
عنوان البحث اسم الطالب المشرف 

تاثير المد الملحي على االحياء المائية في شط العربنور الهدى عماد عباس

العوامل المؤثرة على تدهور الزراعة في قضاء ابي الخصيب ندى حسين خزعل 

تاثير التلوث الحراري لمحطة النجيبية على االحياء المائية لشط العرب نور احسان عريبي

الخصائص الطولية للقنواة االروائية في قضاء الفاو واهميتها البيئية بشائر هادي عبد الرزاق 

ظاهرتي المد والجزر في مجرى شط العرب واهميتها البيئية ايمان محمد محمود 

خصائص القنوات االروائية في مدينة البصرة واثارها البيئية ايمان يحيى غالم 

مصدر النفط واهميته االقتصادية في محافظة البصرة بنت الهدى عبد الكريم 

اهم الموانئ العراقية واهميتها االقتصادية بسام احسان مردان 

الخصائص المساحية للجزر النهرية في مجرى شط العرب واهميتها البيئيةايمان علي كريم 

الحصار المائي في العراق وبعض الدول االخرى لؤي عاصي جويد 

االزمة المائية الواقع والحلول المتاحةكرار مطفى رسن 

جيمورفولوجية جبل سنام جنوب البصرة محمد ابراهيم محمد 

حوكمة المياه في المنطقة العربية لولوة رياض خالد 

تحليل جغرافي للعمالة الوافدة في مزارع سفوان دراسة ميدانية عيسى محمد فارس 

مؤشرات التركيب الزواجي في ناحية طلحة دراسة في جغرافية السكان فاطمة رياض 

التركيب الزواجي لسكان منطقة دور الضباط في قضاء الزبير فاطمة جاسم 

مؤشرات التركيب العمري لنوعي سكان حي الخضراء في مدينة البصرة علياء حسين 

التركيب الزواجي لسكان منطقة محيلة في قضاء ابي الخصيب فاطمة شاكر عبد هللا 

وسائل التواصل االجتماعي واثارها االجتماعيةاماني شاكر غضبان 

هالة محمود شاكر. د.م

نمير نذير الخياط. د.أ

جاسم جبار عجيل. م.م

هدى داود نجم. م

(2020-2019)بحوث التخرج للطلبة 



دراسة ميدانية / النوعي لسكان قضاء شط العرب / التركيب العمري فاطمة باسم 

بعض مظاهر التلوث البصري في حي العباسية والمهلب حسين جعفر 

تقييم كفاءة الخدمات التعليمية في ناحية النشوة جاسم راضي 

كفاءة التسهيالت الصحية في ناحية النشوة حسين حمدي 

كفاءة الخدمات الصحية في ابي الخصيب بنين علوان 

تلوث مياه االسالة في مدينة الزبير وتاثيراتها الصحية جمانه ضياء 

استعماالت االرض الحضرية في مركز قضاء شط العربحسين حازم  

التباين المكاني لالستهالك المنزلي للطاقة الكهربائية في حي الخضراء سارة محمد حسن

العوامل المؤثرة في حجم االستهالك المنزلي للطاقة الكهربائية في حي الحكيميةسارة هيثم بدر 

التباين المكاني لالستهالك المنزلي للطاقة الكهربائية في القبلةسجى عبد هللا حمادي

شارع السايلو/ تحليل مكاني لحجم االستهالك المنزلي للطاقة الكهربائية في الجبيلة سارة محمد حسن

التوزيع الجغرافي لنمط االستهالك المنزلي للطاقة الكهربائية في منطقة حمدانسجاد حميد هاشم

تقييم جغرافي لواقع االستهالك المنزلي للطاقة الكهربائية في قرية جيكورسجاد شامي

التوزيع الجغرافي للجاموس واهميته االقتصادية في قضاء الجبايش حسين داخل رمضان  

تحليل جغرافي للسكن العشوائي في حي النعيمحسين عادل كاظم 

دراسة مقارنة بين المدارس االهلية والحكومية في قضاء شط العربحسين علي محمد 

كفاءة الخدمات التعليمية في منطقة الطويسة حسين نعيم علي 

كفاءة الخدمات التعليمية في ناحية سفان حمد جاسم مرشد 

كفاءة الخدمات التعليمية في منطقة الزريجيحمزة علي سعدون 

ديان عبد االمام 
 والتوصيلية الكهربائية لمياه االسالة في TDSتحليل التباين المكاني لتراكيز المواد الصلبة الذائبة 

منطقة الرميلة الشمالية

رحمه عبد الجبار 
 والتوصيلية الكهربائية لمياه االسالة في TDSتحليل التباين المكاني لتراكيز المواد الصلبة الذائبة 

