
  )٢٠١٨-٢٠١٧(الصباحیة للعام الدراسي  ةالدراس –الرابعة  ألسنھعناوین بحوث تخرج 

  الطالب  المشرف   عنوان البحث  ت
المركزیة في  اإلعمالالوظیفي والمعماري لمنطقة التبدل   ١

  مدینھ الناصریة 
  زینب ماجد  د عادل مكي عطیة

صوب  –تحلیل كفاءة الخدمات البلدیة في مدینھ الناصریة   ٢
  )أنموذجا(الشامیة 

  حنین صادق  د عادل مكي عطیة

  دعاء جبارحربي  د عادل مكي عطیة  التوسع الحضري على األراضي الزراعیة في مدینھ الشطرة   ٣
  أصیل شاكر    د عادل مكي عطیة  في مدینھ سوق الشیوخ تحلیل كفاءة الخدمات الدینیة   ٤
  طیب حسین  عطیةدعادل مكي    وتأثیرھا على البیئة لمدینھ الناصریة  المولدات المحلیة  ٥
في  التعلیمیة في المدارس االبتدائیةتحلیل كفاءة الخدمات   ٦

  قضاء الجبایش
  أیھاب عبد الزھره  عطیةدعادل مكي 

        
  سارة ثارة   م حسن طوكان   االستقرار الریفي في العراق  ١
  والء برزان م حسن طوكان   السكانيحدود مصر القدیمة وتركیبھا   ٢
 ٣٠ یة في مصر أبان االحتالل الرومانياالقتصاد األوضاع  ٣

  ق م  ٣٠٥-ق م 
  وجدان محمد م حسن طوكان 

  منى عبد هللا م حسن طوكان   ق م  ٣٠٥ - ٣٠األوضاع االجتماعیة لمصر في عصر الرومان   ٤
  بیداء جبار  م حسن طوكان  التوزیع الجغرافي للصابئة في العراق  ٥
        
  سجاد حمید  م م خلود مساعد  اإلمكانات الجغرافیة لزراعة الخضروات في محافظة ذي قار  ١
التحلیل المكاني لزراعة النخیل وإنتاج التمور في محافظة ذي   ٢

  قار 
  صبیحة نصار م م خلود مساعد

  زمن كاظم م م خلود مساعد  في محافظة ذي قار  البیئةعلى تلوث  وأثرھاالصناعة   ٣
 المقومات الجغرافیة لإلنتاج الزراعي في محافظة ذي قار  ٤

  )قضاء الرفاعي(
  احمد جاسم عزیز م م خلود مساعد

محصول الذرة  في محافظة ذي إلنتاج المقومات الجغرافیة   ٥
  قار

  طارق مزید م م خلود مساعد

  ناجي ھاشم  مساعدم م خلود   في محافظة ذي قار األثریةالتوزیع الجغرافي للمواقع   ٦
        
  رقیة غانم  م یونس كامل   عالقة المناخ باإلمراض االنتقالیة في محافظة ذ ي قار  ١
  ریام رحمن م یونس كامل   عالقة المناخ باإلمراض الموسمیة في محافظة ذي قار  ٢
م یونس كامل   المرتفعات الجویة المؤثرة في طقس ومناخ العراق  

  علي
  منال سعود

الكشف عن خصائص الریف وطبیعتھا وسبل تطویره   ٣
  والنھوض بھ والتنمیة الشاملة 

  ھدیل جواد م یونس كامل 

األمراض المستوطنة وعالقتھا بالمناخ في قضائي الناصریة   ٤
  والبطحاء

  جاسم كریم م یونس كامل 

  راھيزمن  م یونس كامل   التذبذب المناخي في قیم عناصر المناخ في جنوب العراق  ٥
        
أثر العوامل المناخیة في زراعة محصول الرز في محافظة   ١

  ذي قار 
  سجى علي  قاسم  انتصارم م 



الصناعة ودورا في تحقیق التنمیة االقتصادیة في محافظة ذي   ٢
  قار

  سارة سعد م م أنتصار قاسم 

  زھراء محمد م م أنتصار قاسم    ھالطاقة الشمسیة في العراق بین محفزات االستثمار ومعوقات  ٣
،  میسان(الثروة النفطیة في المحافظات الجنوبیة في العراق   ٤

