
 9191-9102للعام الدراسي  لطالبات قسن اجلغرافيا التخرجث وحب

 اسم البحث اسم السذرف اسم الظالبة ت

مديشة تحميل جغرافي لغاىرة زواج القاصرات في  ا.م.د. ابراليم عمي ديهان فاطسة عبد هللا وحيد + معرهمة عبد الرسد تهفيق 1
 البررة

تقييم كفاءة االراضي الرالحة لمزراعة في تذغيل  ا.م.د. ابراليم عمي ديهان جشات حدين اعبادي 2
 االيدي العاطمة عن العسل في محافغة البررة

تحميل جغرافي لسذكالت الثروة الحيهانية في قزاء  ا.م.د. ابراليم عمي ديهان فاطسة عمي سكر + فاطسة عبد االمير عباس 3
 الزبير

تحميل جغرافي لشسط زراعة محرهل القسح  في  ا.م.د. ابراليم عمي ديهان نبأ حدين خزر 4
 محافغة واسط

تظهر الفكر الجغرافي في حزارة وادي الرافدين   ا.م.د. ابراليم عمي ديهان زيشب اسعد  5
 )الدهمرين والبابميين انسهذجًا(

 ا.م.د احسد جاسم دمحم جشان صفاء ابراليم  6
 + م.د. شذى احسد عيدى

اثر تغيير السشاخ في االستيالك السائي لمشخيل في 
 محافغة البررة

 ا.م.د احسد جاسم دمحم امل عادل سالم + زيشب خالد عبد الزىرة 7
 + م.د. شذى احسد عيدى

اثر زراعة اشجار الشخيل في خرائص السشاخ 
 الحزري داخل السدن 

 ا.م.د احسد جاسم دمحم شياباماني جياد غازي + احالم قاسم  8
 + م.د. شذى احسد عيدى

تغيير حدود الراحة الفديهلهجية في العراق 
 باستخدام قريشة تبريد الرياح 

 ا.م.د احسد جاسم دمحم لبة عمي عبد السحدن 9
 + م.د. شذى احسد عيدى

تكيم كفاءة العسل ضسن السهانئ العراقية في 
 الغروف الجهية الدائدة

 ا.م اياد عبد الجميل ميدي فاطسة شاكر جاسم  11
 + م.د. شذى احسد عيدى 

الجدوى االقترادية من استخدام الظاقة الذسدية 
 في العراق 

 ا.م اياد عبد الجميل ميدي ميادة عبد الرحسن عبد الرزاق  11
 + م.د. شذى احسد عيدى

االثر البيئي لمتيارات السدية في عسميات التعرية 
 نير شط العرب والترسيب في

اثر تغيير الخرائص الشهعية لسياه شط العرب عمى  ا.م.د عمي ناصر عبد هللا أسيل عبد الحدين كاعم + ايات صباح نعسة 11
 الثروى الدسكية )دراسة مقارنة(

في  اثر مرفى الذعيبة في تمهث التربة الزراعية ا.م.د عمي ناصر عبد هللا ضحى ياسين طو + براء ضاحي ياسر    11
 قزاء الزبير

دراسة تحميمية لشهعية مياه محظات التحميمية في  ا.م.د عمي ناصر عبد هللا زىراء دمحم سعدون + تقهى عادل يهسف 12
 محافظ البررة

 االثار البيئية لمشفايات الرمبة في مديشة البررة ا.م.د عمي ناصر عبد هللا مريم سامي عباس  + غفران غفار احسد 13
 االثر البيئي لمرشاعات الشفظية في محافغة البررة م.د سيا وليد مرظفى  مريم عيدى مالح  14

التباين السكاني لسمهثات اليهاء الشاجسة عن مرفى  م.د سيا وليد مرظفى زىراء شرف مهش انو  15



