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  دليل الكتروني للرسائل واالطاريح 
قسم الجغرافية / البشرية     

  كلية التربية للبنات 
    جامعة بغداد   

1 
 

 

 ت العنوان  التخصص/نوع الدراسة اسم الطالب/الطالبة اسم المشرف السنة 

الراوي عادل سعيد  1975  1 صناعة الجلود  صناعية / ماجستير 

الروابط الصناعية المكانية للمؤسسات  صناعية / ماجستير فاضل محسن يوسف د. عبد خليل فضيل 1990

                             الصناعية في بغداد

 )دراسة في التوطن الصناعي(

2 

  صناعة السكر في العراق صناعية / ماجستير  سعد جاسم محمد  1981

  التوطن الصناعي في محافظة واسط صناعية / ماجستير عمران بندر مراد د. عبد خليل الفضلي 1989

  الصناعة ومقوماتها في محافظة صنعاء  صناعية / ماجستير قائد حسن علي الجمرة  1992

صناعة تصفية النفط في العراق للفترة من    صناعية / ماجستير منى علي دعيج أ.م.د. سميرة كاظم الشماع 2002

1968 - 1998    
 

  التوزيع المكاني للصناعة في محافظة ديالى صناعية / ماجستير عباس خزعل الكراديخضير  أ.د. عبد خليل فضيل الفضلي 1988

الصناعة في محافظة القادسية )دراسة في  صناعية / ماجستير عباس عبيد حمادي العايز أ.د. نعمان دهش العقيلي 1989

 الجغرافية الصناعية(
 

  صناعة الزيوت النباتية الغذائية في العراق صناعية / ماجستير  عبد الزهرة علي الجنابي د. إبراهيم إبراهيم شريف  1989

أثر المستوطنات الصناعية في التنمية اإلقليمية  صناعية / ماجستير مي ثامر رجب عبود العزاوي أ.م.د. سميرة كاظم الشماع 2002

النهروان دراسة تطبيقية على مستوطنة 

 الصناعية في العراق

 

الصناعات اإلنشائية في محافظة السليمانية  صناعية / دكتوراه محمد شكر محمود أ.د. عبد العزيز محمد حبيب العبادي 2010

 )دراسة في الجغرافية الصناعية(
 

التحليل المكاني لصناعة منتوجات األلبان في  صناعية / ماجستير هناء ثامر منصور  أ.د. يوسف يحيى طعماس 2014

 محافظة بغداد 
 

زينب عبد الزهرة جعفر  أ.م.د. ناهض هاتف محمد السعيدي 2016

 العصامي

التحليل المكاني لصناعة طواحين الحبوب في  صناعية / دكتوراه

2013محافظة بغداد   
 

دكتوراهصناعية /  شيماء حسين صالح أ.د. عمران بندر مراد 2016 التحليل المكاني لصناعة المشروبات الغازية  

 في محافظة بغداد
 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 



  دليل الكتروني للرسائل واالطاريح 
قسم الجغرافية / البشرية     

  كلية التربية للبنات 
    جامعة بغداد   

2 
 

 ت العنوان التخصص/نوع الدراسة اسم الطالب/الطالبة اسم المشرف السنة

نيل الصالحييأكرم ز  1978 دكتوراه سكان /  نمو السكان في العراق بين             

1957 – 1970  
1 

أسيل إبراهيم طالب   2010

 القيسي

 2 القوى العاملة األنثوية في قضاء الرصافة  سكان / ماجستير  

صباح محمود علي  د. مكي محمد عزيز 1981

 الراوي

 3 التباين المكاني لسكان أعالي الفرات  سكان / ماجستير

 -1987القوى العاملة في قضاء الكرخ       سكان / ماجستير نغم أحمد مصلح أ.م.د. أحمد فارس العيسى 2006

