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شػفاف سصاـ  1

 حديغ
االنساط الدمانية والسكانية  2001 التخبية ماجدتيخ

لمجخيسة في محافطة 
 صالح الجيغ

 

 د. مزخ خميل

تحميل جغخافي لمػضع  2002 التخبية ماجدتيخ نريف جاسع اسػد 2
ة االمشي في قزاء الكاضسي

 – 1995ولمفتخة مغ  ) 
2000) 
 

مج المة     .د
 عبج المة محدغ

التغيخ السشاخي في االقميع  2002 التخبية ماجدتيخ قري يحيى جابخ 3
شبو الجبمي وعالقتو 

بانتاجية محرػلي الحشصة 
 والذعيخ

 

احسج شة د. 
 شياب

عبج الحق نايف  4
 محسػد

جغخافي لعشاصخ تحميل  2003 التخبية ماجدتيخ
شاخ وبعس الطػاىخ الس

الجػية في محافطة صالح 
دراسة في  –الجيغ 

 الجغخافية الصبيعية
 

احسج شة د. 
 شياب الجبػري 

ماىية محدغ حدغ  5
 الجاوودي

 

 التخبية ماجدتيخ
 

 قزاء شػز 2003

 دراسة في جغخافية الدكاف
 

حديغ 0د 
 عمػاف الدامخائي

 

عبج الحق خمف  6
 حسادة الجبػري 

التسثيل الخخائصي  2003 التخبة ماجدتبخ
الستخجامات االرض 

الدراعية بخمجيات نطع 
 السعمػمات الجغخافية

فؤاد عبج 0د
 الػىاب العسخ

جعفخ حديغ  7
 محسػد

تقييع السخاشخ البيئية في  2004 التخبية دكتػراه
رافج نيخ -حػض نيخ الكػر

 العطيع-خاصة صػ
باستخجاـ التقشيات 

 الجغخافية

فؤاد عبج الػىاب 
 العسخي 
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 كخيع العاني
دراسة تغيخات الغصاء  2004 التخبية ماجدتيخ

االرضي لسشصقة بمج 
باستخجاـ شخائق السعالجة 
 الخقسية والترشيف االلي

 

فؤاد عبج  –د 
       الػىاب 

احسج عبج  .د
 شاىخ الخالق

حسجة حسػدي شيت  9
 العبيجي

 

اثخ التصخؼ السشاخي عمى  2004 التخبية دكتػراه
بيئة االقميع الستسػج في 

 العخاؽ
 

فؤاد عبج د.
 الػىاب العسخي 

 

احسج عبج الغفػر  10
 خصاب الرسيجعي

 

نسحجة تداقط االمصار في  2004 التخبية ماجدتيخ
االقميع الجبمي مغ العخاؽ 

باستخجاـ معصيات 
 لتحدذ الشائيا

 

أحسج شو د.
شياب الجبػري            

أ.ـ.د أحسج عبج 
 الخالق شاىخ

 
مشيب مذعاف احسج  11

 حدغ الجوري 
 

قزاء بمج دراسة جغخافية  2004 التخبية ماجدتيخ
 الدكاف
 

نعساف حديغ د. 
 عصية الجبػري 

 
دلػي خمف حسيػج  12

 الجبػػري 
 

 ماجدتيخ
 

 حػض وادي الفزا في 2005 التخبية
السشصقة الستسػجة مغ 

العخاؽ دراسة في 
 الييجرولػجيا التصبيقية

 

مجهللا عبج د. 
هللا محدغ 

 الجبػري 
 

دور العسميات الجػمػر  2000 التخبية ماجدتيخ احسج دمحم صالح 13
فػلػجي في تذكيل السطيخ 
االرضي لحػض شاووؽ 

 نيخ العطيع –جاي 
 

 
فؤاد عبج د. 

الػىاب دمحم 
 العسخي 
 

الجػانب السشاخية في الفكخ  2005 التخبية ماجدتيخ حديغ رزوقيازىخ  14
الجغخافي العخبي واإلسالمي 

حتى القخف الخامذ 
اليجخي ) القخف الحادي 

 عذخ السيالدي (
 

صالح فميح د. 
حدغ الييتي  

محسػد د.  -
 حسادة الجبػري 
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 الجبػري 
 

 –الحجود العخاقية األردنية  2005 التخبية ماجدتيخ
دراسة في الجغخافية 

 الدياسية
 

د. سعجي دمحم 
صالح الدعجي            

د. نعساف حديغ 
 عصية الجبػري 

خمف دمحم حديغ  16
 الجبػري 

 

اإليخاد السائي  بتقجيخ تحبح 2010 التخبية ماجدتيخ
 ف في العخاؽلبحيخة دوكا

 

                                        أحسج شود. 
   مجهللا  د.

 عبجا هلل محدغ
مشى ستار إبخاىيع   17

 الدبيجي
 

الكفاءة السكانية والػضيفية  2005 التخبية ماجدتيخ
إلستخجامات األرض 
التعميسية والجيشية في 

 مجيشة تكخيت

نعساف حديغ د. 
 عصية الجبػري 

 

 عبج هللا احسجنجع  18
 

الدكاف وعالقتو                                              2005 التخبية دكتػراه
بالدكغ في محافطة                               

 صالح الجيغ

نعساف حديغ د. 
عصية الجبػري      

د. حديغ عمػاف 
 ابخاىيع

19 
عساد شارؽ عسخ 

 الحجيثي

تجاوزات الحاصمة في ال 2006 التخبية ماجدتيخ

 االساس عمى مجيشة تكخيت

 

نعساف حديغ د. 