 الذعيبة وتأثيراتيا البيئية 
زيشب ميثاق مشرهر + كريسة عبد الدتار عبد  16

 الرحسن
 االبعاد البيئية لتمهث مياه شط العرب سيا وليد مرظفى م.د

تمهث اليهاء في انتذار بعض امراض الجياز  م.د سيا وليد مرظفى نهر جعفر جاسب 17
 التشفدي في مديشة البررة

م.د. اماني حدين عبد  رسل كريم حدن 18
 الرزاق 

 + م.م. دنيا وليد زاجي

التمهث الرشاعي في محافغة البررة )محظة 
 اليارثة والشجيبية( نسهذجاً 

م.د. اماني حدين عبد  روئ فيسي كاعم + ايسان عمي عبهد 19
 الرزاق

 + م.م. دنيا وليد زاجي

-2115الشقل الجهي في مظار البررة لمفترة )
2119) 

م.د. اماني حدين عبد  زيشب نعيم عجيل + ميا نعيم طعسة 21
 الرزاق

 + م.م. دنيا وليد زاجي

 تحميل الجزئي بزارعة الشخيل في قزاء ابه الخريب

م.د. اماني حدين عبد  زيشب باسم حسزة 21
 الرزاق

 + م.م. دنيا وليد زاجي

حركة الشقل والتجارة في السشافذ الحدودية الذالمجة 
 (2119 - 2117وسفهان لمفترة )

ا.م.د. ميثم عبد الحدين  مريم محسهد ميدي + فاطسة رائد عبد الحدن 22
 حسيد

العهامل االقترادية وتاثيرىا عمى الجانب الزراعي 
 في قزاء الزبير

ا.م.د. ميثم عبد الحدين  زىراء ثجيل لهح + زيشب سالم عبد المظيف 23
 حسيد

التهزيع الجغرافي الصشاف الشخيل في قزائي القرنة 
 وابي الخريب )دراسة مقارنة(

ا.م.د. ميثم عبد الحدين  هللا + ىدى عبد الرضا حسيددعاء ىاشم خير  24
 حسيد

السقششات السائية لسحاصيل البدتشة السدثثسرة في 
 محافغة البررة

ا.م.د. ميثم عبد الحدين  نهر ثاني دمحم 25
 حسيد

التركيب الشهعي لمسحاصيل الزراعية السشتجة في 
 (2118 - 2111محافغة البررة لمسدة )

 م.د مرتزى مغفر سير زىراء رشيد حسيد  26
 

الكفاءة السكانية لمسدارس الحكهمية في مديشة شط 
 (2121 - 2119العرب لمعام الدراسي )

 
 م.د مرتزى مغفر سير حشين صباح عمي 27

 + دنيا وليد زاجي
التظهر التاريخي لمسدارس االىمية في محافغة 

 البررة
 مرتزى مغفر سير م.د امشو عبد الحي عبد الرحسن 28

 + دنيا وليد زاجي
الزيادة العددية لسحظات تعبئة الهقهد في مديشة 

 (2119 - 1951البررة لمسدة )
تقييم واقع حال السذاريع االسكانية في مديشة  م.د مرتزى مغفر سير نهر عباس اسساعيل 29

 2119البررة لعام 
 - 1947التغيرات الدكانية لسديشة البررة ) م.د مرتزى مغفر سير اماني حدن محدن 31



 (2119 احسد عيدى+ م.د. شذى 
التحميل السكاني الستعساالت االرض الحزرية في  م.د مرتزى مغفر سير سجى عمي دمحم 31

 مديشة الفاو
واقع حال الجامعات االىمية في مديشة البررة لعام  م.د مرتزى مغفر سير ىديل عباس شاكر 32

2119 
 2119الخدمات الرحية في مديشة شط العرب لعام  م.د مرتزى مغفر سير الكريمنهر امجد عبد  33
الرشاعات اليدوية الحرفية في ابه الخريب )دراسة  م. وائل قاسم راشد ايات عبد الكريم جاسم 34

