عناوين البحوث واإلشراف لطلبة المرحلة الرابعة  /الصباحية
للعام الدراسي ( ) 7102-7102
أسم المشرف اسم الطالب
أ.م.د .سرحان ماجد جسام بهاض
محمد كاظم جودي
نعيم

أ.م.د .سفير
جاسم حسين

أ.م.د .قصي
فاضل عبد

أ.م.د.عدنان
عودة فليح

تدهور بساتين النخيل في قضاء السماوة
التخطيط البيئي لموقع صناعة االسمنت واثاره في تلوث البيئة (محافظة المثنى انموذجا)

حمزة صادق علي

دراسة مكانية لمراكز الدفاع المدني في مدينة السماوة

هموم جبارة جالب

خور عبد هللا دراسة تحليلية

فرج عطية جبر
عقيل هاشم ناصر

هجرة العمل اليومية من قضاء الخضر الى محافظة المثنى واثرها في حوادث المرور
مشكلة ملوحة التربة في محافظة المثنى /السهل الرسوبي

محمد عايد علي

مملحة السماوة  /دراسة اقتصادية

رواء ستار خضير

خصائص المنعطفات النهرية في مدينة السماوة -دراسة جيمورفولوجية

احمد غياض فرج

شط السوير واستثماراته الممكنة

دانيا خير هللا كاظم

مدى كفاءة مياه الشرب في حي الرسالة

اسراء جبر عبد الحسين

نوعيه مياه نهر الفرات عند مدينة السماوة ومدى كفاءته للري

حيدر عبد نور

االمكانيات السياحية في منطقة المهدي وسبل استثمارها

دعاء صبحي كاظم

المنعطفات النهرية بين الهالل والمجد

دعاء احمد غثيث

اثر مياه الري على ملوحة التربة – قضاء الخضر

حوراء ابراهيم ناجي

ظاهرة الفقر في قضاء الرميثة

ناجح كريم جودة
أ.م.د رعد عبد عبد الرحمن ادريس تعيب
الحسين محمد رسل حيدر حسن

أ.م.د .عدنان
كاظم جبار

عنوان البحث

الـــجندر
انتاج واستهالك المياه الصالحة للشرب في مدينة الخضر
واقع الخدمات للتعليم االبتدائي في ناحية الهالل

حميد رحيم عبد

مركز ناحية المجد دراسة في جغرافية المدن

اسراء دخيل مهدي

خدمات التعليم االهلي في مدينة الرميثة

هاشم عطية حزام

التحليل المكاني للخصائص الديموغرافية السكان محافظة بابل حسب تقديرات عام 7102

حنين علي جبير

التحليل الجغرافي لمشكالت االنتاج الزراعي في العراق

عالء جميل فليح

امكانية استغالل الرياح في توليد الطاقة دراسة تطبيقية على محافظات الفرات االوسط

غفران عبد النبي طالل

بعض الخصائص الديموغرافية للسكان السعوديين وغير السعوديين 7102

بنين رعد صاحب

محددات الزمن الغذائي في العراق وسبل تحقيقه

حميد خالد مداعي

مدى التباين البيئي للخصوبة السكانية في قضاء السماوة للمدة()7102-0822

صابرين حميد جابر

اثر العناصر المناخية على الظواهر الغبارية في محافظة المثنى

عبد هللا هليل ربح
فيصل كريم فنجان
قصي عطيوي مريح

دراسة جغرافية عن النقل البري في محافظة المثنى
تأثير الكتل الهوائية على مناخ العراق
العوامل الجغرافية المؤثرة على تباين العناصر المناخية بين محطات البصرة وبغداد
والموصل
تحليل مكاني لتوزيع السكان في محافظة ذي قار للمدة()7102-0822