 عصية الجبػري 
 

نبياف زمبػر عشتخ  20
 ماجج

 ماجدتيخ
 

 التخبية
 

التػزيع السكاني لدكاف  2007
قزاء الحػيجة خالؿ السجة 

(1957-2007) 
 

نجع عبجهللا د. 
 أحسج الجوري 

 

مشيل عبجهللا  21
 حسادي
 

سيع والتشعيع في خخائط التع 2007 التخبية ماجدتيخ
الخصػط الكشتػرية لسشاشق 

 مختارة مغ العخاؽ
 

نجيب عبج  .د
الخحسغ محسػد 

 الديجي

قاسع نريف جاسع  22
 جػاد
 
 
 

 قزػػػػاء الججيػػػػػل 2008 التخبية ماجدتيخ
دراسػػػة فػػي جغخافيػة 

 الدكػاف
(1977-1997 

د . غالب ناصخ 
أ.ـ.د. نجع      

 عبج هللا  احسج
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 الحسيج الجوري 
 

العالقة السكانية بيغ شبكة  2006 التخبية ماجدتيخ
البخية وتػزيع  الصخؽ 

السدتػششات في قزاء 
 سامخاء

مجيج ممػؾ 0د
 دىجي الدامخائي

 

صافي اسػد حسػد  24
 حسادة

تقييع الكفاءة الخدنية  2008 تخبيةال ماجدتيخ
 والشػعية لبحيخة سج سامخاء

حاضخ ضاىخ          0د
صباح    -د

 عبجالمة صالح
صفاء عجناف جاسع  25

 دمحم
 

 التخبية ماجدتيخ
 

التقييع الجيػمػرفػلػجي  2008
لسشصقة شػزخػرماتػ 
بأستخجاـ التقشيات 

 الجغخافية

فؤاد عبج د. 
الػىاب دمحم 

 العسخي 
 

دمحم خميل                                               26
 دمحم جبخ

                                                                                                                                                                                                        ر                                                                                                                            السكاني لمجد  التحميل 2008 التخبية ماجدتيخ
                             نيخ دجمة الشيخية لسجخى 

                                            الداب األسفل بيغ مرب
 وسجة سامخاء

     مجهللاد. 
عبج هللا محدغ 

 الجبػري 
 

رواء خدعل سباىي  27
 عحاب
 

 التخبية ماجدتيخ
 

التػسع السداحي لسجيشة  2008
سامخاء وأثخه في تقجيع 

 الخجمات

نعساف حديغ د. 
 عصية الجبػري 

 

عامل ماىخ خباز  28
 فخحاف العداوي 

 ماجدتيخ
 

 بيةالتخ 
 

تغيخ استعساالت األرض    2009
 الدراعية في قزاء تكخيت

عبج الفتاح  .د
حبيب رجب 

 الحجيثي
29 

رافع خزيخ إبخاىيع  
 الخبيعي
 

تحميل جغخافي لمتبايغ  2008 التخبية ماجدتيخ
 –السشاخي بيغ محصات 

 خانقيغ –سامخاء  –القائع 

احسج شو د. 
 شياب الجبػري 

 
عبج الخحسغ حػاس  30

 خمفدمحم 
 

استخجاـ تقشيات االستذعار  2010 التخبية ماجدتيخ
 GISعغ بعج وبخامجيات 

في إعجاد خخائط شبػغخافية 
لسشاشق مختارة مغ شساؿ 

 العخاؽ
 

نجيب عبج 0د
الخحسغ محسػد 

 الديجي
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بذار ىاشع كشػاف  31
 احسج

جيػمػرفػلػجية مشصقة سج  2009 التخبية تيخماجد
حسخيغ باستخجاـ تقشيات 
االستذعار عغ بعج ونطع 

 السعمػمات الجغخافية

فؤاد عبج د. 
الػىاب دمحم 

 العسخي 

صباح عثساف  32
 عبجالمة احسج

التػشغ الرشاعي في  2009 التخبية ماجدتيخ
 قزاء شػز خػرماتػ

مجيج ممػؾ 0د
 دىػؾ الدامخائي

 
عبج القادر احسج  33

 فالح
مقارنة االدراؾ البرخي  2009 التخبية ماجدتيخ

األساليب رسع الجوائخ 

الشدبية لمتػزيع العجدي 

لدكاف محافطة صالح 

 1997الجيغ لعاـ 

نجيب عبج 0د
الخحسغ محسػد 

 الديجاف

إيساف حدغ عمي  34

 أحسج

 

التحميل السكاني  2009 التخبية ماجدتيخ

الستعساالت االرض 

في مجنيشة تكخيت التجارية 

)دراسة في جغخافية السجف 

) 

نعساف حديغ 0د

 عصية الجبػري 

 

سييمة نجع عبج  35
 اإلبخاىيسي

 

جيػمػرفػلػجيا مرب رافج  2009  ماجدتيخ
 نيخ دجمة –الداب الرغيخ 
 

فؤاد عبج الػىاب 0د

 العسخي 

 
ميشج دمحم حسيج  36

 جاسع
 

تغيخ التخكيب التعميسي  2009 التخبية ماجدتيخ
دكاف قزاء الحػيجة ل

 2007 -1977لمسجة 
 

نجع عبج هللا 0د
 أحسج الجوري 

 

زياد فاضل  37
 الدامخائي

التحميل السكاني لمرشاعة  2009 التخبية ماجدتيخ
 التحػيمية في قزاء سامخا

مجيج ممػؾ 0د
 الدامخائي
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 عمي
التسثيل الخخائصي لمسالئسة  2010 التخبية ماجدتيخ

