
 2020-9201المرحلة الرابعة )بحوث التخرج ( طلبة بحوث 

اسم  ت

 التدريسي

 عناوين البحوث اسماء الطلبة 

1.  

أ.د.بشرى رمضان 
 ياسين

 سكان الريف وعالقتهم باأليدي العاملة في محافظة البصرة احمد محمود رضا حسن

 مقومات  االستزراع السمكي في قضاء القرنة  اخالص احمد خريبط صالح

 العوامل الجغرافية المؤثره على امراض النخيل  اديان جالل شاكر لفتة

 مقومات الزراعة المحمية في محافظة البصرة اسراء حفيد محمد حسن

2.  
أ.د.كاظم عبد 
 الوهاب حسن

 امراض الحساسية والربو في منطقة الهارثة  االء جاسم محمد طعمة

 امراض الحساسية والربو في قضاء القرنة االء عودة نصر خلف

 امراض السكر في ناحية الهارثة  امنة اسعد بخيت جابر

3.  

ا.د.محمد رمضان 
 محمد

 زراعة النخيل في قضاء الزبيراألمكانات الطبيعية لتنمية  انوار عبد الحسن منشد ردام

العالقات المكانية بين تربية حيوانات الماشية والمتغيرات  ايات صالح عبد الحسن رحمه

 السكانية في محافظة البصرة 

العالقات المكانية لألستعماالت االرض في زراعة بقعض  ايات محمد مهدي صالح

المحاصيل الزراعية لملوحة التربة ونسجتها في محافظة 

 البصرة 

التباين المكاني لزراعة وانتاج الخضروات الورقية في  يهودصايمان حسن بدر 

 محافظة البصرة 

4.  
أ.د.حمدان  باجي 

 نوماس 

 

 

 الثروه السمكية في قضاء الفهود  جعفر عبد الباري كريم حسين

 تقييم زراعة النخيل في قضاء الزبير  جيهان عبد العالي حسين علي

 دور االوقاف في قضاء البصرة  حسن خالد حسن هادي

 حسن عبد الرسول عبد الرضا
 سلطان )عبور(

 تقييم المدارس االهلية في قضاء شط العرب

أ.د.رعد ياسين   .5
 محمد

 الخدمات التجارية في ابي الخصيب حوراء محمد عبد الرضا عبود

 البيئية  للسكن  العشوائي  في مدينة  سفواناالنعكاسات  حيدر شنان موسى عبيد



 تقييم الخدمات التعليمية في مدينة القرنة  حيهن عبد العالي جابر محمد

 التوزيع المكاني للخدمات التعليمية في مدينة المدينة  خديجة خالد شخميت جعفر

 التحليل المكاني للتعليم الخاص في مدينة القرنة  خديحة صباح كاظم صخي

6 

أ.د.صالح هاشم 
 زغير

 كفاءة الخدمات الصحية في مدينة الزبير )عبور( خلود وليد دهروب خريبط

 الوظيفة التجارية لمدينة شط العرب دعاء حاتم مجيد كاظم

 كفاءة الوظيفة التجارية في مدينة الدير  دنيا حسن كاظم عبد الزهره

 السكن العشوائي في مدينة الزبير  دنيا قاسم محمد عبد الكريم

 التعليم االكفائي في مدينة   القرنة  رجاء سامي هدل هندال

7 
أ.د.عبد ااالمام 

  نصار ديري

 

 التلوث البيئي في قضاء ابي الخصيب رسل ناهي احمد ناصر

 مقارنة للمناخ السياحي بين محافظتي دهوك والبصرة نعيم مبارك زاهدرشا 

 المناخ وعالقته بمرض النخيل في محافظة البصرة  رقية نعمة عبد الرحمن نعيم

 المناخ وعالقتة بالتبخر في جنوب زهراء جاسم محمد خضير

8 

أ.د.كفاية عبداهلل 
 عبد العباس العلي

 واقع الخدمات السكنية في منطقتي الموفقية والجمهورية  زهراء طارق ناجي مكي

 الخدمات التعليمية في مدينة القرنة  )عبور(زهراء عادل عبيد حسن 

 مطحنة الدير لطحن  الحبوب دراسة في جغرافية الصناعة  زهراء فوزي رحيم سوادي

 الواقع السكني في قضاء شط العرب زهراء وليد كاظم خضير

 زينب رمضان عبد علي ابراهيم
 )عبور(

 الصناعات الصغيره في ناحية النشوه

9 

أ.د.صفاء عبد 
 االمير رشم 

 نوعية مياه شط العرب لإلنتاج الزراعي في قضاء شط العرب  زينب زهير عباس احمد

أثر السدود التركية على الموارد المائية في العراق )سد اليمو(  زينب مصطفى  حميد عبد الواحد

 نموذج للتطبيق 

تقييم نوعية المياه الجوفية في تعرض الدبدبة لالنتاج الزراعي في  زينب موحان عطية محسن

 قضاء الزبير

 الخصيبتقييم نوعية مياه شط العرب لالنتاج الزراعي في أبي  زينب هاشم محمد طعمة



سارة عبداالمير سلمان 
 عبدالمحسن

تقييم االتجاهات والتغيرات االمطار الموسمية والسنوية   في 

 مدينة البصره

6.  