منطقة الدير

شاكر بدر عبد هللا.د.أ

شكري ابراهيم . د.م.أ

الحسن

خديجة عبد الزهرة. م.أ

امال صالح عبود. د.أ

هدى داود نجم. م



رضا جعفر محمد
 والتوصيلية الكهربائية لمياه االسالة في TDSتحليل التباين المكاني لتراكيز المواد الصلبة الذائبة 

منطقة الجبيلة

رغد محسن مالك 
 والتوصيلية الكهربائية لمياه االسالة في TDSتحليل التباين المكاني لتراكيز المواد الصلبة الذائبة 

منطقة ابي الخصيب

رعد زرع جبار
 والتوصيلية الكهربائية لمياه االسالة في TDSتحليل التباين المكاني لتراكيز المواد الصلبة الذائبة 

منطقة قضاء المدينة

رضا ساجت 
 والتوصيلية الكهربائية لمياه االسالة في TDSتحليل التباين المكاني لتراكيز المواد الصلبة الذائبة 

منطقة النشوة

االء محمد لفته
 والتوصيلية الكهربائية لمياه االسالة في TDSتحليل التباين المكاني لتراكيز المواد الصلبة الذائبة 

منطقة الشرش

الجيبويولتيك قديماً وحديثاًزينب سالم عبود

شخصية المكان في الجغرافيا السياسية اهلة باسل محمد 

الدولة الهشة دراسة في الجغرافا السياسية زينب سالم علي 

القضاء السيراني دراسة في الجغرافا السياسية زينب جاسم محمد

الجغرافيا السياسية دراسة تحليلية زينب حبيب حسن 

القدس دراسة في الجغرافا السياسية زينب حسين عبد الوهاب 

الوظيفة السكنية في الحي العسكري لمدينة الزبيرزحل طاهر 

الخدمات التعليمية والصحية في حي الحسين المنطقة الرابعةزامل عبد اللطيف حسين 

اثر ملوحة التربة على اعداد جودة انتاجية اشجار النخيلرقية عالء عبود 

(البطالة  )المشكالت البيئية في مدينة ام قصر زهراء احسان 

الوراعة في قضاء شط العرب واهميتها البيئيةروان براهيم محمد 

2019-2010تغير الخصائص الشكلية والمساحية لهور الحمار وتأثيراته البيئية للفترة من زهراء ابراهيم 

التباين المكاني للسياحة في محافظة البصرة زهراء عدنان مريعب 

شكري ابراهيم . د.م.أ

الحسن

سرور عبد االمير . د.م.أ

حمزة

عبد الرحمن علي .د.أ

عبد الرحمن

محمد عبد الوهاب . د.م.أ

االسدي



اثر الملوحة على االنتاج الزراعي في قضاء الدير زهراء مهدي ممنصور 

التباين المكاني لكثبان الرملية في الجزء الجنوبي من محافظة البصرة زهراء يعقوب يوسف 

2019-1970اثر ملوحة التربة في تغير اعداد وجودة النخيل في ناحية الهارثة لمدة زهراء ضياء محمد 

الزحف العمراني على االراضي الزراعية في قضاء شط العرب زين العابدين خالد عبد الرزاق 

 2019-1980تغيرات دلتا شط العرب للمدة زهراء عبد الستار عبد الرزاق

نمط الحياة الحضرية عن ابن خلدون دراسة في الفكر الجغرافيسارة رياض عبيد 

تقييم  كفاءة الوحدات السكنية في حي الهادي زينب محمد مناتي 

االثار االجتماعية لظاهرة الطالق في ناحية ام قصر زينب شاكر عبد الرحمن 

(المجمع السكني في معمل البترو نموذجاً  )جودة الحياة في المجمعات السكنية الصناعية زينب مكي علي 