والقابمية األرضية وأثخىا في 
استعساالت األرض الدراعية 

 في قزاء الجبذ
 

د. عبج الكخيع 
رشيج عبج 

 المصيف

سساح إبخاىيع  39
 صالح الجوري 

 

 ماجدتيخ
 

 التخبية
 

أثخ التحبحب السشاخي عمى  2010
محافطة راحة اإلنداف في 
 صالح الجيغ

 

أحسج شو د. 
 شياب الجبػري 

 

 مثشى محخوس عمي 40

 العداوي  محسػد

 

 ماجدتيخ
 
 

الحخارة والدصػع أثخ   التخبية
عمى  الذسدي الفعمي

إنتاجية بعس السحاصيل 
الديتية في محافطة صالح 

 الجيغ
 

د. أحسج شو 
 شياب الجبػري 
د.عبج الفتاح 
حبيب رجب 

 الحجيثي

ل سػزاف إسساعي 41
 إبخاىيع الجاؼ

 

اآلثار الييجرولػجية  2010 التخبية ماجدتيخ
 لسذخوع ري كخكػؾ

 –السخحمة الثانية   –
 

د. حاضخ ضاىخ 
دمحم القيدي                                          

د.عمي مخمف 
 الربيحي سبع

ياسيغ عبج الشبي  42
 حسادة الجليسي

 

أثخىا في مذكمة السمػحة و  2010 التخبية ماجدتيخ
التبايغ السكاني لإلنتاج 
 الدراعي في قزاء بمج

ضافخ إبخاىيع د. 
شو ياسيغ 

 العداوي 
 

سامي خزيخ  43
سمساف دمحم 
 الدامخائي

 

التحميل السكاني لمتخبة واثخة  2010 التخبية ماجدتيخ
عمى استعساالت االرض 
 الدراعية في ناحية دجمة

د. عبج الكخيع 
 رشيج

جعفخ حديغ  .د
 ػدمحسػػػػػ

صباح حدغ  44
 سمصاف العبيجي

 

السياه الجػفيو في قزاء  2010 التخبية ماجدتيخ
 الحػيجو واستثساراتيا

حاضخ ضاىخ د. 
القيدي                             

عبجالفتاح د. 
حبيب رجب 

 ألحجيثي
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ػل چي ىيػمحسػج عمػ 45
 الجبػػػػري 

 

 2010 التخبية ماجدتيخ
 

السقػمات الجغخافية وأثخىا 
في التبايغ السكاني 

لمساشية في محافطة صالح 
 الجيغ

عبجالكخيع  د. 
 رشيج
 

أحسج كشعاف دمحم  46
 أحسج العباسي

 2010 التخبية ماجدتيخ
 

التبايغ السكاني لطاىخة 
البصالة في محافطة صالح 

غخافية الجيغ  )دراسة في ج
 الدكاف(

حديغ عمػاف  .د
إبخاىيع 
 الدامخائي

حديغ عمي خمف  47
 دروير

 2011 التخبية ماجدتيخ
 

مخاشخ الترحخ في قزاء 
 الججيل ووسائل الحج مشيا

      فؤاد د.
عبج الػىاب            

 عمي مخمف د.
سسيغ جياد حسج  48

 البياتي
 2010 التخبية ماجدتيخ

 
التحميل السكاني لػفيات 

 ألشفاؿ الخضع  فيا
 محافطة صالح الجيغ لمفتخة

1979 - 2007 

نجع عبجالمة د. 
 أحسج

مذتاؽ مالظ  49
 سػعاف الخدرجي

 2011 التخبية ماجدتيخ
 

أثخ الُسشاخ عمى إنتاجية 
أشجار العشب في قزاء 

 الججيل
 2008 – 1989لمسجة 

)دراسة في السشاخ 
 التصبيقي الدراعي(

أحسج شو د.
                  شياب الجبػري     

الجكتػر ضافخ 
إبخاىيع شو 

 العداوي 

بمدع مصذخ رشيج  50
 بيمػؿ الجبػري 

 2011 التخبية ماجدتيخ
 

تحميل استعساالت األرض 
 الحزخية لسجيشة بمج

باستخجاـ نطع السعمػمات 
 GISالجغخافية 

مجيج ممػؾ د. 
دىجي الدامخائي                  

نجيب عبج  د. 
 الخحسغ محسػد 

 2011 التخبية ماجدتيخ حسدة نافع بجيػي  51
 

أعجاد الخخائط الخقسية 
لبعس خرائز التخب في 

 قزاء حجيثة

نجيب عبج 0د
 الخحسغ الديجي

مخواف عبجهللا حسج  52
 سييل الدامخائي

 

 2011 التخبية ماجدتيخ
 

يع كػفاءة إنتاج و تقػ 
مػػػاء الذػخب في  تجييػد

 قزػاء سػامخاء

مجيج ممػؾ 0د
 لدامخائيدىجي ا
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 عجيل الخذساف
 

 2011 التخبية ماجدتيخ
 

دور أخػاف الرفا في الفكخ 
مي الجغخافي العخبي اإلسال
في مجاؿ الجغخافية 

 الصبيعية

دمحم عباس 0د
 حدغ العبيجي

 
 

عديد إبخاىيع عمي  54
 بيج العداوي ع

 2011 التخبية ماجدتيخ
 

د .   قري عبج  الشطاـ الحخاري في العخاؽ
 السجيج

صقخ دمحم أحسج  55
 دىاـ الجبػري 

 2012 التخبية ماجدتيخ
 

التخكيب الػضيفي لسجيشة 
 الحػيجة

 )دراسة في جغخافية السجف(

نعساف حدغ 0د
 عصية الجبػري 

قحصاف رحيع حدغ  56
 زبط الخدرجي

 
 