أ.د.عباس عبد 
 الحسن كاظم

 التحليل الجغرافي للواقع التعليمي في مدينة شط العرب سارة ماجد سعيد عبود

 التباين المكاني للتعليم الثانوي في مدينة البصرة  جم عبداهلل  سجاد سهيل

 كفاءة الخدمات التعليمية في قضاء ابي الخصيب  سكينة حامد جاسم محسن

 التحليل الجغرافي للخدمات التعليمية في منطقة الشرش سناريا نعمان صالح مشاري

 في مدينة البصرة  التعليم االبتدائي سوسن محمد سلمان معتوق 

7.  

أ.د.أسعد عباس 
 األسدي

 الطرق الرئيسية في محافظة البصرة  سيف يوسف حمود انعيمة

 النقل البحي في ميناء ام قصر  )عبور( شهد صفاء فاضل جابر

 النقل البحري في دول الخليج العربي  شهد نجم عبد الزهره جاسم

 النقل النهري في ميناء المعقل  صابرين سوادي ميزر بريج

 النقل النهري في ميناء خور الزبير صفا عبد الكريم عبيد حسين

 خصائص سكان ناحية سفوان ضياء حسين ثجيل زايد

 التركيب الزواجي لسكان قضاء الزبير عقيل غالب جباري سويل

 دراسة جغرافية سياسية )اذربيجان أنموذجآ(–الدول الحبيسة  بريس زغلولقاسم ثابت 

 التركيب النوعي والعمري لسكان الشرش  منار ناصح سعدون حميد

8.  

أ.د.طارق جمعة 
 علي المولى

منتظر ضياء عبدالجليل 

 عاتي

 النقل الحضري في مدينة القرنة

 ناحية الشرشالخدمات التعليمية في  نبأ حسن شداد حميد

 ميل  5الخدمات التعليمية في حي  نرجس حسين  عبد النبي 

 التغير الزراعي في قضاء شط العرب  هدى ريسان عزيز خلف

هدى عبد الرسول قاسم   .9

 )عبور( موسى

 االهمية االستراتيجية لنفط محافطة البصرة وأثره بقوة العراق 



أ.د.ظاهر عبد 
 الزهره خضير

مطلب  هديل جاسم كحيط 

 ( عبور)

 اثر السياسة المائية التركية على امن العراق

هيام عبد الرزاق عبد 

 الزهره مجيد)عبور(

 منظور جغرافي سياسي –الحركة الحوثية 

 االمريكي  -الصراع االيراني –مضيق هرمز  وسن رياض طالب عبود

10.  

أ.د.عبد الرحمن 
 جري مردان

 مصادر التلوث الضوضائي في مدينة البصرة   احمد عبد الكاظم جبيش صالح

 المصادر البشرية لتلوث الهواء في مدينة القرنة انتظار هاشم حنون محتار

 قضاء الزبيرالمصادر البشرية لتلوث الهواء في  بتول سهيل نجم عبداهلل

 تقييم كفاءة الوظيفة التعليمية في مدينة القرنة  بالل حسين ماهود فهد

 تقييم كفاءة الوظيفة السكنية في مدينة القرنة دعاء جار اهلل كريم شالهي

11.  

أ.د.فارس مهدي 
 محمد

 المشكالت الزراعية في قضاء أبي الخصيب عبداهلل رغد عبداهلل نجم

 صناعة البلوك في قضاء ابي الخصيب حمدان لعيبيزهراء رعد 

 الصناعات الغذائية في قضاء البصرة زهراء صالح عبد الحسين عذير

  زينب عبد الرحمن موسى ناطور

 البطالة في ناحية الشرش زينب نصر اهلل ياسر طعمة

12.  

