكن الريفي في 

 محافظة االنبار

د.محمد دلف الدليمي و 

 د.محمد خليل الدليمي

 الجمعية 27 1993

امكانية زراعة   .214

محصول الفول 

الصويا تحت 

ظروف شمال 

 العراق المناخية 

 الجمعية 27 1993 باح محمود الراويد.ص

السواحل العربية   .215

ودورها في االمن 

القومي العربي 

دراسة في الجغرافية 

 السياسية

 الجمعية 27 1993 د.فاضل عبد القادر احمد

نظرية بيولوجية   .216

المجال  –الدولة 

الحيوي في السوق 

 الصهيوني

د.غالب ناصر السعدون 

و السيد حبيب راضي 

 طلفاح

1993 27  
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تقييم سياسة التنمية   .217

االقليمية وتطوير 

منطقة الضواحي 

لتحجيم نمو بغداد 

 الكبرى

د.وليد عباس حلمي و 

 سعدي عبيد حسن

 الجمعية 27 1993

الجغرافية القديمة   .218

لساحل الحوض 

الترسيبي في العراق 

 اثناء فترة الجوراسي 

 الجمعية 27 1993 د.سحر

التكوين الحراجي   .219

لبلوط السنديان 

دراسة مقارنة بين 

غابتي جديدون و 

 وادي الريسان

 الجمعية 27 1993 د.احمد ابو سحور

المؤتمر الجغرافي   .211

 الخامس

 الجمعية 27 1993 --------

مرحلة الشيخوخة   .211

لنهر دجلة ضمن 

الدورة 

الجيمورفولوجية 

 ,اسبابها ونتائجها

 الجمعية 42 ------ د.ماجد السيد ولي

طاقة الرياح في   .212

 قالعرا

د.عبد العزيز احمد 

 حبيب

 الجمعية 42 ------

ظاهرة الغزو   .213

السكاني في مدينة 

 الموصل  

 الجمعية 42 ------ د.تغلب جرجيس داود

المخططات االساسية   .214

لمدينة بغداد نقد 

وتحليل استعماالت 

 الجمعية 42 ------ د.كامل بشير الكناني
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االرض لالغراض 

 الصناعية

دور ايران في   .215

على  التاثير

جيبولتيكية منطقة 

 الخليج العربي

 الجمعية 42 ------ د.بهاء بدري حسين

اثر االمطار على   .216

انتاجية القمح في 

بادية الجزيرة 

 الشمالية

د.علي عبد العباس 

 العزاوي

 الجمعية 42 ------

تصنيف اراضي   .217

اللج  1/1مقاطعة 

حسب قابليتها 

 االنتاجية

د.ابراهيم المشهداني و 

 راجيد.سعد الد

 الجمعية 42 ------

دراسة مورفومترية   .218

لبعض اودية الجبل 

االخضر شرقي 

الجمهورية  / طلميثة

 الليبية

 الجمعية 42 ------ د.احمد ياسين السامرائي

التكامل الجيبولتيكي   .219

بين العراق واالردن 

كجزء من التكامل 

 العربي

 الجمعية 42 ------ د.قاسم شاكر محمود

 التباين المكاني  .221

لعناصر المناخ في 

العراق وتحديد 

 االقاليم المائية

 الجمعية 42 ------ د.محمد جعفر السامرائي

منخفضات اقليم   .221

الجزيرة الجنوبي في 

 الجمعية 42 ------ د.احمد علي حسين
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 العراق

تجربة زراعة   .222

محصول القمح في 

 حقول الرز

 الجمعية 42 ------ عبد االمام ناصر ديري

ي االثوريون ف  .223

دراسة في  –العراق 

 جغرافية 

د.منذر عبد المجيد 

 البدريي 

 الجمعية 43 2111

المالمح الجغرافية   .224

 في مرتسم االناليما

 الجمعية 43 2111 د.ماجد السيد ولي

تقويم مراحل تنفيذ   .225

التصميم االساس 

لمدينة الموصل للمدة 

1975-2111 

 الجمعية 43 2111 د.داود سليم عجاج

ات قيم االحتياج  .226

المائية للمحاصيل 

الحقلية والمحسوبة 

مناخيا في محافظة 

 النجف

 الجمعية 43 2111 د.علي صاحب الموسوي

واقع الثروة الحيونية   .227

في محافظة ميسان 

 وسبل تطويرها

د.كاظم عبادي حمادي 

 الجاسم

 الجمعية 43 2111

تطوير العناصر   .228

االساسية في 

الخرائط العراقية 

 القديمة

 د.مخلف شالل و

 يونان د.فوزي

 الجمعية 43 2111

التاثير البيئي لبعض   .229

وسائط النقل في 

تلوث البيئة 

 الجمعية 43 2111 د.صفاء جاسم الدليمي
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 الحضرية