  )ذي قار والبصرة 
  ھبھ حامد م م أنتصار قاسم 

  أكرام كاظم م م أنتصار قاسم   رواقع النشاط الزراعي في محافظة ذي قا  ٥
        
التغیرات الھیدرولوجیة لنھر الفرات بین مدینتي الناصریة   ١

  والقرنھ جنوب العراق 
  میثم عاتي م م علیاء عبدهللا

  أفنان ساطان م م علیاء عبدهللا  .دراسة تأثیر المناخ على میاه شط العرب   ٢
الكفایة الحراریة وعالقتھا بزراعة وإنتاج محاصیل القمح   ٣

  .والشعیر والرز في العراق 
  دعاء ناصر م م علیاء عبدهللا

  علي عبد هللا م م علیاء عبدهللا  )٢٠١٦- ٢٠٠٠(الواقع الزراعي في قضاء الناصریة للمدة   ٤
ذي قار النوعیة لمیاه نھر الفرات في محافظة الخصائص   ٥

  وصالحیتھا لالستخدامات المختلفة 
  قیس زامل م م علیاء عبدهللا

        
دراسة GISالخریطة االقلیمیة في نظم المعلومات الجغرافیة   ١

  تطبیقیة على قضاء سوق الشیوخ
  عذراء عبد المحسن  م م سام حمود

  ھالة كامل م م سام حمود  التنمیة وأثرھا علي الخریطة السكانیة في مدینة الناصریة  ٣
        
محصول قصب السكر في  وإنتاجالمتطلبات البیئیة لزراعة   ١

  العراق وعوامل تدھورھا
  زینب حسین  ماجدم م زمن 

بالعناصر المعدنیة في  اإلسالةلمیاه  وألزمانيالتباین المكاني   ٢
  مدینة الناصریة وتأثیراتھا الصحیة

  غفران جواد م م زمن ماجد

  نجالء غانم م م زمن ماجد  االثاریة في محافظة ذي قار السیاحة البیئیة و  ٣
  زھراء موسى م م زمن ماجد  اآلثار البیئیة للسدود في العراق  ٤
  سفاح أطیاف مالك م م زمن ماجد  البیئیة لمشروع المصب العام في محافظة ذي قار األھمیة  ٥
        
  عال حسین م م رنده حسین  مشكلة المیاه بین العراق وتركیا  ١
  سالم عبد الصاحب رنده حسینم م   دور العرب المسلمین في تطور الفكر الجغرافي   ٢
  عبد الزھره معن م م رنده حسین  الجغرافیة التاریخیة للكوفة في العصر االموي   ٣
  اسراء عباس م م رنده حسین  حركة الكشوف الجغرافیة وأثرھا على المعرفة   ٤
        
النفط في الخلیج العربي وأثره في تطور المملكة العربیة   ١

  السعودیة والكویت 
  سارة  صالح م م أفراح رحیم 

  محمد شریف م م أفراح رحیم   القارة األوربیة في ظل الحرب العالمیة الثانیة   ٢
  غانم عاتي م م أفراح رحیم   دراسة  مقارنھ  ٢٠٠٣السیاحة الدینیة في العراق بعد  ٣
الطبیعة الجغرافیة لشبھ الجزیرة العربیة وأثرھا في الواقع   ٤

  )في الجغرافیا التاریخیةدراسة (االقتصادي 
  فاطمة حسب م م أفراح رحیم 

        
  دعاء قصب م م ایمان عبد هللا  التحلیل المكاني لتركیب السكان في ـــــ  ١
  رسل عالء م م ایمان عبد هللا  اتجاھات ومستویات الوفیات في قضاء الناصریة   ٢



  سبھانأسراء  م م ایمان عبد هللا  نمو السكان في محافظة ذي قار  ٣
  دعاء ھلیل م م ایمان عبد هللا  التحلیل المكاني لتعلیم المرآة في ناحیة ــــــ  ٤
  صابرین حامد م م ایمان عبد هللا  ٢٠١٦-١٩٩٧(حجم األسرة في قضاء الناصریة للمدة   ٥
        