 

 2012 التخبية ماجدتيخ
 

التحميل السكاني لمسياه 
الجػفية وأثخىا في 

االستثسار الدراعي في 
 قزاء بمج

                                                         0د
حاضخ ضاىخ 

القيدي                                                        
ضافخ إبخاىيع 0د

 شو العداوي 
صالح  عبج اليادي 57

 عبج الجبػري 
 

 2012 التخبية ماجدتيخ
 

أثخ عشاصخ السشػػػػاخ عمى 
 بعس أمػػػخاض األبقار

 في محافطة كخكػؾ

احسج شو   .د
شياب الجبػري          

عبج الفتاح  .د
حبيب رجب 

 ألحجيثي
دمحم فدع عبيج    58

 خمف العداوي 
 

 2012 التخبية ماجدتيخ
 

حقػؿ الجغخافية البذخية 
لجغخافي العخبي في الفكخ ا

اإلسالمي في القخف الخابع 
 اليجخي 

دمحم عباس 0د
 حدغ العبيجي

رؤوؼ كخيع عمي  59
 جاسع ألبياتي
 
 
 

 

 2012 التخبية ماجدتيخ
 

جيػمػرفػلػجية حػض 
 قػري جاي وإمكانية التشسية

باستخجاـ تقشيات        
االستذعار عغ بعج ونطع 

 الجغخافية السعمػمات

       فؤاد  د.  
ج الػىاب عب

العسخي                
عمي مخمف د.

 سبع الربيحي
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 عبج الرسج
 2012 التخبية ماجدتيخ

 
التسثيل الخخائصي لذبكة 

الشقل الجاخمي لسجيشة 
كخكػؾ وقياس كفاءتيا 

سعمػمات بإستخجاـ نطع ال
 (GISالجغخافية  )

نجيب 0د
عبجالخحسغ 

 محسػد

عسخ دمحم صالح  61
 الدامخائي

 2012 التخبية ماجدتيخ
 

التحميل السكاني لحخكة نقل 
 السدافخيغ بالديارات

 غفي محافطة صالح الجي
 

مجيج ممػؾ 0د
 دىجي الدامخائي

مشحر كامل  62
 إسساعيل الدامخائي

 2012 التخبية ماجدتيخ
 

الصاقة في  دور مرادر
الحج مغ مخاشخ الترحخ 

 في قزاء سامخاء
 

عمي مخمف 0د
 سبع الربيحي

عبجالغشي عبجهللا  63
 حدغ الجبػري 

 2011 التخبية ماجدتيخ
 

أثخ عشاصخ السشاخ عمى 
إنتاجية محرػؿ القصغ في 

-كخكػؾ-محافطات)نيشػى 
 صالح الجيغ(  

 

قري 0د
عبجالسجيج 

 الدامخائي                

لخحيع عبج عبج ا 64
الباقي محسػد أحسج 

 الدامخائي

 2012 التخبية ماجدتيخ
 

التبايغ السكاني لمقػى 
العاممة الرشاعية في 
 محافطة صالح الجيغ
) دراسة في جغخافية 

 الدكاف (
 

نجع عبج هللا 0د
 أحسج الجوري      

 
  

بذيخ فخحاف محسػد   65
 شياب   التسيسي

 2012 التخبية ماجدتيخ
 

ئية وأثخىا عمى السػارد السا
مذاريع الخي في قزاء 

 تكخيت
 

عبج الكخيع 0د
رشيج عبج 

 المصيف

مقجاد دمحم احسج  66
 حدغ الجبػري 

 2013 التخبية ماجدتيخ
 

 

تقييع كفاءة  مذخوع ري  
االسحاقي إلى  ذراع الثخثار 

 دجمة وآثاره البيئية  -
 
 

حاضخ ضاىخ  0د
 دمحم القيدي     
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 فشجي الحجيثي
 2013 التخبية ماجدتيخ

 
 

زراعة محاصيل الحبػب 
فػي االمغ الغحائي  ودورىا 

 لسحافطة صالح الجيغ
 

د. عبج الكخيع 
رشيج عبج 

 المصيف

دمحم رميس راشج  68
 عبجاىمع أألسػدي

 2013 التخبية ماجدتيخ
 

 

إلمكانيات ع الجغخافي لالتقيي
فػي محافطة  الدياحية 

 صالح الجيغ
 

د. نعساف حديغ 
 عصية        

بذيخ خمف أحسج  69
 السفخجي

 2013 التخبية ماجدتيخ
 

 

 أثخ الخياح عمى زحف
الكثباف الخممية في محافطة 

 صالح الجيغ
 

د. أحسج شو 
 شياب الجبػري 

فػخح عػبػج الػقػادر  70
فػالػح رحػيػع 

 جيالشػجػ

 2013 التخبية ماجدتيخ
 

 

الػعػالقػة الػسػكػانية بيغ 
شبػكػة شػخؽ الشػقل البخيػة 

وتػػزيػػع الدػػكاف فػي 
 قػزػاء تكخيت

 

مجػػيػػج ممػػػؾ 
دىػػجي 

 الدػػامػخائػػي

دمحم عصية صالح   71
 الجبػري 

 

تقييع كفاءة   2013 تخبية  ماجدتيخ 
السياه الجػفية في مشصقة 

 العمع
 

  0د0أ
اضخ ضاىخ ح

 القيدي
 

دمحم عبج هللا صالح   72
 ُحّسادة الجبػري 

 

دور أحسج بغ   2013 تخبية  ماجدتيخ 
 ماجج في الخحمة البحخية 

 