تاثير الخصائص   .231

الحراريةعلى انتاج 

محصول الطماطة 

 في قضاء الزبير

د.كاظم عبد الوهاب 

 حسن االسدي

 الجمعية 43 2111

الصناعة في الوطن   .231

الواقع  العربي

 واالفاق المستقبلية

 الجمعية 43 2111 د.قاسم شاكر الفالحي

التحليل الكمي   .232

لخصائص الشبكة 

النهرية لحوض 

 وادي الثرثار

د.احمد علي حسون 

 الببواتي

 الجمعية 43 2111

موارد العالم   .233

االسالمي غي 

 الطبيعة

 الجمعية 43 2111 د.وليد غفوري معروف

هيدرومورفومترية   .234

 الخابورحوض نهر 

 الجمعية 43 2111 د.ازاد جالل شريف

الوظيفة الصناعية   .235

 في مدينة الصويره

 الجمعية 43 2111 د.عمران بندر مراد

السياحة في التراث   .236

 الجغرافي العربي

 الجمعية 43 2111 نعمان دهش صالح

محطة الرصد   .237

الجوي في محافظة 

تحليل  –النجف 

 موضعي

 عيةالجم 43 2111 د.كريم دارغ محمد

كفاءة الخدمات   .238

الصحية في مدينة 

 الجمعية 43 2111 فيصل عبد منشد
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 البصرة

االستشعار عن بعد   .239

وتطبيقاته في تطوير 

الموارد المائية في 

 العراق

 الجمعية 43 2111 د.محمد جعفر

فرز واستنباط   .241

الظواهر 

الطبوغرافية من 

الخرائط باستخدام 

طرق المعالجة 

 الرقمية

 الجمعية 43 2111 لبياتياياد علي فارس ا

المياه العربية   .241

وموازنتها حاضرا 

 ومستقبال

د.منذر عبد المجيد 

 البدري و رضا القريشي

 الجمعية 44 2111

اهمية التمور في   .242

دعم االمن الغذائي 

 في العراق

 الجمعية 44 2111 د.مخلف شالل مرعي

تحليل جغرافي   .243

لمعايير االستعماالت 

التجارية المستخدمة 

التصميم في 

االساسي لمدينة 

-1975الموصل )

2111) 

 الجمعية 44 2111 د. داود سليم عجاج

اقاليم الراحة في   .244

العراق باستخدام 

 معيار تيرجينج

د.كاظم عبد الوهاب 

 حسن االسدي

 الجمعية 44 2111

الخصائص   .245

الجغرافية في 

 الجمعية 44 2111 ي صاحب طالبد.عل



 اعداد   زكية عبد كاظم التميمي                                                                                                 

 

محافظات الفرات 

االوسط وعالقاتها 

المكانية في 

 التخصص الزراعي

الخارطة السياسية   .246

الجديدة لجمهوريات 

اسيا الوسطى 

)دراسة في جغرافية 

 السياسية(

 الجمعية 44 2111 د.محمد حميد شهاب

اسليب استخدام   .247

الطرق الكمية في 

قياس دقة التركيب 

العمراني للسكان 

دراسة تطبيقية 

 لتعداد السكان

د.باسل عبد العزيز عمر 

 ثمانالع

 الجمعية 44 2111

مشاريع البنى   .248

التحتية واثرها على 

تشجيع االستثمار 

 الصناعي

 الجمعية 44 2111 د.فاضل محسن يوسف

االبعاد الجيبولتيكية   .249

للمقومات البشرية 

 في الوطن العربي

 الجمعية 44 2111 د.محمد نجيب مجيد

المسعودي   .251

 واهتماماته الجغرافية

 الجمعية 44 2111 د.نداء نجم الدين احمد

تحليل جغرافي   .251

الهمية وتصنيع 

 عرق السوس

 الجمعية 44 2111 د.عمران بندر مراد

الخصائص   .252

الجغرافية لزراعة 

 الجمعية 44 2111د.سلمى عبد الرزاق اليز 
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التنباك في قضاء 

 الهندية

 الشبالوي

خصائص نظام   .253

الجريان المائي في 

حوض الخابور في 

 العراق

 الجمعية 44 2111 د.ازاد جالل شريف

تباين االقاليم السكنية   .254

 لمدينة الكوت

 الجمعية 44 2111 جبر عطية

المنظور االقتصادي   .255

 للهجرة الدولية

 الجمعية 44 2111 د.سعاد قاسم هاشم

النووية مشروع   .256

وانتعاش الموارد 

االقتصادية للكيان 

 الصهيوني

د.وليد غفوري معروف 

 البدري

 الجمعية 44 2111

طرائق  تقييم  .257

احتساب الموازنة 

 المائية المناخية

االروائية في 

البحوث والدراسات 

االكاديمية في 

 العراق

 الجمعية 44 2111 د.محمد جعفر السامرائي

التباين المكاني   .258

لوفيات االمهات في 

محافظة النجف لعام 

1996 

 الجمعية 44 2111 حسين جعاز ناصر

الدوافع المحفزة   .259

 -لجريمة السرقة

 ة تحليليةدراس

 الجمعية 44 2111 رعد ياسين محمد

 الجمعية
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