عناوين البحوث واإلشراف لطلبة المرحلة الرابعة  /الصباحية
للعام الدراسي ( ) 6102-6102

أسم المشرف
أ.م.د رعد عبد
الحسين محمد

أ.م.د .سفير
جاسم حسين

أ.م.د .سرحان
نعيم

اسم الطالب

عنوان البحث

معمل االسمنت المثنى
قابل رجة مطرب
تنمية المناطق الريفية في المثنى (الهالل نموذجاً)
نايف غانم رشاش
الخدمات التعليمية في ناحية الهالل
علي يوسف داخل
الخدمات التعليمية في قضاء الحمزة الشرقي
عالء ميان كنكوت
الخدمات الصحية في قضاء الحمزة
طالب عبد الحسين
الواقع السكني في مركز ناحية الهالل
محمود فاهم فريض
مصادر الطاقة واثرها على التلوث
حيدر كريم بدر
كفاءة الخدمات الصحية في قضاء الخضر
مصطفى كاظم رحيم
التلوث في النفايات في مدينة الحمزة
محمد حاكم غالي
توزيع السكن العشوائي في مدينة الحمزة الشرقي
صباح رزاق عبد
االمراض الم في قضاء الحمزة /دراسة في الجغرافية الطبية
هادي رزاق عبد
ناظم برهان حسين التحليل المكاني للخدمات التعليمية للمدارس الثانوية/قضاء الحمزة الشرقي
الوظيفة التجارية في ناحية المجد
عادل رحيم مهدي
دور المواد االولية في بادية محافظة المثنى في تطور صناعة االسمنت في
حيدر عبد االمير
المحافظة
ناظم
الموارد الطبيعية في منطقة الرحاب واستثماراتها
مسلم قاسم علوان
عباس عبدهللا
الهام محمد علي
كرار وداد
حيدر حسين بتال
احمد عبد الرضا
انور رحمن مكذل
حسن موسى
حيدر فاهم كريم
احمد عبود
اصيل رعد عزيز
علي كامل
حسين علي
احمد شاكر

االخطار الجيمورفولوجية الناتجة للتعرية المائية في منطقة الرحاب غرب
السماوة
التعرية الريحية والعواصف الغبارية واثرها على الصحة العامة للسكان في
مدينة السماوة
اثر المناخ على البيئة النباتية في بادية المثنى
اثر الجفاف في انتاج الشعير في قضاء الخضر
ملحة السماوة دراسة جيومورفولجية وكيميائية
منخفض وهور الصليبات دراسة في التنوع االحيائي والمؤهالت السياحية
هيدرولوجية مجرى نهر الفرات في مدينة السماوة ومصادر تلوثة
التلوث في مجرى شط الرميثة
مقومات زراعة محصول الرز في قضاء الشامية /دراسة في الجغرافية
الزراعية
اثر التعرية الريحية والعواصف الغبارية على مدينة الرميثة
الرحابات(الفيضان) في بادية المثنى(اصياد المياه)
المحميات الطبيعية في بادية المثنى ومؤهالت تنميتها
الرحابات(الفيضان) في بادية المثنى دراسة جيومورفولوجية

اسماء علي
محمد عايد
محمد رحيم عبد

م.د .قصي
فاضل عبد

يحيى محمود
زين العابدين علي
حليم عبد االمير
رواء عبد االمير ستار
زهراء مرزوق

م.د.عدنان
عودة فليح

تحليل جغرافي لظاهرة التصحر في العراق
العالقة المكاني بين الخصائص المناخية والبشرية ظاهرة التصحر وتأثيراتها في
العراق
التركيب العمري والنوعي لسكان محافظة صالح الدين
التركيب العمري والنوعي لسكان محافظة ميسان
الخصائص الديموغرافية لسكان محافظة النجف لسنة 0272