دمحم  0د0أ
عباس حدغ 

 العبيجي 
 

عادؿ شو شالؿ   73
 فشجي الحجيثي

 

   تخبية دكتػراة 
2016 

التبايغ السكاني لسؤشخات 
التشسية البذخية لدكاف 

محافطة صالح  الخيف في
 الجيغ 

 

د. نجع عبجهللا 
 أحسج الجوري 

اشػاؽ عبج الكخيع   74
 دمحم الرالحي

التحميل الجغخافي لطاىخة   2013 تخبية  ماجدتيخ 
 الترحخ في قزاء بيجي

 

د عمي 0ـ0أ
 مخمف سبع
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 خصاب الكخاعي
 

آثار الطػاىخ الخصية   2013 تخبية  ماجدتيخ 
ودالالتيا الجيػمػرفػلػجية 
في قبة عالس/شية حسخيغ 

 الذسالي
 

فؤاد عبج  0د0أ
الػىاب دمحم 

 العسخي 
 

حسج عمي احسج  76
 دىاـ

 

العالقة السكانية بيغ   2013 تخبية  ماجدتيخ 
استعساالت األرض الدراعية 

ناحيتي                      وأنساط التخب في
العباسي ومخكد قزاء 
الحػيجة في محافطة 

 كخكػؾ
 

ضافخ  0د0أ
إبخاىيع شو 

 العداوي 
 

 محسػد َفخحاف َبّذِيخ  77
 الّتسيسيّ 

 الييجرولػجية الشسحجة 2016 تخبية دكتػراة
 السائي جسجساؿ لحػض

 السعمػمات نطع باستخجاـ
 عغ واالستذعار الجغخافية

 و (GIS) بعج
 

حاضخ  0د
 ضاىخ القيدى

فاشسة إبخاىيع شعسة   78
 الجوري 

 

التغيخ الػضيفي الستعساالت   2013 تخبية  ماجدتيخ 
 االرض في مجيشة الجور 

نعساف  0د0أ
حديغ عصية 

 الجبػري 
 

رائج عبج الحميع عبج   79
 القادر 

دور االصصخخي في الفكخ   2013 تخبية  ماجدتيخ 
 الجغخافي العخبي االسالمي 

ضافخ  0د0أ
ابخاىيع شو 
 العداوي 

 
صفاء عبج الػىاب   80

 عارؼ العاني
 

التسثيل الخخائصي   2013 تخبية  ماجدتيخ 
لخرائز السياه الجػفية 
وإمكانية استثسارىا  في 

 قزاء ىيت
 
 

 

نجيب  0د0أ
 عبج الخحساف
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قاسع نريف جاسع   81

 الحّجاد
 

جغخافية االنتخابات في   2013 تخبية  دكتػراه 
ى وأثخىا عمتخكيا

اإلستخاتيجية التشسػية 
دراسة في  -لمجولة

  -الجغخافية الدياسية 
 

أ.د. مجيج ممػؾ 
 الدامخائي       

مرصفى      اح صب  82
 الجبػري  عمي    

 

التحميل الجغخافي   2013 تخبية  ماجدتيخ 
لخرائز وتػزيع السياه 
 الجػفية في قزاء بيجي 

  0د0أ
حاضخ ضاىخ 
 دمحم القيدي

 
اسساعيل فاضل   83

خسيذ مرصفى 
 البياتي 

دور الصخؽ في نسػ   2014 تخبية  ماجدتيخ 
وتػزيع السدتػششات 

البذخية في قزاء شػز 
 خػرماتػ 

 

مجيج  0د0أ
ممػؾ دىجي 
 الدامخائي 

حديغ عمي خمف   84
 الجبػري 

تحميل جغخافي لمشبات   2014 تخبية  كتػراه د
الصبيعي في محافطة 

 صالح الجيغ 
 

د عمي 0ـ0أ
مخمف سبع 
 الربيحي 

 شخيياف أركاف دمحم  85
 

التبايغ السكاني لطاىخة   2014 تخبية  ماجدتيخ 
 العشػسة

في محافطة صالح الجيغ 
 مسجةل

(1987- 2011) 
 

 د 0أ
 

نجع عبج هللا 
 احسج الجوري 

 

يف مدىخ حسج س  86
 ابخاىيع الجسيمي 

السكانية كفاءة التقييع   2014 تخبية  ماجدتيخ 
 والػضيفية

سحصات وقػد الديارات في ل
 محافطة كخكػؾ

 

مجيج  0د0أ
ممػؾ دىجي 

 الدامخائي
 

زياد دمحم حسيج   87
 جاسع 

التبجؿ السشاخي وأثخه عمى   2014 تخبية  ماجدتيخ 
راحة االنداف في السشصقة 

 جة مغ العخاؽ الستسػ 

احسج  0د0ـ0أ
 شو شياب 
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دمحم جسعة  88

 عبجالمصيف الفالحي 
تحميل مقارف لمفكخ   2015 تخبية  ماجدتيخ 

الجغخافي عشج ابغ خمجوف 
)دراسة في السجيشة 

 والتسجف(
 

نعساف  0د0أ
حديغ عصية 

 الجبػري 

سعجي عبجهللا أحسج   89
 الجوري 
 

الشسػ الدكاني والكفاءة   2015 تخبية  ماجدتيخ 
 الػضيفية والسكانية

 لمخجمات
التعميسية والرحية في 

 قزاء الجور
 

أ .د . نعساف 
حديغ عصية 

 الجبػري 
 

مرصفى احسج دمحم   90
 قشبخ 

الصاقة الكيخبائية في   2014 تخبية  ماجدتيخ 
ة محافطة كخكػؾ لمسج

(0002-2011) 
 