1998  
4 

أ.م.د. مصطفى عبد هللا   2012

 محمد السويدي

التركيب االقتصادي لسكان محافظة األنبار  سكان / ماجستير عذراء عبد حمد الراوي

2011و 1998و 9871للسنوات   
5 

محمد حامد الطائيد.  1968 سكان لواء ديالى دراسة جغرافية  سكان / ماجستير أكرم زينيل الصالحي 

توزيعهم، نموهم، نشاطهم االقتصادي 

االجتماعيوكيانهم   

6 

التركيب االقتصادي لسكان محافظة ميسان  سكان / ماجستير عبير فالح ذياب أ.م.د. صالح محسن جاسم 2014

في ( دراسة 2011و 1997للسنوات )

 جغرافية السكان

7 

أ.م.د. مصطفى عبد هللا  2013

                   السويدي 

 أ.م.د. رفل إبراهيم طالب

التركيب االقتصادي لسكان محافظة  سكان / ماجستير لبنى سمير يونس العاني

 السليمانية )دراسة في جغرافية السكان(
8 

ماجستيرسكان /  فرح آياد جميل  أ.م.د. صالح محسن جاسم 2014 التركيب الزواجي لسكان محافظة بغداد  

 )دراسة في جغرافية السكان(
9 

التوزيع الجغرافي للسكان في محافظة تعز  سكان / دكتوراه محمد علي عثمان أ.د. صباح محمود محمد 2000

(1994 -1975للمدة )  
10 

الوفيات في محافظة بغداد              سكان / دكتوراه أنعام سمير محي العبادي أ.م.د. صالح محسن جاسم 2014

 )دراسة في جغرافية السكان(
11 

صباح وهب عبد هللا  أ.م.د. صالح محسن جاسم 2015

 العتابي

التباين المكاني للوفيات المسجلة في  سكان / دكتوراه

 محافظة واسط
12 

، 1987للبطالة في العراق )التباين المكاني  سكان / دكتوراه نغم أحمد مصلح أ.م.د. ندى شاكر جودت 2016

1997 ،2012)  
13 

التحليل المكاني لخصائص كبار السن في  سكان / ماجستير راندا ناصر محمد أ.م.د. صالح محسن جاسم 2017

( دراسة 2013 -1997مدينة بغداد للمدة )

 في جغرافية السكان 

14 

التحليل الجغرافي للهجرة الداخلية في  سكان / ماجستير سحر علي صادق أ.م.د. صالح محسن جاسم 2017

 الواليات المتحدة 
15 

التحليل الجغرافي لمستويات المعيشة  سكان / ماجستير سمر حسين عكلة أ.م.د. صالح محسن جاسم 2018

2016لقضائي األعظمية والرصافة لعام   
16 

دهام ياسين محمد  د. نافع ناصر القصاب 1983

 الجبوري

الهجرة الصهيونية من فلسطين المحتلة  سكان / ماجستير

أسبابها وآثارها 1980 -1965  
17 

أسامة محمود محمد  أ.م.د. أشرف حسن شقفة 2014

 سحويل

المؤثرة العوامل االجتماعية واالقتصادية  سكان / ماجستير 

على خصوبة المرأة في محافظة شمال 

 غزة 

18 

أ.م.د. إبراهيم دسوقي  2011

            محمود              

د. عبد اللطيف محمد أحمد    

السكان والتنمية بمدينة الغردقة      سكان / ماجستير عمرو كامل محمد

( دراسة في جغرافية 2006 -1976)

السكان باستخدام نظم المعلومات الجغرافية 

 واالستشعار عن بعد

19 

المستعمرات اإلسرائيلية وتأثيرها على  سكان / ماجستير محمد غنام عبد القادر  د. أحمد رأفت غضية 2012

 السكان في محافظة نابلس
20 

الهجرة اليهودية الداخلية وانعكاسها على  سكان / ماجستير  فادي قاسم عبد الباري أ.م.د. أشرف حسن شقفة 2015

 سكان مدينة القدس
21 

طولكرم )مستوياتها الخصوبة في محافظة  سكان / ماجستير ميساء دياب فارس  د. وائل عناب 2010

