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 . 52/55/2051فً  1717بموجب االمر االداري ذي العدد  2051-2051
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 . 51/1/2051فً  1529

اجتٌاز دورة تقنٌات التعلٌم الخامسة والخمسون بموجب االمر الجامعً المرقم  -
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 البحوث المنشورة . 1
 السنة   العدد المجمد اسم المجمة  اسم البحث  ت

التحميل الجغرافي لمشاكل انتاج الدواجن في محافظة  1
 أ. د. صالح ياركة ممك / مشترك مع القادسية 

مجمة القادسية لمعموم 
 2002 2 4 اإلنسانية

2 
ودورها في التنمية الزراعية في محافظة  العوامل البشرية
/ مشترك مع أ. د. صالح  (2000-1990القادسية لممدة )

 ياركة ممك

مجمة القادسية لمعموم 
 2004 7 1 اإلنسانية

العوامل الطبيعية المؤثرة في انتاج محصول الشعير في  3
 محافظة القادسية 

مجمة القادسية لمعموم 
 2004 7 2 اإلنسانية

تحميل جغرافي الستعماالت األرض الزراعية في قضاء  4
  الشامية 

مجمة القادسية في اآلداب 
 2006 4و3 5  والعموم 

التحميل المكاني الستعماالت اإلنتاج الحيواني في محافظة  5
 القادسية

مجمة كمية التربية 
 2009 59 13 المستنصرية االساسية 

مجمة القادسية لمعموم  جغرافية الزراعة في القرآن الكريم  6
 2014 2 17 اإلنسانية

 2014 65 - مجمة آداب المستنصرية االبعاد الجغرافية لمفقر في مدينة الديوانية  7
 2017 2 20مجمة القادسية لمعموم الجغرافية االجتماعية في الفكر الجغرافي العربي االسالمي :  8



 اإلنسانية دراسة فكرية مقارنة 

دراسة تغير الغطاء األرضي في ناحية القادسية باستعمال  9
 / مشترك مع عقيل حسن  G.I.Sنظم المعمومات الجغرافية 

مجمة القادسية لمعموم 
 2018 4 21 اإلنسانية

10 
الخصائص الطبيعية لممياه السطحية القريبة من الحقول 
النفطية في محافظتي واسط وميسان / مشترك مع زهراء 

 مهدي صالح

مجمة واسط لمعموم 
 2018 - - اإلنسانية  

11 
التغيرات الجغرافية المتعمقة بظاهرة الطالق في محافظة 

القادسية : دراسة في الجغرافية االجتماعية / مشترك مع أ. 
 م. د. صبرية عمي حسين 

 2018 86 - مجمة آداب البصرة  

التحميل المكاني ألنماط االنتاج الزراعي في محافظة المثنى  12
 2019 2-1 48 مجمة الخميج العربي   / مشترك مع م. م. حنان عبد الرضا  2017لمعام 

13 
التحميل الكمي لمالئمة الخصائص الجغرافية لزراعة وانتاج 
القطن في محافظة القادسية / مشترك مع محمد خضير 

 كمف

وم مجمة اوروك لمعم
 2019 2 12 اإلنسانية

جودة الحياة الحضرية لذوي االحتياجات الخاصة في مدينة  14
 الديوانية دراسة جغرافية 

مجمة القادسية لمعموم 
 2019 2 22 االنسانية

15 
تحميل جغرافي لواقع استعماالت األرض الزراعية في قرية 

 البوحداري الشمالية والجنوبية بمركز قضاء الكوفة 
اوروك لمعموم مجمة 

 2019 1 12 اإلنسانية

مجمة القادسية لمعموم  الزراعة الصحراوية في بادية المثنى  16
 2020 3 23 االنسانية 

17 
التباين المكاني لعنصري النيكل والكادميوم في الترب القريبة 
من الحقول النفطية في محافظتي واسط وميسان / مشترك 

 مع زهراء مهدي صالح 

لمعموم مجمة اوروك 
 2020 4 13 اإلنسانية

18 
نتاج  محاصيل الخضر الصيفية التوزيع الجغرافي لزراعة وا 

 2020 32 16 مجمة ابحاث ميسان  2019في قضاء عفك لعام 

19 
نظام الري الذكي احد وسائل جغرافية الزراعة التطبيقية 

 الحديثة 
مجمة اوروك لمعموم 

 2021 3 14 اإلنسانية

 العممية :. المؤتمرات 3
 تاريخ انعقاد المؤتمر  مكان المؤتمر  اسم المؤتمر ت

تطبيقات نظم ) مشارك / مؤتمر كمية اآلداب 1
  (( في البحوث المكانيةG.I.Sالمعمومات الجغرافية )

كمية اآلداب / جامعة 
 14/11/2018 القادسية 

 