عبج الفتاح 0د
حبيب رجب 
 الحجيثي 

صافي اسػد حسػد   91
 الجبػري 

 

حراد السياه لحػض وادي   2014 تخبية  دكتػراه 
السبجد في محافطة صالح 

 الجيغ
 

حاضخ ضاىخ 0د
 دمحم القيدي

 

أحسج عبجالغفػر   92
 خصاب الرسيجعي

 

نسحجة الغيػـ السصيخة   2015 تخبية  دكتػراه 
خ األمصار الداقصة في لتقجي

اإلقميع الجبمي مغ العخاؽ 
باستخجاـ السشصق السزبب 

والذبكات العربية 
 السزببة

 

قري عبج  0د0أ
السجيج 

 الدامخائي 

السخاعي الصبيعية وأثخىا في   2014 تخبية  ماجدتيخ  ليمى عمي عبج احسج   93
تشسية الثخوة الحيػانية في 

 قزائي كخكػؾ والجبذ 
 

عبج  0د0أ
لكخيع رشيج عبج ا

 الصيف الجشابي 

شالب ريذ احسج   94
 الجبػري 

التحميل الجغخافي لتخب   2014 تخبية  ماجدتيخ 
 ناحية الزمػعية 

 

ضافخ  0د0إ
ابخاىيع شو 
 العداوي 
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عمي عبجهللا مػسى  95

 خمف الجبػري 
جيػمػر فػلػجية الجانب   2014 تخبية  يخ ماجدت

االيسغ لسخكد قزاء 
 الذخقاط 

 

فؤاد عبج  0د0أ
 الػىاب العسخي 

احسج دمحم جياد   96
 الكبيدي 

التعسيع الخخائصي أآللي   2014 تخبية  دكتػراه 
لمخاليا الذبكية في 

السخئيات الفزائية )دراسة 
تصبيقية لشساذج مختارة مغ 

 مجف العخاؽ( 
 

نجيب  0د0أ
عبج الخحسغ 

 محسػد الديجي 

بارؽ عبجهللا كميب   97
 عػيغ الكخاعي

 

االستثسار االمثل لمسشتجات   2015 تخبية  ماجدتيخ
الدراعية ودوره في تشسية 

الرشاعات الغحائية في 
 محافطة صالح الجيغ

 

أ.د. ضافخ 
أبخاىيع شو 

 ياسيغ العداوي 
 

حديغ عالوي دمحم   98
 العيداوي 

التبايغ السكاني لطاىخة   2015 تخبية  ماجدتيخ 
الفقخ في محافطة صالح 

  2013الجيغ لعاـ 
 

نجع  0د0أ
 عبجهللا احسج 

ياسيغ مقجاد مجيج   99
 ابخاىيع 

جغخافية العخاؽ االقميسية   2015 تخبية  ماجدتيخ 
في الفكخ الجغخافي العخبي 

 االسالمي 

عبجالكخيع  0د0أ
رشيج 

عبجالمصيف 
 الجشابي 

فائق حدغ محيسيج  100
 فخحاف الجبػري 

 

الشسحجة   2015 تخبية  ماجدتيخ 
الييجروجيػمػرفػلػجية 
لحػض لظ بأستخجاـ 

 AGWA2امتجاد 
 

فؤاد  0د0أ
عبجالػىاب دمحم 

 العسخي 
 

أثخ اليجخة في نسػ سكاف   2014 تخبية  ماجدتيخ  احالـ ابخاىيع خالج  101
محافطة صالح الجيغ لمسجة 

(2013- 1987 ) 
 
 

نجع  0د0أ
 عبجهللا احسج 
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 عػيغ الكخاعي
 

االستثسار االمثل   2015 تخبية  ماجدتيخ 
لمسشتجات الدراعية ودوره 

في تشسية الرشاعات 
الغحائية في محافطة صالح 

 الجيغ
 

أ.د. ضافخ 
اىيع شو أبخ 

 ياسيغ العداوي 
 

سعجي عبجهللا أحسج   103
 الجوري 

 

الشسػ الدكاني والكفاءة   2015 تخبية  ماجدتيخ
 الػضيفية والسكانية

 لمخجمات
التعميسية والرحية في 

 قزاء الجور
 

أ .د . نعساف 
حديغ عصية 

 الجبػري 
 

مشيخ فارس محسػد   104
 الدامخائي 

ل الصاقات انتاج ونق  2014 تخبية  ماجدتيخ 
الكيخبائية في محافطة 

 صالح الجيغ 
 

مجيج  0د0أ
ممػؾ دىجي 
 الدامخائي 

ضخار سمساف      105
 العداوي  خمف

 

التحميل السكاني لرشاعة   2014 تخبية  ماجدتيخ 
الجز في قزائي سامخاء 

 رماتػػ وشػزخ
 

شبيب  0د0أ
احسج عمي 
 العداوي 

مثشى محخوس عمي   106
 العداوي 

العالقة الستبادلة بيغ   2014 بية تخ  دكتػراه 
العػاصف التخابية والكتل 

اليػائية وأثخىا عمى التبايغ 
 الحخاري في العخاؽ

 

احسج شياب  0د
 الجبػري 

دمحم عمي ىيجل  107
 الجبػري 

التبايغ السكاني لمتخكيب   2014 تخبية  دكتػراه 
التعميسي لدكاف قزائي 

 تكخيت والذخقاط 
 

نجع  0د0أ
سج عبجهللا اح
 الجوري 

ىجى بخىاف محسػد   108
 احسج 

التحميل السشاخي ألسباب   2014 تخبية  ماجدتيخ 
 الجفاؼ في العخاؽ 

قري عبج  0د0أ
السجيج 

 الدامخائي 
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 محيسيج ألعبيجي
 

مخاقبة زحف مطاىخ   2014 تخبية  ماجدتيخ 
 الترحخ في قزاء الذخقاط

 