 جغرافية(
التمهث الرشاعي الشفظي عمى الداحل العراقي  م. وائل قاسم راشد افراح ساجد عبد القادر 35

 )السخاطر والحمهل(
التمهث اليهائي الرشاعي في قزاء الزبير )دراسة  م. وائل قاسم راشد وئام نرر يهسف 36

 جغرافية(
 م. وائل قاسم راشد فاطسة الزىراء نائل عبد الرزاق 37

 
االىسية السدتقبمية لمزراعة السائية في دعم التشسية 

 الزراعية في البررة
تحميل جغرافي لتأثير درجات الحرارة عمى الخزروات  ماجدة عبد هللا طاىرم.د.  حهراء دمحم حيدر 39

 الربفية في محافغة البررة
السهاقع االثرية وامكانية تظهيرىا في محافغة  م.د. ماجدة عبد هللا طاىر مريم كاعم 41

 البررة
السدتدامة في اقميم مذكالت التشسية االقميسية  م.د. ماجدة عبد هللا طاىر ىدى كاعم جها 41

 اىهار جشهب العراق
التحميل السكاني لميييسشة الحزرية في مديشة  م.د. ماجدة عبد هللا طاىر دنيا خالد عمي 42

 البررة
التهسع العسراني لسديشة الزبير واثرة عمى االراضي  م.د. ماجدة عبد هللا طاىر نهر اليدى عبد المظيف 43

 الزراعية
التهزيع الجغرافي لزراعة انتاج الخزروات في  حدشة خزعل مهازي م.م.  دعاء كريم 44

 قزاء الزبير
 تقييم كفاءة الرشاعات الحرفية في قزاء الزبير م.د. ماجدة عبد هللا طاىر دعاء عمي 45
اثر ممهحة مياه الري عمى السحاصيل الحقمية في  م.د. ماجدة عبد هللا طاىر سجى عباس 46

 قزاء القرنة
اثر السشاخ في امراض حيهانات الساشية في  م.د. ماجدة عبد هللا طاىر رافدزيشب  47

 محافغة البررة
متغيرات الشسه الدكاني لقزاء شط العرب لمسدة  م.م. احسد رزاق جعه رغدة عبد عمي ياسيبن  48

(1947 - 2118) 
 2119البررة لعام  الدكن العذهائي في مديشة م.م. احسد رزاق جعه زيشب عبد الشبي عبد الزىرة 49
التركيب العسري والشهعي في مركز ناحية اليارثة  م.م. احسد رزاق جعه زىراء ضياء لفتو 51



 2119لعام 
التحميل السكاني لغاىرة الفقر في مشظقة الشهاب  م.م. احسد رزاق جعه بشين صباح عمي 51

 نسهذجاً  2119ضباط  لعام 
 تحميل جغرافي لغاىرة الفقر في العراق وتداعياتيا مزبان خزارأ.د. فيد  زىراء باسم عبد الكريم 52
مذكمة تعاطي السخدرات واالتجار بيا في محافغة  أ.د.. فيد مزبان خزار االء شاكر عبد الحدين 53

 اجتساعية  -البررة: رؤية جغرافية 
لمحد من مذكمة البظالة في العراق  نحه ستراتيجية أ.د. فيد مزبان خزار عمياء عدنان عيدان 54

 من جية نغر جغرافية
 تحميل جغرافيي سياسي لالمن الغذائي في العراق أ.د. فيد مزبان خزار بيداء ضياء عبد السشعم 55
االىسية االستراتيجية لمظاقة الستجددة وامكانية  أ.د. فيد مزبان خزار تبارك قيس عبد العزيز 56

 تظبيقيا في العراق
االستراتيجية الروسية في الذرق االوسط بعد  أ.م.د. دمحم زباري مهنس ساجدة حسهد عبيد 57

