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مجلة الجمعية الجغرافية العراقية  النتح في العراق -اثر المناخ على التبخر أ.م.د فراس فاضل مهدي 85
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مجلة الجمعيه الجغرافيه العراقيه  التوزيع المكاني القاليم الراحة الفسيولوجية لإلنسان دراسه تطبيقية على محافظة االنبار أ.م.د فراس فاضل مهدي 86
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مجلة الجمعيه الجغرافيه العراقيه  دراسه في جغرافية الطقس 2009العواصف الترابيه في محافظة االنبار لعام  أ.م.د فراس فاضل مهدي 87
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مجلة جامعة االنبار للعلوم  دراسه تطبيقية على الهضبه الغربيه في العراق -اثر المناخ على صحة وراحة االنسان أ.م.د فراس فاضل مهدي 88

 2011االنسانيه  
مجلة جامعة االنبار للعلوم  اثر المناخ على العمليات الزراعية في العراق أ.م.د فراس فاضل مهدي 89
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جامعة االنبار للعلوم مجلة  التقييم المناخي الزراعي لمحصول زراعة البطاطا في قضائي راوة والقائم أ.م.د فراس فاضل مهدي 90
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مجلة جامعة االنبار للعلوم  الظروف المناخية المؤثرة في التوزيع الجغرافي للعواصف الترابيه في محافظة االنبار أ.م.د فراس فاضل مهدي 91
 2011اإلنسانية العدد االول 
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مجلة القانون واالدب وعلوم  كفاءة األشجار في تعديل المناخ االصغري القريب من سطح األرض لمدينة الرمادي: دراسة حاله أ.م.د فراس فاضل مهدي 93

 79االنسان المرقم 
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مجلة جامعة االنبار المجلد الثاني  التوجهات التخطيطية العمرانيه للمعالجة المناخية في مدينة الرمادي أ.م.د فراس فاضل مهدي 94
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 ابن رشد. جامعة بغداد التحليل الجغرافي للنشاط الصناعي في محافظة االنبار أ.د صبحي احمد مخلف 101
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التربيه االساسيه.الجامعه  الصناعات الغذائيه في محافظة كركوك أ.د صبحي احمد مخلف 102
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 مجلة جامعة االنبار االنسانية مروحة رانية الغرينية شمال العراق أ.م.د احمد فليح فياض 103
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مجلة جامعة االنبار للعلوم 
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