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  عنوان البحث

    مستمر  مخطط
  

  المنفذون

  
نسبة 
  االنجاز

  بحوث منجزة

ضمن   
  الخطة
  

ضمن 
  الخطة

خارج 
  الخطة

  مقبول للنشر
  جھة القبول

  مكان النشر  منشور

ة    .١ ي المدین ي ف ب العمران التغری
ة  ریة ((العراقی ة الناص مدین

  ))نموذجا

  _  _  _  %٢٠  عادل مكي عطیة. د. أ     نعم  

ة    .٢ ات الجوی ائص المرتفع خص
  المتكونة فوق المسطحات المائیة

  عزیز كوطي حسین.د.أ    نعم  

  علي محسن طاھر.م.م

١٠%        

الخصائص الھیدرولوجیة لحوض    .٣
  كالل بدرة

حسن سوادي . د .م. أ     نعم  
  نجیبان

١٠%        

        %٢٥حسن سوادي . د .م. أ     نعم  استخدام نماذج التحلیل المكاني    .٤



في نظم المعلومات الجغرافیة 
  بقیم العناصر المناخیةللتنبؤ 

  نجیبان

في تقدیر  GISاستخدام تقنیة    .٥
العمق المكافئ المنتظم للھطول 
فوق العراقإلغراض التخطیط 

  والتنمیة

حسن سوادي . د .م. أ     نعم  
  نجیبان

٥٠%        

أھمیة استخدام بیانات القمر    .٦
الصناعي عالي الوضوح 

)IKONOS ( تصنیف في
  األراضي الحضریة

حسن سوادي . د .م. أ    نعم  
  نجیبان

  وسام حمود حاشوش.م.م

٥٠%       

في إعداد مودیل  GISاستخدام    .٧
تحلیلي لمحاكاة قابلیة المناخ على 

  التعریة الریحیة في العراق

  

  

حسن سوادي . د .م. أ    نعم  
  نجیبان

  

٦٠%       



٨.   Using spatial interpolation 
model in GIS for 
estimation of overage rain 
fall in southern Iraq 
marshes region 

حسن سوادي . د .م. أ     نعم  
 نجیبان

٢٠%        

٩.   Integration remote 
sensing and GIS for  
estimation sea level 
hazard on southern Iraq  

حسن سوادي . د .م. أ     نعم  
 نجیبان

٢٠%        

الموازنة الھیدرولیجیة لھور  .١٠
جنوب العراق بمساعدة /الحمار 

  تقنیات التحسس النائي

حسن سوادي . د .م. أ     نعم  
 نجیبان

٤٠%        

اء  .١١ اني بن وذج مك ي تحلیلنم
الخصائص النوعیة للمیاه  لمحاكاة

ة ذي  ط محافظ ي وس ة ف الجوفی
راق  وب الع ار جن تخدام /ق باس

 GISتقنیة 

حسن سوادي .  د.م. أ     نعم  
  نجیبان

 وسام حمود حاشوش.م.م

٥٠%        



ائي  .١٢ س الن ات التحس ل تقنی تكام
ي  ة ف ات الجغرافی م المعلوم وتفخ
وض  ة لح ة الھیدرولوجی النمذج

  شرق العراق/كالر ترساغ

  

حسن سوادي . د .م. أ     نعم  
 نجیبان

١٥%        

اة  .١٣ ي الحی د ودورة ف اتیر محم مھ
  ٢٠٠٣-١٩٨١السیاسیة المالیزیة 

  رندة حسین أمیح.م.م    نعم  

+  

٣٠%    
-  

    

وب شرق  .١٤ ي جن انتشار اإلسالم ف
  )مالیزیا نموذجا(آسیا 

  رندة حسین أمیح.م.م    نعم  

+  

٣٥%    
-  

    

