عناوين البحوث واإلشراف لطلبة المرحلة الرابعة /المسائية للعام الدراسي ( ) 6107-6102
أسم المشرف

أسم الطالب
رعد جمعة حسين

ت
.0
 .6ا.م.د .رعد عبد
راتب صالح عبد الحمزة
الحسين محمد
باسم عبد دنوف
.3
حيدر اكويت
.4
 .5أ.م.د .سفير جاسم علي لعيبي مثور
حسين
علي فاضل صالح
.2
حسين عارف فريجة

.7
أ.م.د .سرحان نعيم

احمد ابراهيم شداد

عنوان البحث
العوامل المؤثرة على اشجار النخيل في محافظة ذي قار
تحليل جغرافي لزراعة اشجار النخيل في محافظة ذي قار
تطور التجارة واثرها في نمو االنشطة االقتصادية في قضاء السماة
البقع الشمية ودورها في االحتباس الحراري
مشاريع الري والبزل في محافظة المثنى مشروع المثنى االدوائي

تملح التربية في قضاء اسماوة
اثر الموارد الطبيعية في توطن صناعة االسمنت في محافظة
المثنى
مشكلة تملح التربية في قضاء الوركاء

.8
.9
.01
 .00أ.م.د .عدنان كاظم
جبار
.06
 .03م.د .قصي فاضل
عبد
.04

ايمان هاني كريم

البقع الشمية ودورها في االحتباس الحراري

حنان عبد خلوهن

تغير المناخ العالمي في االمريكيتين الشمالية والجنوبية بين المستفيد
والمتضرر

.05
.02

لينا عبد رميض
ضياء حسين حميد

 .07م.د .عدنان عودة
.08

حاتم كريم سلمان
عمار جبير صالح

.09

صفاء مفيد جبير

م.د .أنور صباح
أبو جزرة
.61
.60

زينب حسن جواد
طيبة رائد رحيم

علي ستار جبار

العوامل المؤثرة على اشجار النخيل في محافظة المثنى

كرار فاضل

تحليل جغرافي لزراعة اشجار النخيل في محافظة المثنى

عامر ناجح
نورا محيسن زعيل

ايمان جميل راضي

.66
 .63م.د نجاح عبد جابر هاشم كاظم
زينب رزاق حسين
.64
نور خالد

.65
.62

م .يحيى عبد
الحسن فليح

علي رحيم علي

مشاريع الري والبزل في محافظة ذ قار
تطور التجارة واثرها في نحو االنشطة االقتصادية

االثار البيئية لتأكل طبقة االوزون
اقليم االهواز واهميته االقتصادي اليران
الموقع االستراتيجي للعراق في الشرق االوسط

التركيب العمري والنوعي لسكان محافظة بابل للمدة -7991
6172
التركيب العمري والنوعي لسكان محافظة ذ قار للمدة
6172-7991
تقسيم جغرافي لتوعية مياه الشرب في مدينة الرميثة
تحليل جغرافي لمشكلة التلوث بالنفايات الصلبة في مدينة قضاء
الخضر
التباين الحراري وتأثيره على محاصيل الخضر في قضاء او محافظة
اثر المناخ على محاصيل الحبوب في ناحية غماس

التركيب العمري والنوعي لسكان محافظة القادسية للمدة
6172-7991
التحليل المكاني ألشكال الهرم السكاني في محافظة المثنى
التحليل المكاني لوفيات االحداث المسجلة في محافظة المثنى لألعمار

( )05-5سنة للمدة ()6105-6115

نجم عبد السادة
.67
 .68م.د .رافد عبد النبي حياة سعد
حيدر جنحيت
.69
رحمن جميل
.31
 .30م.د .لطيف كامل زينب علي
سالم داخل
.36
دعاء منعم
.33
مهند عبد هللا
.34
 .35م.د .ماهر ناصر كرار كريم
عبدهللا
احمد صالح
.32
زهراء كاظم
.37
ريام عقيل عبد الكاظم
.38
 .39م.عباس جابر
زينب جاسم رزاق
عبدهللا
انور علي كامل
.41
رؤى حسن
.40
 .46أ.د.م .كريم عبيس ضحى توفيق
حوراء احمد صادق
.43
زهراء فائز عبد الحميد

.44
م.م.عبد الجليل

البرق والرعد في القرآن الكريم
االجتزاز العالمي وأثاره البيئية على الوطن العربي
تاثير عناصر وظواهر المناخ على العمليات العسكرية

تحليل جغرافي سياسي للهجرة القسرية في العراق
ليبيا دراسة في الجغرافية السياسية
اثر العامل السكاني في قوة الدولة العراقية
تحليل جغرافي لزراعة اشجار النخيل في محافظة القادسية
التحليل الجغرافي للج في مدينة السماوة
النمو السكاني في مشكلة السكن في مدينة السماوة
النمو السكاني في مشكلة السكن في مدينة الرميثة
دور الينابيع والعيون في االنتاج الزراعي في محافظة المثنى
فنزويال دراسة في الجانب السياسي واالقتصادي
تقيم جغرافي لتوعية مياه الشرب في مدينة السماةة
مصر دراسة في الجغرافية السياسية

فلسفة المنهج الجغرافي المعاصر
التربوية الحديثة في تدريس المفاهيم الجغرافية
قياس جودة الحياة لخدمات البنى التحتية في مدينة الرميثة
التحليل االحصائي للهرم السكاني محافظة بابل بحسب تعداد العام
لسكان للمدة 0997-0997

زمن ساجت

تحليل المكاني لتركيب سكان محافظة ديالى حسب تعداد عام 0997
وتقديرات عام 6102

.42

شهد سلمان

تحليل المكاني لتركيب سكان محافظة واسط حسب تعداد عام 0997
وتقديرات عام 6102

.47
.48
.49
.51
.50

صادق شاكر كامل

تنمية البشرية في لبنان

م .سعد حسين

محمد دعوك غافل

تنمية البشرية في قطر

م .عبد المنعم

ظفر حميد

العراق دراسة في الجغرافية السياسية

احمد غانم

قياس جودة الحياة لخدمات البنى التحتية في مدينة السماوة

.45

سعد صبيح

الخصائص الحرارية واثرها على محاصيل الحبوب في محافظة
القادسية