واتجاهاتها في ظل السلطة الوطنية 

 الفلسطينية(

22 

أسيل إبراهيم طالب  أ.م.د. صالح محسن جاسم 2017

 القيسي

التركيب التعليمي لسكان محافظة بغداد  سكان / دكتوراه

(2013 -1997للمدة )  
23 

المستعمرات اإلسرائيلية على التوسع تأثير  سكان / ماجستير رانية رضوان الخطيب د. أحمد رأفت غضية 2008

العمراني للتجمعات السكانية في محافظة 

 سلفيت

24 

      

      



  دليل الكتروني للرسائل واالطاريح 
قسم الجغرافية / البشرية     

  كلية التربية للبنات 
    جامعة بغداد   

3 
 

 ت العنوان التخصص/نوع الدراسة اسم الطالب/الطالبة اسم المشرف السنة

حمادي كاظم عبادي   1989

 الجاسم

تجارة العراق الخارجية غير النفطية للفترة  نقل وتجارة / ماجستير

1975- 1985  
1 

تطور انتاج التمور في العراق وصناعتها  نقل وتجارة / دكتوراه صالح عاتي جاسم  1990

1988 -1958وتجارتها للفترة من   
2 

دور طرق النقل البرية في نمو  نقل / ماجستير مجيد ملوك مهدي صالح  1990

 المستوطنات في محافظة صالح الدين
3 

الربيعينادية مطلق أرما   2002 التحليل المكاني للمرائب الرئيسة في بغداد  نقل / ماجستير 

الكرخ /  
4 

أ.م.د. مصطفى عبد هللا  2011

 السويدي

   5 النقل بالحاويات في الموانئ العراقية نقل / ماجستير سوزان عبد اللطيف جبارة

أ.د. محمد صفي الدين أبو  1978

 العز

النقل البري في العراق / الجزء  جغرافية نقل / دكتوراه سعدي علي غالب

 األول
6 

أ.د. محمد صفي الدين أبو  1978

 العز

جغرافية النقل البري في العراق / الجزء  نقل / دكتوراه سعدي علي غالب

 الثاني
7 

أ.د. محمد صفي الدين أبو  1978

 العز

جغرافية النقل البري في العراق / الجزء  نقل / دكتوراه سعدي علي غالب

أطلس الثالث  
8 

التوزيع الجغرافي للمرائب في مدينة بغداد  نقل / ماجستير  ذكرى رشيد بدن أ.د. سعدي علي غالب 2002

الرصافة   دراسة في جغرافية النقل /  
9 

أ.م.د. جمال حامد رشيد  2013

 الدليمي

كفاءة شبكة طرق النقل الريفية في ريف  نقل / ماجستير ضرغام داود سليمان

 قضاء الرمادي   دراسة في جغرافية النقل 
10 

شروق نعيم جاسم  أ.د. سعدي علي غالب 2014

 الجبوري 

النقل البحري في سلطنة عمان          نقل / دكتوراه

 دراسة في جغرافية النقل
11 

سماح صباح علوان  أ.م.د. فراس ثامر حمودي 2015

 الخفاجي

إيجاد تصنيف لطرق السيارات في محافظة  نقل / دكتوراه

 النجف وعالقاتها المكانية
12 

أ.م.د. جمال حامد رشيد  2016

 الدليمي

التباين المكاني للحوادث المرورية في  نقل / ماجستير أسماء دهش محمد

 قضاء الكرخ
13 

دكتوراهنقل /  سوزان عبد اللطيف جبارة أ.م.د. رفل إبراهيم طالب 2019 التوزيع الجغرافي لشبكات الهاتف النقال  

 في العراق
14 
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  كلية التربية للبنات 
    جامعة بغداد   

4 
 

عنوانال التخصص/نوع الدراسة اسم الطالب/الطالبة اسم المشرف السنة  ت 

دكتوراه /زراعية  مخلف شالل مرعي  1980 التباين المكاني ألشجار الفاكهة وامكانيات  

 تنمية زراعتها في العراق 
1 

مريم صالح شفيق   2005

 العزاوي

واقع زراعة القمح والذرة الصفراء في  زراعية / ماجستير

 محافظة كركوك
2 

استعماالت األرض الزراعية في قضاء أبي  زراعية / دكتوراه خالد أكبر عبد هللا أ.م.د. طه رؤوف شير محمد 2006