رحاب حسن جحاد
احمد حسن شريف

ازمة الحدود العراقية الكويتية وابعادها المستقبلية

ثامر حسين علوان

التغيرات المناخية واثرها على ظاهرة الجفاف في العراق

حنان عبد علي

زراعة محصولي القمح والشعير واثرهما االقتصادية للمثنى نموذجا ً

اياد مهدي كاظم

النمو السكان واثره على ازمة السكان في مدينة السماوة

حنين هاشم عبد

االحتباس الحراري واثره في زيادة مساحات السطح العراق نموذجا ً

احمد قيس خضر

الموارد المائية المناخية لمحطتي الرمادي والناصرية

العواصف الغبارية واثرها على االقتصاد المحلي المثنى نموذجا ً

علي محسن جابر

دراسة جغرافية لواقع شبكة النقل البري في محافظة المثنى

عالء محمد بديوي

التوزيع المكاني للصناعات التحويلية في محافظة االقادسية

علي حزام كاطع

ظاهرة االزدحام المروري وتأثيراته البيئية في مدينة السماوة

مسلم نايف حمزة

بحيرة ساوة دراسة في بيئة المكان

ابراهيم حنيوت
حسن صبري غاقل
مسلم محيسن وروير

م.د نجاح عبد
جابر

اهمية النقل بسكك الحديد بالعراق وأهميته في التنمية االقتصادية 0222-7711

خصائص الديموغرافية لسكان محافظة ديالى لسنة 0272

غيداء ابو سودة دخن

م.د .أنور
صباح

سد الموصل (دراسة في جغرافية الموارد المائية)
عالقة المناخ بالصناعة

تحليل مكاني لزراعة محاصيل الحبوب الشتوية في قضاء الخضر
العوامل الجغرافية المؤثرة على زراعة محاصيل الحبوب الشتوية في قضاء الخضر
تحليل جغرافي لمشكلة التصحر في محافظة المثنى

ماهر تركي محسن

الخصائص الجغرافية وعالقتها بزراعة المحاصيل الخضر في قضاء الرميثة

انور عبد الرحمن

مستوى تلوث المياه في العراق

رامي نعيم عزال

تحليل جغرافي لنشاط الكثبان الرملية في قضاء السماوة

عقيل عزران بدر

التباين الصناعي في محافظة المثنى

عامر جاسم عبطان

انماط الزراعة في محافظة المثنى

حسن علي كاظم
احمد موحان
حاتم كريم زغير
ايناس طالب
سعاد كريم علك

اثر المناخ على محاصيل الخضر في قضاء الرميثة
الخصائص الحرارية وتأثيرها على محاصيل الخضر في محافظة المثنى
تكرار المرتفعات الجوية وتأثيرها على مناخ العراق
معوقات التنمية الحضرية في مدينة الرميثة
تحليل جغرافي لالستثمار الزراعي في ناحية المجد

صالح حسن جواد

خصائص االنتاج الزراعي في ناحية غماس

عقيل عزران بدر

التباين الصناعي في محافظة المثنى

نواف قاسم زعال

اثر المناخ على محاصيل الخضر في محافظة القادسية

احمد عبد الحسين

التباين المكاني لحصول القمح في محافظة المثنى

كاظم حميد كاظم

االمكانات المناخية في ناحية الوركاء وتأثيراتها على النخيل

هالل جميل عبد

العوامل الجغرافية المؤثرة في التنمية الزراعية في محافظة المثنى (انتاج النباتي)

م .يحيى عبد
الحسن فليح

مريم كاظم احمد

اثر الوظيفة التجارية في لتداعي العمراني السكني في مدينة السماوة

نبأ سعيد

الخصائص الجغرافية في قضاء الرميثة وعالقتها بزراعة المحاصيل

علي عبد الواحد

التحليل المكاني لخدمات التعليم االبتدائي في ناحية كرمة بني سعيد وكفاءتها الوظيفية
ودراسة في جغرافية المدن

دعاء حميد عموش

تحليل جغرافية لمدارس التعليم الثانوي في مدينة الرميثة /دراسة في جغرافية المدن

سراب مهدي حسن

نمو السكان واثره في اتجاهات التوسع العمراني في مدينة الرميثة

سنين غازي جاسم

خصائص التركيب السكاني في قضاء الرميثة  /دراسة في جغرافيا السكان

غدير حسن اليم
جعفر رحيم

م.د .رافد عبد
النبي

التحليل المكاني للخدمات التعليمية في مدينة السوير دراسة في الجغرافية المدن

نور مهدي موحان

دور العرب لمسلمين في دراسة بعض الخصائص الجغرافية دراسة في الفكر الجغرافي

معتز رائد خضر

الخدمات (التعليمية والصحية) وكفاءتهما في مركز ناحية السوير دراسة في الجغرافية
المدن