خصائص الوحدة السكنية في محلة العرب الثانية في مدينة الزبير ايمان عبد هللا جبر 

تقييم كفاءة الوحدة السكنية في حي القادسية في مدينة البصرة زينب عبد الحسين عيدان

تذبذب مستوى المياه الجوفية في قضاء شط العرب حوراء هادي 

االمكانات الطبيعية لمحاصيل العلف في قضاء ابي الخصيبحوراء عبد الكريم 

تلوث مياه شط العرب بالنفايات الثقيلةحوراء باقر 

اهوار قضاء الجبايش دراسة جغرافية حيدر شاكر 

مشكلة ملوحة التربة واثارها على االنتاج الزراعي في قضاء ابي الخصيب حوراء سمير 

التوزيع المكاني للمؤسسات الصحية الخاصة في مدينة الزبيرسجى مانع منور 

التباين المكاني لجرائم القتل والسرقة والمخدرات في مدينة الزبيرسحر عبد الواحد عبد 

تقييم كفاءة الخدمات الترفيهية في مدينة الزبير فاطمة هاشم صالح 

الوظيفة السكنية في منطقة الشعيبة لقضاء الزبيرسهى محمد علوان 

النفايات الطبية الصلبة وتاثراتها البيئية في مدينة البصرةاحمد علي غازي

اثر التوسع العمراني على االراضي الزراعية في قضاء الديرسرى وليد عامر

ادارة النفايات في محلة الهادي         مها عباس فاضل

الصناعات الحرفية في ناحية عزالدين سليم مودة هيثم 

محمد خضير سلمان. د.م

عادل عبد االمير.د.م.أ

نجم عبد هللا رحيم. د.أ

محمد عبد الوهاب . د.م.أ

االسدي

اسامة اسماعيل. د.م.أ



كفاءة خدمات تعليم االبتدائي في ناحية االمام الصادقنبراس زكي 

كفاءة الخدمات التعليمية في المعقلميامي حسين 

بعض الخدمات البلدية قي مدينة ابي الخصيب نبأ سعيد 

كفاءة الخدمات التعليمية في ابي الخصيب نادية كاظم

كفاءة الوحدة السكنية في حي الحمزة في مدينة ابي الخصيب عذراء منذر عبد العباس

الخصائص السكنية في حي الرسالة في مدينة الهارثة عال عبد الكريم محمد 

التحليل الجغرافي للوظيفة السكنية في مدينة الكحالء عقيل عبد الزهرة جبار 

كفاءة الوحدة السكنية في مدينة الدير عبد علي حيدر عبد الزهرة 

كفاءة خدمات التعليم الثانوي في مدينة ابو الخصيب عطية محسن عبد القادر

الخصائص السكنية لحي السالم في مدينة القرنة عبد الهادي صالح هادي

الصناعات االنشائية في منطقة حمدان الصناعية شريف كاطع هالل

الغاز الطبيعي في العراق الواقع والتحديات شمس علي غازي 

واقع استهالك الطاقة الكهربائية في منطقة خمس ميلشهد احمد مناتي 

صادق فاضل غازي

تباين استهالك الطاقة الكهربائية في منطقة دور الضباطشهد عادل سالم

الخصائص الجغرافية الستهالك الطاقة الكهربائية في منطقة العالية شهد كامل مفيد

استهالك الطاقة الكهربائية في منطقة االبلةشهد مفيد خالد

2019-2018التباين المكاني لظاهرة المخدرات واثارها السلبية في محافظة البصرة لعام منظر محمد عبد الزاق

ميناء الفاو وتاثيراته السلبية على مونئ البصرةمنتظر محمد علي

السياحة في العراق بين الواقع والطموحمحمد تقي حيدر 

دراسة توزيع المزارات الدينية لكافة الطوائف في البصرة وأهميتها مرتضى محمد عباس 

التلوث البصري في قضاء الجبايش وتأثيره على السكانمحمد حليم مناحي 

راشد عبد راشد. د.م.أ

ازهار مهدي عبد . د.م.أ

الصاحب

رباب عبد المجيد . د.م

حميد

فراس سامي عبد . د.م

العزيز

محمد خضير سلمان. د.م



ابتسام مهدي عبد . د.أ

الصاحب
شط العرب بين الواقع والطموحسارة عامر رزاق 

تلوث التربة في اقليم شط العرب وطرق استصالحها منة هللا حامد

تقييم كفاءة التعليم االبتدائي في المدارس الحكومية واالهلية في منطقة الحكيمية منار رشيد

مصطفى عبد الحسين 
تقييم كفاءة الخدمات التعليمية لمراحل االبتدائية في المنطقة الثالثة والرابعة في حي الحسين لسنة 

2015/2016

ظاهرة الكثبان الرملية في قضاء الزبير مرتضى محمد  

تنمية المواقع السياحية واالثرية في قضاء الجبايش محمد شاكر عباس عذافة 

تلوث المياه وانهارها الصحية في مدينة البصرةمحمد عبد الكريم قاسم

القرية التركية في قضاء شط العربمحمد رضا عبد الزهرة

مقارنة كفاءة التعليم الحكومي واالهلي للمدارس المتوسطة في ناحية ام قصر محمد هشام محمد 

اسباب تكرار ظواهر الجو الغبارية في محافظة البصرة واثارها البيئية محمد عطوان ساري

خلود كاظم خلف. م.م

سعاد عبد هللا. م.م