المزارات الشیعیة في مدینھ الناصریة وأثرھا في الوضع   ١

  السیاسي
  ھشام جواد م م مروه حبیب 

  ي حمزةلع م م مروه حبیب    صناعة السكر في العراق  ٢
األرامل والمطلقات في مدینھ الناصریة دراسة في الجغرافیة   ٣

  االجتماعیة 
  مھا عیسى م م مروه حبیب 

   م م مروه حبیب   الصناعات الیدویة في مدینھ الناصریة  ٤
  ندى مھدي م م مروه حبیب   مصادر الطاقة ودورھا في المواقع الصناعیة  ٥
        
  محمد قاسم م م عبد هللا سعد  دراسة في الجغرافیا السیاسیة –تركیا ودول اسیا الوسطى   ١
   م م عبد هللا سعد  المشكالت الجیوبولوتیكیة في شطري السودان   ٢
المتغیرات الجغرافیة وأثرھا في قوة  دولة إیران اإلقلیمیة   ٣

  دراسة جیوبولوتیكیة(
  عباس خلف م م عبد هللا سعد

تخطیط استعماالت األرض الدینیة في المركز التقلیدي لمدینھ   ٤
  كربالء

  سالم فرحان م م عبد هللا سعد

أثر السیاسیة المائیة التركیة على نقص المیاه العراقیة   ٥
  السطحیة

  ھدى علي م م عبد هللا سعد

        
  بھاء حمید م م مجید علي   ظاھرة الفقر ــــــــ        دراسة في جغرافیة السكان  ١
العاطلون عن العمل في مدینھ ـــــــــ  دراسة في الجغرافیة   ٢

  االجتماعیة 
  منى طالب م م مجید علي 

  ھدیر سمیر م م مجید علي   أثر المھنة في الحالة الزواجیة في مدینھ ـــــــــ   ٣
دراسة الوظیفة التجاریة والسكنیة لشارع ألحبوبي في مدینھ   ٤

  الناصریة
  عادل صیاح م م مجید علي 

  محمد ریاض م م مجید علي   التوزیع الجغرافي لشھداء الحشد الشعبي في محافظھ ذي قار  ٥
        
م م عبد األمیر   القطریة وأثرھا على دول المنطقة  - أالزمة السعودیة  ١

  ھادي العمري
  علي عیدان

األمیر م م عبد   دور دول الجوار في األزمة العراقیة  ٢
 ھادي العمري

  ھدى جیاد

في محافظة  ةاالنتخابیتحلیل جغرافي سیاسي لتوزیع الدوائر   ٣
  ذي قار

م م عبد األمیر 
 ھادي العمري

  نور رحیم

م م عبد األمیر   تركیب السكان وأثره في قوة الدولة في العراق  ٤
 ھادي العمري

  نور عواد

م م عبد األمیر   من العراقاإلبعاد الجیوسیاسیة النفصال إقلیم كردستان   ٥
 ھادي العمري

  ندى ھاشم

        
        
  عفاف عليم م فاطمة ھادي   التلوث البیئي في محافظة ذي قار  ١



  عناد 
م م فاطمة ھادي   أثر المناخ على النقل البري في العراق  ٢

  عناد 
  أخالص محمد

الخصائص النوعیة للمیاه السطحیة في محافظة ذي قار   ٣
  صالحیتھا لالستخدامات المختلفةوتقییم 

م م فاطمة ھادي 
  عناد 

  غفران صاحب

- ١٩٩٠(التغیر المساحي لالھوار في محافظة ذي قار للمدة   ٤
٢٠١٥(  

م م فاطمة ھادي 
  عناد 

  فرقد عبد الكریم

م م فاطمة ھادي   البیئة المائیة وتأثیرھا  على الكائنات الحیة  ٥
  عناد 

  رنده حسن

        
م م أمل حسین   الریحیة في ذي قار للتعریةالتحلیل الجغرافي لقابلیة التربة   ١

  علي
  

م م أمل حسین   أثر المناخ في تكوین األشكال األرضیة في محافظة ذي قار  ٢
  علي

  أثمار نبیل

التغیر في نوعیة میاه جدول الغراف وأثره على التنمیة   ٣
  الزراعیة في محافظة ذي قار

