عناوين البحوث واإلشراف لطلبة المرحلة الرابعة /المسائية للعام الدراسي ( ) 7102-7102
أسم المشرف
ا.م.د .رعد عبد الحسين
محمد

أ.م.د .سرحان نعيم

أسم الطالب

عنوان البحث

ريهام ماهر حميد

التحليل المكاني لنمو السكان –محافظة المثنى للمدة 7107-0722

صالح علي شريف

التلوث وتأثيراته في البيئة

سالم عودة ميزان

اثر الكثبان الرملية على االنشطة البشرية في قضاء الوركاء

حسام جواد كاظم

بحيرة ساوة ومؤهالتها الطبيعية والسياسية

حمود سعد عبادي
عامر شهيد عباس

سد النهضة في اثيوبيا وتأثيرها وتأثيره على االمن المائي المصري

أ.م.د .عدنان كاظم جبار
أ.م.د .قصي فاضل عبد
م.د .عدنان عودة

أ.م.د .أنور صباح أبو جزرة

أ.م.د نجاح عبد جابر

عماد عبد الحليم عبد

تأثير العناصر المناخية على الفعاليات الرياضية

ياسين جابر عصواد

اثر المناخ على العمليات العسكرية

سعد علي شغينب

ظاهرة الجفاف في العراق وتأثيراتها البيئية

نبأ حسن عوض

االهمية االستراتيجية لموقع سوريا في الشرق االوسط

فراس فاضل مياح
تحسين هالل محمد

اثر حركة الرياح وتأثيرها في تشكيل ظاهرة الترسيب الريحي في
محافظة المثنى

عمار عبد الحسين وهيب

التحليل المكاني لحجم النفايات الصلبة في محافظة المثنى

هبه عبد الباسط عبد
امال عبد العباس مدفون

تأثير المناخ على محاصيل الحبوب الصيفية والشتوية في محافظة
المثنى

ايسن جواد كاظم

العوامل المؤثرة في انتاج محصول القمح في قضاء الرميثة

تيسير حسين مهدي

أ.م.د .يحيى عبد الحسن
فليح

نور حسين مالل

تجفيف اهوار جنوب العراق واثره على بيئه محافظة ذي قار
التوزيع المكاني الستعماالت االرض الحضرية في مركز ناحية الهالل
–دراسة في جغرافية المدن

علي عبد الحسين عبد هللا

م.د .رافد عبد النبي
م.د .لطيف كامل
م.د .ماهر ناصر عبدهللا
م.عباس جابر عبدهللا

م.م.عبد الجليل
م .هدى عيدان

رباب جياد كاظم

الكتل الهوائية واثرها على مناخ العراق

محمد نافع مايع

موجات الحر والبرد وتأثيراتها على محافظة النجف االشرف

طيف فالح مهدي

ظاهرة البطالة في العراق واثرها على المجتمع

شفاء ابراهيم جبار

التحليل جغرافي لحاالت الترمل في المثنى

عدي عبد العباس

الهجرة القسرية الى محافظات العراق االوسط بعد 7112

االء تركي مزهر

تحديات التنمية في محافظة المثنى (التصحر انموذجا)

غفران هادي عناد

مشكلة جنوب السودان (دراسة في الجغرافية السياسية)

فارس صباح ناصر

نمط توزيع زراعة محاصيل البستنة في محافظة المثنى

منتظر تكليف رهيف

التحليل المكاني للجريمة االقتصادية في محافظة المثنى

باسم جبار عبد الرزاق

تحليل مكاني لتلوث مياه نهر الفرات في مدينة السماوة

حاتم كريم نوير

تقييم نوعية مياه نهر الفرات داخل الحدود االدارية لمدينة السماوة

مسلم عبد

الفكر الجغرافي عند االغريق والرومان دراسة في الفكر الجغرافي

رويدا علي عبد الكاظم

الفكر الجغرافي عند العراقيين والمصريين القدماء دراسة مقارنة

م .عبد المنعم
م.م عقيل كاظم والي

محمد زغير جبار

واردات العراق المائية الحالية والمستقبلية وتأثيرها على االمن
الغذائي في العراق

نور محمد محسن

الخواطر الصحية للعواصف الترابية في محافظة المثنى

عماد حسين ناصر

تقييم الخدمات التعليمية في قضاء الوركاء

فاطمة صبري علي

االهمية االقتصادية للصناعات التحويلية في محافظة المثنى

غيداء غانم عبد جاسم

خصائص التركيب النوعي والعمري لسكان محافظة صالح الدين حسب
تقديرات 7102

مالحظة//
على جميع الطلبة مراجعة االساتذة المشرفين لتسجيل مواضيعهم خالل الفترة
من  7102/2/01ولغاية . 7102/4/21

أ.م.د سرحان نعيم الخفاجي
رئـــــيس قسم الجغرافية

مالحظة -:

 -0على الطلبة ممن لم يختاروا عناوين بحوث التخرج لحد االن تسجيل عناوين في
موعد اقصاه يوم االربعاء المصادف  7102/01/70وبخالف ذلك يعتبر الطالب
راسب بمادة بحث التخرج .
 -7على الطلبة ملئ تعهد خطي المدرجة استمارته ادناه .
 -2على االساتذة المشرفين ملئ استمارة المتابعة الشهرية لبحوث الطلبة لمعرفة
سير وانجاز نسبة بحوثهم.

لجنة توزيع ومتابعة بحوث التخرج