زينب عبد الكاظم
ايمان علي ناصح

االحتباس الحراري واثره في زيادة نسبة الملوحة في جنوب العراق

هناء كريم كاظم

اليمن دراسة في الجغرافيا السياسية

مريم عبد علي

االحتباس الحراري واثره على االنتاج الزراعي وصحة االنسان

أ.م.د .أنور
صباح

أ.م.د نجاح
عبد جابر

أ.م.د يحيى
عبد الحسن
فليح

م.د .رافد عبد
النبي

م.د .لطيف
كامل

ايمان حاتم سوادي

انخفاض منسوب نهر الفرات واثره على الزراعة في العراق

شيماء شهيد كامل
لؤي عادل دريول
علي جابل لفتة
علي عجزان عبار

االحتباس الحراري واثره في زيادة رقعة التصحر في جنوب العراق

التحليل الجغرافي لالنتاج الحيواني في محافظة المثنى

رحاب عبد الحسين

التحليل المكاني النتاج المحاصيل الصيفية في قضاء الخضر

باسم كاتب عبد الرضا

التباين الجغرافي لالنتاج الزراعي فير قضاء الرميثة

دالل كاظم خضير

عالقة التصريف النهري بتركز الملوحة والحمولة العالقة في مجرى شط الرميثة

زينب رحيم علي

التحليل الجغرافي لالنتاج الزراعي في محافظة المثنى

احمد كامل محمد

تقييم جغرافي لمستويات التلوث الضوضائي في قضاء الخضر

وليد كاظم جدعان

خصائص االنتاج الزراعي في ناحية المجد

دعاء رمضان مرعيد

اثر المناخ على محاصيل الحبوب في محافظة المثنى

رشا سعيد شوين

اثر التطرف الحراري وتأثير درجات الحرارة على المحصيل الزراعية في قضاء الرميثة

حوراء كامل عبد السادة

تنمية االستيطان الريفي في ناحية المجد

كرار حيدر كامل
زهراء جاسم حمود
سعد سمير محمد

خصائص الثروة الحيوانية في محافظة المثنى
انماط المستوطنات الريفية في ناحية النجمي

احمد عذيب عواد

استعماالت االرض الحضرية في مدينة السوير

رسل عماد عبداالمير

عالقة الفقر بالجريمة في قضاء الرميثة

احمد نجم مهدي

بعض خصائص التركيب السكاني في قضاء الخضر

ثائر غانم بشيت

التنمية الريفية في ناحية السوير

عالء فارس خلف

نطاق التأثير االقليمي لخدمات التعليم العالي في محافظة المثنى (جامعة المثنى انموذجا)

اسعد حميد نغيمش

المنطقة التجارية في مدينة الرميثة

سماح عبد الكريم
دعاء كاظم والي

توزيع مكاني محطات الوقود في مدينة السماوة( دراسة في جغرافية المدن)
تأثير الظاهرة القارية على مناخ العراق

ليث طالب رهيف

ظواهر الطقس القاسي واثره على الطائرات

عبد الحسن جنحيت عكون

الخصائص الجغرافية لمنطقة بحر النجف

ابتسام هول برغش

اثر العناصر المناخية لتربية الحيوانات المنتشرة في محافظة المثنى

حنين محمد شريف

الموقع الجغرافي والفلكي واثره في مناخ العراق

نور عبد الحسين حميد
نهاية جبار دان

االستفادة من االشعاع الشمسي كمصدر من مصادر الطاقة المتجددة في العراق
التحليل المكاني لظاهرة الجريمة في قضاء السماوة

زينب كامل رحيم

العالقة بين البطالة والجريمة في قضاء الوركاء

منى مسلم هاشم

التحليل المكاني لظاهرتي الجريمة والبطالة في قضاء الرميثة

منى حسين سعد
زهراء عبد الكريم ولي
مروان راجوج

التحليل المكاني لظاهرتي الجريمة والبطالة في قضاء الخضر
التحليل المكاني لجرائم االحداث في قضاء السماوة

ابراهيم راضي عليوي

التحليل المكاني لجرائم االحداث في قضاء الرميثة ()7102-7101

ياسر وحيد عبد

التوزيع المكاني لظاهرة الطالق في محافظة المثنى

اثر المقومات الطبيعية في رسم السياسة الخارجية اليمنية ازاء دول الخليج العربية
تحليل مكاني لالنتاج الحيواني في قضاء الرميثة

اثر العواصف الغبارية على المحاصيل الزراعية في محافظة المثنى

التحليل المكاني لظاهرة البطالة في قضاء السماوة للفترة من()7102-7101

م.د .ماهر
ناصر عبدهللا

عباس دواس مناع

التحليل المكاني للخدمات الترفيهية في مدينة السماوة

رائد جبار شداد

التحليل المكاني للخدمات الترفيهية في مدينة الرميثة

كوثر جابر عاكول
ريهام ربيع مسير
مصطفى خير هللا ذياب
فاطمة علي فليح
عمار فالح حسن
حيدر شخيط دواج

التوزيع الجغرافي لحاالت الفقر في محافظة المثنى

م.عباس جابر
عبدهللا
كاظم ريسان بردان
اسيا هادي عبد مهدي

أ.د.م .كريم
عبيس

م .م .هدى
عيدان

م.م.عبد
الجليل عبد

م.م .عقيل
كاظم والي

م.م عبد المنعم

تخطيط الخدمات التعليمية في محافظة المثنى
التحليل المكاني للخدمات الترفيهية في مدينة الخضر
تخطيط الخدمات الصحية في محافظة المثنى
تحليل جغرافي لتغير سكان محافظة القادسية من ()7102-0822