م م أمل حسین 
  علي

  حسین عاكول

الخصائص المناخیة لمدینھ الناصریة وأثرھا في راحة   ٤
  اإلنسان 

م م أمل حسین 
  علي

  فاطمة حسین خیون

م م أمل حسین   مصادر تلوث الھواء وتأثیراتھا البیئیة في محافظة ذي قار  ٥
  علي

  دعاء صباح

          
  العملیات الجیومورفولوجیة وأثرھا على التربة في محافظة  ١

  ذي قار 
  أدیان عبد الكاظم  د فالح شمخي

  أحمد حسین د فالح شمخي  التعریة وأثرھا على األشكال األرضیة في محافظة ذي قار  ٢
  طحیور إسماعیل د فالح شمخي  موفومناخیة  محافظة واسط  ٣
جیومورفولوجیة الجزر النھریة ب نھر الفرات في محافظة   ٤

  ذي قار
  دعاء ستار د فالح شمخي

  زھراء احمد د فالح شمخي  مورفورموناخیة  محافظة ذي قار   ٥
        
م انتصار سكر   المنخفضات الجویة وتأثیرھا على مناخ العراق  ١

  خیون
  مریم حمزة

م انتصار سكر   المناخ وتأثیره على حركة النقل  ٢
 خیون

  أكرم عبد الزھرة

انتصار سكر م   االمراض المعدیة وسرعة أنتشارھا بفعل العناصر المناخیة  ٣
 خیون

  سارة فؤاد

أثر العناصر المناخیة على حركة المالحة في الموانئ   ٤
  العراقیة 

م انتصار سكر 
 خیون

  سجى وحید

م انتصار سكر   أثر العناصر المناخیة على التلوث الناتج من المدن الصناعیة  ٥
 خیون

  سجى عبد الكریم

        
  حسین حسن  د میثاق موسى   التوزیع السكاني في العراق القدیم  ١
  مطشر حمید  د میثاق موسى   العراق أنموذجاطرق النقل في الشرق األدنى القدیم   ٢



  طیبة عبد العباس د میثاق موسى   )اور ولكش أنموذجا(المدن االثاریة في محافظة ذي قار  ٣
  وفاء جاسم د میثاق موسى   جغرافیة العراق القدیم والتركیبة السكانیة  ٤
        
خصائص المیاه الجوفیة في الھضبة الغربیة وصالحیتھا   ١

  لالستخدامات المختلفة 
  رباب جاسم  د حسن سوادي

نظم المعلومات  باستخدامالخرائط التقلیدیة والرقمیة المنتجة   ٢
  الجغرافیة دراسة مقارنھ

  أثیر صبر د حسن سوادي

العالقة المكانیة والزمانیة بین تكرار العواصف الغباریة   ٣
  الساقطة على جنوب العراق واإلمطار

  حنین كاظم د حسن سوادي

ھیدرولوجیة المیاه الجوفیة في محافظة ذي قار ومدى   ٤
  صالحیتھا لالستخدامات المختلفة 

  زھراء جھاد د حسن سوادي

الخرائط أھمیة معطیات االستشعار عن بعد في تحدیث   ٥
  الطبوغرافیة في نظم المعلومات الجغرافیة 

  ھدیر نعیم د حسن سوادي

        
م م اساور   العوامل الجغرافیة المؤثرة في خصائص التربة في ذي قار  ١

  ریاض
  صابرین  بلعوط

م م اساور   الخصائص النوعیة للمیاه الجوفیة غرب منخفض الصلیبات  ٢
 ریاض

  صابرین كریم

م م اساور   الفرات في مدینھ الناصریةتلوث میاه نھر   ٣
 ریاض

  خدیجة محمد

الخصائص المناخیة في محافظة ذي قار ومدى توافقھا مع   ٤
  زراعة ونمو محصولي الحنطة والشعیر

م م اساور 
 ریاض

  زینب جمیل

م م أساور   في قضاء الشطرة يالواقع الزراع  ٥
 ریاض

  مھتدى عبد السید

احمد عبد .د  معجم البلدانتضاریس االندلس في كتاب   -١
  الكاظم

  عمار حسن

احمد عبد .د  النظام االقتصادي لألندلس  -٢
  الكاظم

  سارة كامل

 