صابرين محسن جبار

الوظيفة السكانية في مدينة البطحاء دراسة في جغرافية المدن

علي جواد

المرتفعات والمنخفضات الجوية وتأثيرها على مناخ العراق

زينب زغير

اهمية الرياح كمصدر الطاقة المتجددة

عتاب محمد عباس

التصانيف المناخية لتصيف للكوبن

رجاء عبد هللا عواد

اثر التغير المناخي على مظاهر الحياة

رغد جمعة شنشول

الحصاد المائي وأهميته

اسماء سفاح

اسراء عبد النبي
افراح فاضل
عالء جواد
هبة هليل دحام
هجران عبد االمير
كريم علي كريم
هبة محمد
وسن حسين دويش
زينب مهدي

م.د .لطيف
كامل

التوزيع الجغرافي لمناطق السكن العشوائي في مدينة الرميثة دراسة في جغرافية المدن

محمد سالم كوزان
هدى مقداد
سارة خليل عبد
انعام عبد هللا
اخالص رحيم
سعاد حمدان
حال وناس
لبنى خالد

عالقة العناصر وظواهر المناخ بصحة االنسان

قوانين الراحة ومؤشراتها
المقومات الطبيعية في العراق وتأثيرها على السياحة
الظواهر الغبارية في العراق
السياحة الدينية في مدينة الكوفة
الظواهر الغبارية في محافظة النجف وتاثيرها على الصحة العامة
تأثير الكتل الهوائية على مناخ العراق
دور العوامل الجغرافية في توجهات السياسة الخارجية الروسية تجاه
العراق
دور العوامل الجغرافية في توجهات السياسة الخارجية المصرية تجاه
سوريا
محددات اداء النظام السياسي في مصر
محددات اداء النظام السياسي في روسيا االتحادية
دور العوامل الجغرافية في توجهات السياسة الخارجية الصينية ازاء
العراق
مصر دراسة الجغرافيا السياسية
الصين دراسة في الجغرافية السياسية
روسيا االتحادية دراسة في الجغرافية السياسية
تحليل جغرافي وسياسي ألداء النظام السياسي في السعودية
محددات اداء النظام السياسي الصيني دراسة في الجغرافية السياسية

م.د .ماهر
ناصر عبدهللا

م.عباس جابر
عبدهللا

حيدر نجيب صياح

دور العوامل الجغرافية في التوجهات السياسية الخارجية السعودية تجاه
دول مجلس التعاون الخليجي

هدى علي فرحان

الحاجة السكنية لمدينة السماوة

ضحى قاسم
آيات عبد الخالق

الواقع الجغرافي لمدينة السماوة وجوانبه السكنية والعمرانية

والء فليح
رانية داخل
نورا فارس
محمد عويجل
اشواق طالب
ايمان كويتي
والء محمد
صابرين صاحب

التحليل المكاني للخدمات الترويجية لمدينة السماوة

سالم جبار حسن

د.م .كريم
عبيس

صادق عيسى ظاهر

باسم داخل عبد

م .سعد حسين

مشكالت التنمية الحضرية في مدينة السماوة

دور العوامل الطبيعية في تحقيق التنمية الحضرية في مدينة الرميثة

تحليل جغرافي لمؤشرات التنمية لدولة الكويت
مشكالت البنية الحضرية في مدينة السماوة
دور العوامل الطبيعية في تحقيق التنمية الحضرية في مدينة الرميثة
الحاجة السكنية لمدينة الخضر السكانية والعمرانية
النمو الحضري لمدينة السماوة واثره في استعماالت االرض الحضرية
التوزيع الجغرافي لمراكز الدفاع المدني في محافظة المثنى

مدى فعالية الجودة في تنمية العملية التعليمية
دور خرائط المفاهيم الجغرافية في اكتساب اتجاهات طلبة قسم الجغرافية
نحو مفاهيم جغرافية
التباين المكاني االستعماالت االرض الزراعية في قضاء السماوة

علي بريهي محمد
مسلم مريود جبر
منتهى داخل
كاظم حميد
كرار خضير

االعداد المهني لطلبة كلية التربية قسم الجغرافية في العراق
مقومات الصناعات الغذائية في قضاء الحمزة الشرقي
توزيع الجغرافي لمنتديات الشباب واالندية الرياضية في مدينة السماوة

احمد قاسم محمد

التباين المكاني لتوزيع حيوانات الماشية في قضاء الرميثة

طه صبار عبد
الرضا
علي حمزة
حيدر بصاوي
جابر نوري ضعيف
عباس راهي
مرتضى راضي
حسين
صادق شاكر كزاز
سالم فضيح
عباس عبود
سالم عذاب