یة  .١٥ اة السیاس ي الحی یش ف دور الج
  المالیزي

  نجم عبد طارش.د.م    نعم  

  رندة حسین أمیح.م.م

٣٥%    
-  

-  -  

    %٣٠  حسین أمیحرندة .م.م    نعم    الحزب الشیوعي المالیزي .١٦
-  

-  -  

ي  .١٧ رح ف التركیب المحصولي المقت
  محافظة ذي قار

    %٥ فھد احمد فرحان.م.م   نعم  
_  

_  _  



ة  .١٨ راري والعالق اس الح االحتب
ائیة  ةاالحص ین  الناتج ھ ب عن

ة  ر المناخی دالت العناص مع
ي  ة ف یل الزراعی والمحاص

ات  داد (محافظ ل بغ الموص
  والبصرة 

        %٨٠  فھد احمد فرحان.د .م    نعم  

ي  .١٩ ائي ف وث الضوض ادر التل مص
وق  ریة وس دینتي الناص ي م ف

  الشیوخ

 –مجلة اوروك     مقبول للنشر  %٥٠  فھد احمد فرحان.د .م    نعم  
  جامعة المثنى

ل  .٢٠ جار النخی و اش ات نم متطلب
اخي  ر المن ات التغی بموجب معطی

  في العراق

  منشور  فھد احمد فرحان.د .م    نعم  

١٠٠%  

مجلة كلیة التربیة     منشور
  جامعة واسط –

ي  .٢١ م الزراع اف للموس ة الجف أزم
ي  ٢٠١٥-٢٠١٤ ا ف وتأثیرھ

  اإلنتاج الزراعي

  _  %٣٠ فھد احمد فرحان.م.م   نعم  
  

_  _  

ر  .٢٢ ر للتغی اف كمؤش ل الجف         %٥٠  فھد احمد فرحان. م.م    نعم  معام



  المناخي في العراق 

اه  .٢٣ ي المی اخي ف ر المن ر التغی أث
طحیة  ر الس ى التغی ھ عل وأنعكاس

  االحیائي في محافظة ذي قار

 فھد احمد فرحان.د.م   نعم  
  العامود

د م عباس زغیر 
 المریاني

١٠٠%        

ریة  .٢٤ اء الناص ة قض وث ترب تل
  بالعناصر الثقیلة

    %١٠٠ فھد احمد فرحان.د .م   نعم  
  منشور

مجلة كلیة  التربیة   
للعلوم االنسانیة  

  جامعة ذي قار

التنمیة واالستثمار  تحلیل مشاریع .٢٥
  في محافظة ذي قار

    %١٠ وسام حمودحاشوش.م.م   نعم  
-  

  _  

تخدام ال .٢٦ میم GISاس ي تص ف
  خرائط إقلیمیة لقضاء الشطرة

      -  %٣٠  وسام حمود حاشوش.م.م   نعم  

كان  .٢٧ ع س ي لتوزی ل خرائط تحلی
  محافظة  ذي قار 

      -  %٧٥  وسام حمودحاشوش.م.م    نعم  

دى .٢٨ اة ل ودة الحی توى ج ة  مس طلب
  الجامعة

    منشور  -  %١٠٠  عبد الباري مایح.د.م.أ    نعم  

ي تحلیل  .٢٩ السیمیائي لصورة العراق
ي ابي االجنب دى االرھ ات –ل عین

      -  %٢٠  عبد الباري مایح.د.م.أ    نعم  



  
 

  من سجن الناصریة المركزي
ة  .٣٠ ة جامع دى طلب تقبل ل ق المس قل

  ذي قار 
  عبد الباري مایح.د.م.أ    نعم  

  
    منشور  -  %١٠٠

االنتحار االسباب والدوافع دراسة  .٣١
ار  ة ذي ق ین محافظ ة ب مقارن

  ودیالى 

    منشور  -  %١٠٠  عبد الباري مایح.د.م.أ    نعم  

ى  .٣٢ ة عل ا االیجابی یول وآثارھ الس
  أھواز العراق 

  انتصار سكر خیون.م    نعم  
  فالح شمخي.م

١٠%        

ري  .٣٣ م الط ة الموس  -٢٠١٥بدای
ر  ٢٠١٦ رات التغی ومؤش

  المناخي

  انتصار سكر خیون.م    نعم  
  

١٥%        

ایش  .٣٤ وار الجب ي اھ یاحة ف الس
  انموذجا)موقع الجندي المجھول (

  انتصار سكر خیون.م    نعم  
  

٢٥%        