 غريب 
3 

التباين المكاني الستعماالت األرض  زراعية / ماجستير كوثر ناصر عباس العتابي أ.د. طه رؤوف شير محمد 2012

بزراعة المحاصيل الحقلية في محافظة 

 واسط  

4 

المحاصيل الحقلية في قضاء أبي غريب  زراعية / ماجستير رباب جبار صبر أ.د. طه رؤوف شير محمد 2013

 والعوامل الجغرافية المؤثرة في توزيعها 
5 

سماح إسماعيل نجم  أ.د. طه رؤوف شير محمد 2015

 الربيعي

إنتاجية محاصيل الحبوب والمحاصيل  زراعية / ماجستير

الزيتية في محافظتي نينوى وواسط دراسة 

 مقارنة للعوامل الطبيعية المؤثرة 

6 

أ.م.د. جنان عبد األمير  2019

 عباس

التحليل الجغرافي لمشاريع تربية الدواجن  زراعية / دكتوراه كوثر ناصر عباس العتابي

 في محافظة بغداد 
7 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     

 

 

 



  دليل الكتروني للرسائل واالطاريح 
قسم الجغرافية / البشرية     

  كلية التربية للبنات 
    جامعة بغداد   

5 
 

السنة  عنوانال التخصص/نوع الدراسة اسم الطالب/الطالبة اسم المشرف   ت 

 1 الوظيفة التجارية لمدينة الرمادي مدن / ماجستير محمد طه نايل الدليمي  1989

 2 الوظيفة السكنية لمدينة الرمادي  مدن / ماجستير حسن كشاش عبد الجنابي  1984

. نسرين محمود حمزهأ.م.د 2001 التركيب الداخلي للمنطقة التقليدية في   مدن / ماجستير رفل إبراهيم طالب القيسي 

 مركز قضاء األعظمية 
3 

نيللي عويد مشالي رشيد  أ.م.د. نسرين محمود حمزه 2001

 الكناني

 4 استعماالت األرض في مدينة الكاظمية  مدن / ماجستير

استعماالت األرض الحضرية في مدينة  مدن / ماجستير بالل بردان علي الحياني أ جميل نجيب عبد هللا 2005

 هيت + الملحق 
5 

أميرة محمد علي حمزه  أ.م.د. نسرين محمود حمزه 2006

 سعيد األسدي

استعماالت األرض في حي التأميم     مدن / ماجستير

 )منطقة البياع(
6 

تحديث خرائط استعماالت األرض الحضرية  مدن / دكتوراه تنزيه مجيد حميد أ.د. يوسف يحيى طعماس 2008

 في مدينة بعقوبة + الملحق
7 

 8 التركيب الداخلي لمدينة الشطرة مدن / ماجستير رشا محمد حميد المفرجي أ.د. يوسف يحيى طعماس 2009

 9 الوظيفة السكنية في مدينة خانقين  مدن / دكتوراه رجاء خليل أحمد حسن أ.د. يوسف يحيى طعماس 2012

استعماالت األرض الحضرية في وحدة  مدن / ماجستير ميادة فاروق سعيد أ.د. يوسف يحيى طعماس 2012

 بلدية المنصور
10 

 11 بغداد رئيسة مدن العراق مدن / ماجستير فالح جمال معروف د. عبد الرزاق عباس حسين 1976

          أ.د. نبيل سيد          1980

د. فايزة محمد سالم    

 12 مدينة كربالء مدن / ماجستير مؤيد جواد بهجت

مدينة بعقوبة دراسة لتركيبها الداخلي  مدن / ماجستير محمد يوسف حاجم الهيتي أ.م.د. عبد هللا خطاب 1989

