
 قسم اجلغرافيال املنشورةالبحوث 

 اسم البحث اسم التدرٌسً ت

1 
 د. ابراهٌم علً دٌوانا.م.

 

تشغٌل االٌدي العاطلة عن العمل فً امكانٌة زراعة المحاصٌل الزٌنٌة ومدى كفاءتها فً -1

 لضاء الزبٌر

 تحلٌل جغرافً لنمط زراعة محصول الممح فً محافظة واسط-2

 تطبٌمات احصائٌة فً الجغرافٌة الزراعٌة ) كتاب (-3

 ا.م.د احمد جاسم دمحم 2

 تغٌر نمط ومده سٌطرة ظاهرة االنغالق الضغطً على البحر المتوسط-1

 ة تغٌرات مستوى الخلٌج العربً وتأثٌره على الساحل العرالًنموذج تحلٌلً لمحاكا-2

م فوق العراق وعاللته بتغٌر مدد 5455اثر تغٌر المناخ فً تغٌر مده بماء خط سمن -3

 2514 – 1441بماء المنظومات الضغطٌة السطحٌة للمدة 

محافظة استخدام تمنٌات نظم المعلومات الجغرافٌة فً تمدٌر كمٌة الطالة الشمسٌة فً -4

 البصرة وامكانٌة استخدامها فً تحلٌة مٌاه البحر

تطبٌك تمنٌة الجٌوماتكس للكشف عن التغٌٌر فً الغطاء الثلجً فً لضاء خانمٌن -5

 (2514 - 2515باستخدام الدالئل الطٌفٌة للمدة )

 تمٌٌم وتحلٌل التغٌر للغطاء النباتً باستخدام الدالئل والمؤشرات الطٌفٌة لمضاء كركون-6

 االستراتٌجٌة الروسٌة فً الخلٌج العربً بعد انتهاء الثنائٌة الدولٌة ا.م.د دمحم زباري مؤنس 3

 محاكاة ظاهرة التوغل الملحً فً مٌاه نهر شط العرب ا.م. اٌاد عبد الجلٌل مهدي 4

 ا.م.د. علً ناصر 5
الغربً من محافظة اثر التغٌرات المناخٌة فً الخواص النوعٌة للمٌاه الجوفٌة فً الجانب 

 البصرة جنوب العراق

 سها ولٌد مصطفىد.  6

 التباٌن المكانً للملوثات العضوٌة لمٌاه شط العرب -1

العاللة بٌن تلوث الهواء بغاز ثنائً اوكٌد الكاربون وبعض العناصر المناخٌة فً  -2

 2514 - 2511مدٌنة البصرة )دراسة حالة( 

 بغاز احادي اوكسٌد الكربوناالثر البٌئً لتلوث هواء مدٌنة البصرة  -3

 التلوث بالغبار ودوره فً نشر امراض الجهاز التنفسً فً مدٌنة البصرة -4

1 
د. امانً حسٌن عبد 

 الرزاق

 – 2514النشاط االلتصادي للسكن الحدٌدٌة على خط بغداد البصرة للمدة  -1

2514 

 الجو الغبارٌة كمظهر من مظاهر التصحر فً العراقدراسة ظاهرة تكرار ظواهر  -2

وافاله المستمبلٌة  -حدٌثة –بٌجً  –كركون  –الحركة التجارٌة لخط سكن حدٌد  -3

 . 

 التحلٌل االلتصادي للعوامل الدافعة والضاغطة لصناعة انتاج الثلج فً البصرة-1 م. وائل لاسم راشد 4



االهمٌة االستراتٌجٌة لتوطٌن تمنٌة صناعة تحلٌة مٌاة البحر فً محافظة البصرة لسد -2

 عجز الطلب المائً المستمبلً المنزلً

 د. شذى احمد عٌسى 15
 ٌوسابٌوس المٌصري ودورة فً التدوٌن )تارٌخ الكنٌسة انموذجاً(-1

 المٌامة فً اناجٌل االٌوكرافٌا )االناجٌل (-2

 طالبة دراسات علٌا صبٌح دمحمم.م. سندس  11

 م.م .. مها شاكر جبر 12
 (2512 – 2553دور المالحة الجوٌة العرالٌة فً التنمٌة االلتصادٌة من )  -1

 2512االهمٌة االلتصادٌة للمالحة الجوٌة العرالٌة لعام -2

 د. مرتضى مظفر سهر 13

باستخدام نظم المعلومات الكفاءة المكانٌة للمدارس االهلٌة فً مدٌنة البصرة  -1

 الجغرافٌة

الحلول التطبٌمٌة لمعالجة السكن العشوائً فً مدٌنة البصرة )دراسة فً - -2

 جغرافٌة المدن (

 2511االللٌم الوظٌفً الصحً فً مدٌنة الزبٌر لعام  -3

تحلٌل جغرافً لحاالت الزواج والطالق المسجلة فً محافظة البصرة للمدة  -4

(2515- 2514 ) 

 2514المكانً لحاالت طالق الماصرات فً مدٌنة شط العرب لعام التحلٌل  -5

 )دراسة جماعٌة(

التحلٌل المكانً للوحدات السكنٌة المتماثلة فً مدٌنة البصرة )السكن العمودي  -6

 انموذجأ(

 نسب لبٌلة لحطان م.م دنٌا ولٌد 14

 استخدام المؤشرات واالدلة الطٌفٌة فً دراسة ظاهرة الجفاف فً محافظة البصرة م. دمحم طخٌخ ماهود 16

 

 