أ.م.د.حسين 
 جوبان عريبي

 جيومورفولوجية الساحل العراقي وتطبيقاته السياحية رشم  )عبور( سجى حسن عزيز

التحليل الرسوبي لمروحة الباطن وتحديد فصل مواقع المضالع في  سليمة حمد منصور موازي

 محافظة البصرة 

العمليات الجيومورفولوجية في الساحل العراقي واثرها على  شهد علي زايد خلف

 المالحة في خور الزبير 

 التطبيقات السياحية للمظاهر الجيومورفولوجية في قضاء الزبير  صابرين كاظم جاسم منشد

 عذراء ضياء عبد الرضا صالح
 )عبور(

 

 جرى نهر السويب في محافظة البصرةجيومورفولوجية م

  عقيل فالح جريو جخيور



13.  

أ.م.د.أبتسام كاطع 
 خاجي

 تحليل جغرافي للتركز المكاني لمزارع الطماطة في قضاء الزبير  غفران نعمة خليف محمد

 اإلمراض واآلفات التي تصيب الثروه الحيوانية في قضاء الزبير  فاطمة احمد خريبط صالح

 التحليل المكاني لمحصولي القمح والطماطة في محافظة  البصرة فاطمة بطرس عبدالحسين مال اهلل

 مشاكل االنتاج الزراعي في قضاء أبي الخصيب  جعفرفاطمة تحسين علي 

 التحليل الجغرافي لتربية االسماك في محافظة البصرة فاطمة راضي كطيفة اسويد

14.  

أ.م.د.اسامة حميد 
 مجيد

 خصائص السكان المصابين بمض السكر في خور الزبير فرح ماجد جميل خليل

السكان العاطلون عن العمل في محلتي اشمال خصائص  قمر عبد الكريم فدار ناعم

 2019ودورالخطوة لسنة 

 خصائص السكان االميين في قضاء الزبير كاظم ماجد احمد يحيى

 القوى العاملة للسكان في منطقة الزريجي كوثر علي حسين عبد علي

التعليمية في قضاء الدير التباين المكاني لحالة السكان  )عبور( كوثر كريم مالح شحيت

2019 

التباين المكاني لخصائص السكان في منطقتي الصالحية  محمد عامر جبار عواد

 2019والجباسي لسنة 

15.  

أ.م.د.شكرية 
 عبداهلل كريم

 توزيع السكان في قضاء المدينة فاطمة عبد العباس شريف حبيب

والعمري للسكان في حي الخليج العربي عام التركيب النوعي  فاطمة عدنان  خزعل كاظم

2019 

 الخصائص التعليمية في ناحية عز الدين سليم   فاطمة فوزي ضباح جعفر

 2019البطالة في مدينة المعقل   عام  فاطمة هاني ابراهيم حمزة

16.  

م.د.ايمان  كريم 
 عباس

 العوامل البشرية  المؤثرة على تلوث التربة في قضاء القرنة )عبور(محمد علي جمعة جابر

 أهم  مصادر تلوث  البيئة في محافظة البصرة مرتضى حسن عيدان سلمان

العوامل  البشرية المؤثره على تلوث مياه شط  العرب في منطقة  مرتضى صافي عبدالواحد جابر

 شط العرب

مشكلة النفايات الصلبة وطرق معالجتها في منطقة حي الحسين  علي حسين جاسممرتضى 

 واثارها البيئية

 العوامل البشرية  المؤثرة على تلوث التربة في قضاء القرنة  مرتضى غالي حمود عيسى



17.  

أ.م.يحيى هادي 
حمد )طالب 

 دكتوراة(

وسام فيصل جاسم عبد 

 )عبور( الرزاق

 الواقع الحالي لمعمل الورق في محافظة البصرة 

 وسن محمد ابراهيم عبد

 )عبور(

 مياه الشرب واهميتها في محافظة البصرة

 الوظيفة التعليمية في منطقة القبلة  وسن وجدان كاظم داود

18.  

.م.محمد سمير 
محمد)طالب 

 دكتوراة(

 

نورس طارق حميد عبد 

 النبي

 الخدمات التعليمية في منطقة حي الحسين 

 التراكيب السكانية في ناحية النشوة  هاشم اسعد مطر طاهر

 الصراع االماراتي االيراني على الجزر الخليجية هبه عقيد عبد الخضر فزع

 االهمية االقتصادية لمضيق هرمز  هبه موفق زياره قاسم

 النقل الحضري في مدينة الزبير هيفاء كامل عودة حسين

19.  

.االء  دم.
 شاكر عمران

 2018-2008في قضاء الزبير للمدة االنماط الزراعية  دبعنمروة مهدي فالح 

 التحليل المكاني للصناعات الصغيرة والكبير في خور الزبير مروة مجيد يونس 

 مريم ماجد رحيم ساهي

 )عبور(

 جغرافية الصناعة الصناعات الصغيره في قضاء الدير )دراسة في 

 النشاط االقتصادي في قضاء الزبير محمد  حسن محمدمنتظر 

 

 

 