عمي  0د0ـ0أ
مخمف سبع 

 الربيحي
 

ضمػـ زيجاف خمف  110
 الحسجاني

 

الشسحجة الخخائصية اآللية   2014 تخبية  ماجدتيخ 
لمتػزيع السكاني لمسجارس 

في مجيشة كخكػؾ  االبتجائية
) دراسة في الخخائط 

 اإلحرائية
 

نجيب عبج 0د
 الخحسغ محسػد

رويجه فؤاد عبجهللا   111
 احسج 

 

التحميل الجغخافي لػضع   2015 تخبية  ماجدتيخ 
 االشفاؿ في قزاء تكخيت 

 

نجع  0د0أ
عبجهللا احسج 

 الجوري 
 

إيساف حدغ عمي   112
 الجبػري  أحسج

 

ستيصاف الخيفي في إلا  2015 تخبية  دكتػراه 
 محافطة صالح الجيغ 

 

نعساف  0د0أ
حديغ عصية 

 الجبػري 
 

ىجى بخىاف محسػد   113
 احسج

التحميل السشاخي ألسباب   2014 تخبية  ماجدتيخ 
 الجفاؼ في العخاؽ 

قري عبج  0د0أ
السجيج 

 الدامخائي 
ماثل عارؼ عبج   114

 الخزاؽ الدعجي 
الثخوة الدسكية ودورىا في   2015 تخبية  دكتػراه 

 االمغ الغحائي لمعخاؽ 
عبجالكخيع  0د0إ

رشيج 
عبجالمصيف 
 الجشابي 

ليث ثابت عبج  115
الفتاح محارب 

 الجاىخي 

التعخية السائية والخيحية في   2015 تخبية  دكتػراه 
دراسة –حػض وادي السخج 

في الجيػمػرفػلػجية 
 التصبيقية 

 

مذعل  0د0أ
محسػد فياض 

 الجسيمي 

مرصفى فاضل   116
 عمػاف

 

العالقة بيغ العػاصف  2016 تخبية  ماجدتيخ 
واألمصار في الغبارية 

 العخاؽ

د قري عبج 0أ
السجيج 

 الدامخائي 
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 سمصاف العبيجي 
االشعاع الذسدي والخياح   2015 تخبية  دكتػراه 

في العخاؽ ودورىا بانتاج 
الصاقة الستججدة )دراسة 

 ي ( في السشاخ التصبيق
 

احسج  0د0ـ0أ
شو شياب 
 الجبػري 

مؤيج سامي عبجهللا   118
 عباس القخه غػلي

االستقصاب   2016 تخبية  ماجدتيخ 
الحزخي وأثخه في البيئة 
 الحزخية لسجيشة كخكػؾ

 

أ. ـ . د . زيغ 
العابجيغ عمي 

 صفخ 
 

معتػد جػاسػع دمحم   119
 غفػر البيػاتػي

 

السكاني لعسمية  التحميل   2016 تخبية  ماجدتيخ 
تحخؾ السػاد في بعس 

 مقاشع سمدمة تالؿ نفط 
 GIS,RSداغ بأستخجاـ 

 

عمي  0د0ـ0أ
مخمف سبع 

 الربيحي

عجاي حديغ   120
 مرصفى الجبػري 

التبايغ الدماني والسكاني   2015 تخبية  ماجدتيخ 
لألمصار وأثخه عمى رشػبة 

التخبة في السشصقة 
 الستسػجة مغ العخاؽ 

 

شو  احسج 0د0أ
 شياب الجبػري 

رويجه فؤاد عبجهللا   121
 احسج

 
 
 
 

 

ػضع الجغخافي ل حميلالت  205 تخبية  ماجدتيخ 
 قزاء تكخيتفي  األشفاؿ

 2013لعاـ 
باستخجاـ نطع السعمػمات 

 GISالجغخافية 
 (شفاؿاأل)دراسة في جغخافية

 

أ. د. نجع 
عبجهللا احسج 

 الجوري            

 ابخاىيع حديغ عمي  122
 خميفة الخدرجي 

التعسيع االحرائي لخخيصة  2015 تخبية  ماجدتيخ 
التعخية االخجودية في 
 محافطة صالح الجيغ 

 

نجيب  0د0أ
عبجالخحسغ 

 الديجي 

سعج دمحم جاسع دمحم   123
 الجبػري 

 

التحميُل الجيػمػرفػلػجي   2016 تخبية  ماجدتيخ 
لقباٍب بشيػية مختارًة مغ 

 لعخاِؽ اإلقميِع الستسػج في ا

أ.د: فؤاد عبج 
الػىاب دمحم 

 العسخي                        
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 العداوي 
مؤشخات تغيخ السشاخ وأثخىا   2016 تخبية  ماجدتيخ 

عمى االستيالؾ السائي 
وانتاجية محرػؿ الحرة 

فخاء في محافطتي الر
 )بغجاد ( 

 

يػسف  0د0إ
 دمحم عمي اليحاؿ 

زناد شالؿ لكصو   125
 خداـ

السػقع الجغخافي لمعخاؽ   2016 تخبية  ماجدتيخ 
وأثخه عمى العالقات 
 التجارية مع األردف
والدعػدية بسشطػر 
         الجغخافية الدياسية

 

