
 7102 -7102انجذٕث انًُجسح ٔانًخططخ نتذرٌسً قسى انجغرافٍخ نهعبو انذراسً 

 

 اسم التدريسي عنوان البحث  ت

 االستخذاو االيثم نهًٍبِ انسطذٍخ فً انجبَت انسراعً انُجبتً 0

 )يذبفطخ انُجف إًَرجب( 

 و.د.يصطفى كبيم عثًبٌ

 و.د.سٍُبء عجذ غّ

 و.و. نًٍبء عجذ غّ 

 ا.د.عجذ انذسٍ يذفٌٕ تٕزٌع ٔتصٍُف انُجبد انطجٍعً فً يذبفظخ كرثالء انًقذسخ 7

 عجذ غّو.و.نًٍبء 

تٕظٍف تقٍُبد االستشعبر عٍ ثعذ نهكشف عٍ ايكبَبد انذٍس انًكبًَ فً  3

 ظٕء انتًٍُخ )قعبء انذرٌخ إًَرجب( 

 و.و.نًٍبء عجذ غّ

 ا.د.عجذ انذسٍ يذفٌٕ ثعط انخصبئص انٍٓذٌٕنٕجٍخ نهًٍبِ انجٕفٍخ فً يذبفظخ كرثالء  4

 

شرف ٔاثرْب فً انجٍئخ انتغٍٍر فً االًَبغ انسكٍُخ فً يذٌُخ انُجف اال 5

 انذعرٌخ

 ا.و.د.صفبء يجٍذ عجذ انصبدت

 و.و.نًٍبء عجذ غّ انتذهٍم انًكبًَ ازراعخ اشجبر انعُت فً قعبء انًُبررح  6

انعالقخ االرتجبغٍخ ثٍٍ يذصٕل انرز ٔانًقٕيبد انجغرافٍخ نقعبء انكٕفخ  2

 )دبنخ دراسٍخ(

 و.و.نًٍبء عجذ غّ

انًستذايخ ٔايكبٍَخ استثًبرْب فً إْار جُٕة يقٕيبد انسٍبدخ انجٍئٍخ  2

 انعراق

 ا.و.د.ظرغبو خبنذ

 و.د.ردٍى يذًذ عجذ زٌذ جًٍٕرفٕنٕجٍخ انقرٌخ فً رٌف َبدٍخ انعجبسٍخ )قرٌخ اثٕ غرة إًَرجب(  9

 ا.د.عجذ انذسٍ يذفٌٕ انشذح ٔاالستًرارٌخ فً االيطبر انسبقطخ فً انعراق 01

 

نُسرح نهًٍبِ انجٕفٍخ فً يُطقخ انردبة جُٕة تقٍٍٍ خصبئص انعُبصر ا 00

 يذٌُخ انسًبٔح

 ا.د.كفبح صبنخ االسذي

 ا.د.ْٔبة فٓذ انٍبسري تقٌٕى استعًبالد االرض انذعرٌخ فً يذٌُخ انكٕفخ انقذًٌخ  07

 و.د. ردٍى يذًذ عجذ زٌذ  7102انتجبٌٍ انًكبًَ نًرض انثالسًٍٍب فً يذبفظخ انُجف االشرف نعبو  03

 ا.و.د. يذًذ جٕاد شجع انجغرافٍخ ٔاًٍْتٓب فً انتًٍُخ ٔانتخطٍػ االقهًًٍ  04

 ا.د.ْٔبة فٓذ انٍبسري GISتصٍُف غرق انُقم انجري انخبرجً فً يذبفظخ ري قبر ثبستخذاو  05

 ا.و.د. يذًذ جٕاد شجع انتًٍُخ انًستذايخ نهًٍبِ انذعرٌخ فً يذبفظخ انُجف االشرف 06

02 To word Public transportation and intelligent 

transportation 

 و.د. ادًذ ٌذٍى عجذ

02 Assessment of Urban structure for the Holy city of Al-

najaf   

 و.د. ادًذ ٌذٍى عجذ

انتصًٍى االسبش نًذٌُخ انُجف االشرف ٔاثرِ فً تٕسع عًبرح انًذٌُخ نهًذح  09
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 ا.و.د.ظرغبو خبنذ

 ا.و.د.عهً نفتّ سعٍذ ثغذاد -فبءح انخذيبد انصذٍخ فً ثهذٌخ انذٔرح ك 71

 ا.د.عجذ انذسٍ يذفٌٕ انتجبٌٍ انًكبًَ نقٍى االٌصبنٍخ انكٓرثبئٍخ فً ترثخ يذبفظخ انقبدسٍخ  70

 

دسبة انتغٍراد انًكبٍَخ ٔانسيبٍَخ الراظً انجسبتٍٍ نًذبفظبد انفراد  77

 خ االٔسػ ثبستخذاو انجٍبَبد انرقًٍ

 د.سٍُبء عجذ غّ

 ا.و.د. يذًذ جٕاد شجع انتًٍُخ انعًراٍَخ ٔاثر استخذاو انتكُٕنٕجٍب فً استذايتٓب  73

 ا.د.عجذ انذسٍ يذفٌٕ انتجبٌٍ انًكبًَ نقٍى انًبدح انععٌٕخ فً ترة يذبفظخ انقبدسٍخ  74