 انتياء الثشائية الدولية
 أ.م.د. دمحم زباري مهنس بدور دمحم عزيز + فاطسة عبدهللا غياض 58

 + م.م. دنيا وليد زاجي
 تجارة الرقيق في العالم االسالمي

 االىسية االستراتيجية لسهانئ العراق مهنسأ.م.د. دمحم زباري  سهسن سامي 59
 الخدمات التي تهاجة دول مجمس التعاون الخميجي أ.م.د. دمحم زباري مهنس براء ىاشم دمحم 61
 االزدحامات السرورية في قزاء ابي الخريب م. عمي حدين خسيس ايات جهاد  + اسالم رياض 61
 شبكة نقل السياه في محافغة البررة خسيسم. عمي حدين  حشين حسيد + زىراء عبد الكريم 62
 حهادث الديارات في مديشة البررة م. عمي حدين خسيس زيشب عبد صافي 63
 التحميل السكاني لظرق الشقل بالديارات في البررة م. عمي حدين خسيس بان عدنان 64

محافغة البررة لعام تظهر اساليب الشقل البري في  م. م ميا شاكر جبر  ندرين نعسة عبد الرضا  65
2119 

الخرائص الجغرافية السؤثرة في الشقل البحري  م. م ميا شاكر جبر نهر احسد + نهر عالء الدين  66
 2119العراقي لعام 

 2119اىسية الشقل الشيري في شط العرب لعام  م. م ميا شاكر جبر فاطسة ميدي جاسم 67
 مقهمات الدياحة الشيرية في شط العرب  م. م ميا شاكر جبر زىهر اسحاق طعسة  68
تغيير الغظاء الخزري في استخدام بعض السؤشرات  م. دمحم اطخيخ ماىهد فاطسة اقدام 69

 واالدلة الظبيعية لكذف الترحر في قزاء السديشة
تحميل جغرافي لغاىرة التعرية الريحية في قزاء  م. دمحم اطخيخ ماىهد فاطسة حدين عمهان 71

 الزبير
تحميل جغرافي لغاىرة الكثبان الرممية في قزاء  م. دمحم اطخيخ ماىهد شيساء عدنان + زىراء سير 71

 عمي الغربي
تحميل خرائظي لخرائص الدظح محافغة البررة  م. دمحم اطخيخ ماىهد ىاجر عمي حدن 72

 وتأثيره في عاىرة الترحر



عاىرة الكثبان الرممية في قزاء الزبير دراسة  م. دمحم اطخيخ ماىهد زىراء عبد الحدين 73
 جغرافية 

زيشب طارق عبد الهىاب + غدير حدين عبد  74
 الخزر

التشسية الريفية في قزاء ابي الخريب وسبل  صفية شاكر معتهق 
 تشسيتيا

الدياحة الديشية شسال محافغة البررة وسبل  صفية شاكر معتهق  ايات احسد خمف  75
 تظهرىا 

 الترحر في قزاء الزبير واثاره البيئية  صفية شاكر معتهق  ىدى عبد الراحب مهسى  76
الخرائص الظبيعية لقشاة شط البررة واىسيتيا  صفية شاكر معتهق  زيشب ستار جبار  77

 البيئية 
 االثار االقترادية لتمهث مياه نير شط العرب م.م. سارة دمحم صادق ورود دمحم جابر 78
 االثر البيئي الستخراج الشفط في حقهل غرب القرنة م.م. سارة دمحم صادق الشبي محدنمروة عبد  79
زيشب صائب عبد االمير  دنيا فرىاد لفتو 81

 عمهان
 العسميات الجيهمرفهلهجية الشيرية في شط العرب

زيشب صائب عبد االمير  رحاب عمي شهكان 81
 عمهان

 تباين الحسهلة الشيرية في شط العرب

زيشب صائب عبد االمير  اسساء بارح وارد 82
 عمهان

 الجزر الشيرية في مجرى شط العرب

 

 

 

 

 

 