أ.ـ.د.نريف 
 جاسع أسػد
 االحبابي

 

خمف احسج جداـ م  126
 الجليسي 

أثخ مطاىخ الجػ العميا في   2015 تخبية  دكتػراه 
 مشاخ اليزبة الغخبية 

قري عبج  0د0أ
السجيج 

 الدامخائي 
رداـ محسػد دمحم   127

 ججاع السجسعي 
السجرسة الجغخافية   2015 تخبية ماجدتيخ

البخيصانية ودورىا في 
الجانب الصبيعي في الفكخ 

 الحجيث 
 

دمحم  0د0أ
دغ عباس ح

 العبيجي 

تغخيج خميل دمحم جبخ  128
 السعسػري 

التحميل الجغخافي لتصػر   2015 تخبية  دكتػراه 
تخب حػض جشجاؿ وآثارىا 

 البيئية 
 

ضافخ  0د0أ
ابخاىيع شو 
 العداوي 

حسيج حديغ عبج   129
 ضاحي السحسجي

 

العالقة السكانية بيغ شخؽ    2016 تخبية  ماجدتيخ 
الشقل والرشاعات 

تخخاجية في محافطة االس
 كخكػؾ
 

أ.ـ.د. شبيب 
أحسج عمي 

 العداوي 
 

حدغ عمي مرمح   130
 احسج الفخاجي 

حجود العخاؽ البحخية   2016 تخبية  ماجدتيخ 
وانعكاسيا عمى قياس قػة 
الجولة بسشطػر الجغخافية 

 الدياسية 

نريف  0د0ـ0أ
جاسع اسػد 
 االحبابي 
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 ميجي الدامخائي
 

رواد الفكخ الجغخافي   2015 تخبية  ماجدتيخ 
الحجيث قبل الفتخة 

 األكاديسية
 

دمحم  0ـ0أ
عباس حدغ 

 العبيجي 
 

األء حديغ عمي   132
 حدغ الذيخمي 

الجغخافية الصبيعية في فكخ   2016 تخبية  ماجدتيخ 
 ػر وفيق حديغ الجكت

عبج  0د0أ
الفتاح حبيب 

 رجب 
عبجالخحسغ   133

  عبجالكخيع يحيى
الجشػبي  جدءالمياه تمػث   2016 تخبية  ماجدتيخ 

 لذط العخب 
 و تأثيخاتو البيئية 

 

. د. أ
 حاضخضاىخ
                                                  القيدي

سيف مدىخ حسج   134
 الجسيمي ابخاىيع

 

السكانية كفاءة التقييع   2014 تخبية  ماجدتيخ 
سحصات وقػد ل والػضيفية

الديارات في محافطة 
 كخكػؾ

 

  0د0أ
مجيج ممػؾ 

 دىجي الدامخائي
 

االشمذ الخخئصي الخقسي  2016 تخبية دكتػراة عديد إبخاىيع عمي 135
لجرجات الحخارة والمصار في 

 العخاؽ
 

صجيق 0د
 مرصفى

جبخ  دمحم خميل دمحم  136
 السعسػري 

 

التحميل الجيػمػرفػلػجي   2016 تخبية  دكتػراه 
لتحخؾ السػاد لمدفػح 

 الذسالية الذخقية لدمدمة 
تالؿ مكحػؿ  السصمة عمى 
قخية السدحظ بإستخجاـ 

 الشسحجة الخقسية
 

أ.د. فؤاد عبج 
 الػىاب دمحم               

دمحم أسساعيل حدغ   137
 ناصخ الجبػري 

 

التحميل السكاني والػضيفي   2016 بية تخ  ماجدتيخ 
لمخجمات التجارية في 
الجانب األيسغ لسجيشة 

 كخكػؾ
 

 

أ.د. نعساف 
حديغ عصية 

 الجبػري 
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 صالح الحجيثي 
الشطاـ الحزخي في   2016 تخبية  دكتػراه 

 محافطة صالح الجيغ 
نعساف  0د0أ

حديغ عصية 
 الجبػري 

 
عبجالغشي عبجهللا   139

 حدغ الجبػري 
 

مؤشخات التغيخ السشاخي   2016 تخبية  دكتػراه 
ثخىا عمى الترحخ في أو 

 محافطة كخكػؾ
 

أ.ـ.د. عمي 
مخمف سبع 

 الربيحي

صباح عثساف   140
 عبجهللا احسج البياتي

 

اءة حخكة نقل السدافخيغ كف  2016 تخبية  دكتػراه 
بالديارات عبخ مشفحي 
 ابخاىيع الخميل وشخيبيل

مجيج  0ـ0أ
ممػؾ دىجي 

 الدامخائي
 

 اكبخ قاسع سػزاف  141
 البياتي دمحم
 

الشسػ الدكاني ومذكمة  2016 تخبية  ماجدتيخ 
 في محافطة كخكػؾ الدكغ
 2014 -1997لمسجة 

 

  0د0أ
 مرصفى صجيق
 الجوري  جاسع

 
مدح وترشيف تخبة ناحية   2016 تخبية  ماجدتيخ  نجع عبجهللا ساره   142

ليالف وعالقتيا باالنتاج 
 الدراعي 

 

احسج  0د0أ
صالح مجيج 
 السذيجاني 

باسع محسػد عمي   143
 الجبػري 

 

الجغخافية   2016 تخبية  ماجدتيخ 
اإلقميسية لمػشغ العخبي في 

كتاب تقػيع البمجاف ألبي 
 الفجاء, دراسة في الفكخ

 الجغخافي
 

عبج  0ـ0أ
الكخيع رشيج 

 الجشابي
 

144         
145          
146          
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