سلطنة عمان دراسة في الجغرافية السياسيةحا
سياسة النهج الجديد للواليات المتحدة المتمددة الجديدة بقيادة ترامب

لطيف احمد مرار

مهارات االتصال الجغرافي الفعال

بنين يحيى محمد

سد اليسو وتأثيره على الوارد المائي الداخل للعراق

هبة كاظم اليذ

تقنيات التدريس الجغرافيا الحديثة

محمد عواد حسوني
كرار شاكر فياض
رواء ثجيل تعيب
محمود محمد علي

نظام الري في محافظة المثنى

تحليل جغرافي النتاج الزراعة ومحاصيل الحبوب الشتوية في قضاء الرميثة

محمد جبر ملوح

مالمح جغرافية الموارد المائية في الفكر الجغرافي العربي االسالمي

حنين حمزة هاشم

مالمح جغرافية علم االشكال االرضية في الفكر الجغرافي العربي االسالمي

علي شاكر صبار

مالمح جغرافية الزراعة في الفكر الجغرافي العربي االسالمي

آيات حامد مزهر

مالمح جغرافية السكان في الفكر الجغرافي العربي االسالمي

بدور كريم كاظم

مالمح جغرافية السكان في المناخ الجغرافي العربي االسالمي

غيث طالب رهيف
ماهر موحان علي
سارة صباح مشاري
زينب جبار خضير
نور غالب سلطان

مالمح جغرافية الصناعة في الفكر الجغرافي العربي االسالمي

تحليل مكاني لتغير توزيع سكان محافظة البصرة للمدة()7102-0822

ثريا هادي منديل

التحليل المكاني لكثافة السكان في محافظة المثنى للمدة()7102-0822

ميالد حسن ظاهر
صائب عطبان عكلو

التحليل الجغرافي لكثافة السكان في محافظة المثنى المدة 7102-0882
تحليل جغرافي سياسي للحدود العراقية الكويتية

هبة جابر مسير

الخريطة واهميتها في الدراسة الجغرافية

اخالص عبد عون

ظاهرة التصحر وتأثيرها على االراضي الزراعية في محافظة المثنى

فرقان ستار سعدون
صالح عالوي حمد
فاطمة محمد عبيد

النشاط البشري واثره في ازدياد ظاهرة االحتباس الحراري
االمكانيات المناخية وعالقتها بزراعة محصول الرز في محافظة المثنى

ابتهال عباس جاسم

االمكانات المناخية في محافة المثى وانتاجها على زراعة محصولي القمح والشعير

رواء رياض محسن

التحليل الجغرافي لخصائص االنتاج الزراعي لمحصول الرز في محافظة النجف

الخصائص الديمقراطية لسكان محافظة المثنى عام 7102
العالقات العراقية الكويتية دراسة في الجغرافية السياسية

صناعة الملح في مملحة المثنى
التحليل المكاني لتغير توزيع سكان محافظة ميسان لمدة ()7102-0822
تحليل مكاني لتغير توزيع سكان محافظة البصرة للمدة()7102-0822

التحليل المكاني للتركيب العمري والنوعي لسكان محافظة بغداد للمدة()7102-0882

هادي

م .والء كامل

م.م اثير

صابرين عطية ثامر

الهجرة القسرية وتأثيرها في العراق

حوراء مدلول شنان

دراسة جغرافية عن الموارد المائية في العراق

بشائر خلف حطحوط

الفيدرالية ودورها في الحفاظ على وحدة العراق

مسار حميد غالي

العالقات العراقية التركية في ظل االستفتاء اقليم كردستان

دعاء محمود شاكر

االتفاق النووي االيراني مع الدول الست

مواهب مهدي خشيش

التصحر في العراق وامنه الغذائي

احمد ناصر

اسباب تملح التربة في العراق

قاسم فليح حسن

واقع ومستقبل المياه السطحية في العراق

قاسم شالكة

التصحر وعالقته بالمشكالت البيئية في محافظة المثنى

محمود شاكر

تنمية الواقع السياحي في محافظة المثنى

عبير احصار

التغير المناخي في مناطق مصادر الغبار ودوره في زيادة تلوث الهواء في العراق

حسن حياوي عباس

اثر التغير المناخي على تنامي ظاهرة التصحر في العراق

هيثم يوسف جبر

اثر التغير المناخي على كمية ونوعية المياه السطحية في العراق

انتظار طالب

مقارنة اتجاه معدالت الحرارة وتساقط االمطار في مدينة السماوة مع التغير المناخي
العالمي للفترة( )7102-0821
أ.د سرحان نعيم الخفاجي
رئـــــيس قسم الجغرافية