دراسة تربوية لبعض اساليب وطرق التدريس الجغرافي
المنهج الجغرافي في ضوءء المنظور االسالمي

تحليل جغرافي لمؤشرات التنمية البشرية في السودان
التحليل الجغرافي لمشكلة البطالة في العراق وطرق معالجتها
التحليل الجغرافي لمؤشرات التنمية البشرية في سلطنة عمان
التحليل الجغرافي لمؤشرات التنمية البشرية في االمارات المتحدة العربية
التحليل الجغرافي لمؤشرات التنمية البشرية في جزائر
التحليل الجغرافي لمؤشرات التنمية البشرية في البحرين
التحليل الجغرافي لمؤشرات التنمية البشرية في العراق
النظم المعلوماتية دراسة جغرافية في تحديث خرائط السكانية في محافظة
الديوانية
كفاءة اماكن الطمر الصحي في محافظة القادسية
التحليل الجغرافي إلنتاج اشجار النخيل في محافظة المثنى

م.م.عبد الجليل
عبد
دالل مجيد
صفا حيدر
بتول محمد
التفاف ابراهيم محمد

خولة طلفاح
نور حامد رسول
ايمان ناصر

م.م .والء

علي طالب عاجل

توزيع سكان محافظة القادسية للمدة من 0271-7771

اسعد هدهود شمران

منطقة الرحاب وأوجه استثمارها /دراسة في الجغرافية الطبيعية

جليل جياش
حسن رحيم
يعقوب جودة موسى
م.م .اثير

الهرم السكاني لمحافظة واسط حسب تعدادات 7771-7791-7711
دراسة مقارنة
تحليل مكاني لمؤشرات التركيب العمري والنوعي لسكان محافظة النجف
حسب تعدادات 0272-7771
التحليل التركيب العمري والنوعي لسكان محافظة ميسان حسب تعداد لعام
 7791وتعداد عام  7771وتقديرات 0272
التركيب العمري والنوعي لسكان محافظة البصرة حسب تعدادات -7771
0272
التركيب العمري والنوعي لسكان محافظة ذي قار حسب تعدادات -7771
0272
التركيب العمري والنوعي لسكان محافظة بابل حسب تعدادات -7771
0272
التركيب العمري والنوعي لسكان محافظة كربالء حسب تعدادات -0222
0272

ايوب شبيب

مهند رومي
خليل ابراهيم
مهند جبار
م.م عبد المنعم هادي ستار فليح حسن

مخاطر السيول في بادية المثنى
تكرار العواصف الغبارية ومصادر نشوءها وتاثراتها الصحية في البيئة
محافظة المثنى
جيمورفولوجية منخفض الصليبات وامكانية استثمارها
العالقة بين التوزيع المكاني لكثبان الرملية ونوعية التربة في محافظة
المثنى واثارها البيئية
تصنيف نوعية التربة و المياه الجوفية في بادية السماوة بحسب صالحيتها
لإلستعماالت الزراعية
تصنيف وتقييم المياه السطحية في محافظة المثنى وفق تصانيف العالمية
لصالحية المياه لالستعماالت الزراعية.
اثر التغير المناخي في زيارة ملوحة التربة في المثنى واثارها على البيئة
اثر النمو السكاني على البيئة العراقية

وليد رحيم مزهر

التصحر في محافظة المثنى

علي هول ابراهيم

النجف واهميتها السياحية والدينية

حامد جميل شريف

تركيا ومشكلة توزيع مياه دجلة والفرات واثرها في العالقات التركية العراقية

ياسين جميل جهادي

السياسة المائية التركية وتاثيرها على الموارد المائية الداخلة في العراق

سلمان مريهج عبد

اسلحة الدمار الشامل والتلوث البيئي في الشرق االوسط

زمان علوان

االنهر المشتركة بين العراق وايران ومدى االلتزام بمادتي القانون الدولي

محسن ناجح حمزة
حيدر ملوح والي
غانم عبد النبي سالم
علي مهدي
حازم عبد السادة مطر

حماية البيئة في العراق في ظل التشريعات القانونية
السياسة االمريكية واثرها في مشكلة المياه في الشرق االوسط
زراعة الرز في قضاء الشامية
قلة الوارد المائي الداخل للعراق واثره على التصحر
اثر نمو السكان في تلوث البيئة

شؤون الطلبة

6102-6102