 الوظيفي
13 

توزيع منتديات الشباب واألندية الرياضية  مدن / ماجستير لبنى جمعه إبراهيم أ.م.د. نسرين محمود حمزه 2006

 في مدينة بغداد ومدى كفائتها 
14 

كفاءة التوزيع المكاني لمدارس التعليم  مدن / دكتوراه رفل إبراهيم طالب القيسي أ.د. يوسف يحيى طعماس 2009

 الثانوي في مدينة بغداد 
15 

خدمات التعليم العام في وحدة بلدية الكرادة  مدن / ماجستير دنيا وحيد عيد األمير  أ.م.د. رفل إبراهيم طالب 2013

دراسة في جغرافية المدن     
16 

 17 استعماالت األرض في بلدية الشعلة مدن / دكتوراه سوسن جبار إبراهيم أ.د. سميرة كاظم الشماع 2013

أميرة محمد علي حمزه  أ.د. يوسف يحيى طعماس 2013

 سعيد األسدي

التوزيع المكاني لخدمات التعليم كفاءة  مدن / دكتوراه

 العام في مدينة الحلة
18 

أ.د. حسن محمود علي  2003

 الحديثي

االقليم الوظيفي لمدينتي الكوت والحلة  مدن / دكتوراه جبر عطيه جودة المياح

 دراسة مقارنة في جغرافية المدن 
19 

عبد الناصر صبري شاهر  د. خالص حسني األشعب 1989

 الراوي

مدينة راوة تطورها وعالقاتها اإلقليمية   مدن / ماجستير

 دراسة في جغرافية المدن
20 

د. محسن عبد الصاحب  1990

 المظفر

أحمد فياض صالح 

 المحمدي

مدينة الفلوجة وظائفها وعالقاتها اإلقليمية  مدن / ماجستير

دراسة في جغرافية المدن   
21 

جوانب من النظام الحضري في محافظة  مدن / ماجستير  ماهر يعقوب موسى د. مضر خليل العمر 1989

 ذي قار
22 

د. محسن عبد الصاحب  1989

 المظفر 

الخدمات الصحية لمدينة بغداد           مدن / ماجستير محمد صالح ربيع العجيلي

 دراسة في جغرافية المدن 
23 

شيماء رزاق فاضل عبد  أ.م.د. رفل إبراهيم طالب 2015

 هللا 

تأثير العشوائيات في الوظيفة السكنية  مدن / ماجستير

 لوحدة بلدية بغداد الجديدة
24 

نيللي عويد مشالي رشيد  أ.د. يوسف يحيى طعماس 2014

 الكناني

 25 استعماالت األرض في دائرة بلدية الرشيد مدن / دكتوراه

الخدمات المجتمعية في بلدية الدورة   مدن / ماجستير هدى كريم حمادي أ.م.د. رفل إبراهيم طالب 2015

 )دراسة في جغرافية المدن(
26 

 27 خدمات البنى التحتية في وحدة بلدية الغدير مدن / ماجستير  رشا محمد حسن أ.م.د. رفل إبراهيم طالب 2016

السكن العشوائي في وحدة بلدية الكرخ  مدن / ماجستير هدى رحيم صيهود أ.د. يوسف يحيى طعماس 2018

 وانعكاساتها العمرانية
28 

أ.د. ندى شاكر جودت  2016

 الفرطوسي

شذى يحيى عبد الستار 

 الدوري

التحليل الجغرافي للتداعي السكني في  مدن / ماجستير

 مركز الكرخ القديم
29 



  دليل الكتروني للرسائل واالطاريح 
قسم الجغرافية / البشرية     

  كلية التربية للبنات 
    جامعة بغداد   

6 
 

دراسة مقارنة لجغرافية اإلسكان الحضري  مدن / ماجستير منذر معتصم محمد د. علي عبد الحميد 2012

والريفي في محافظة نابلس              

مدينة نابلس وبلدة سبسطية             

 )حالة دراسية( 

30 

سماهر محمد محمد أبو  أ.م.د رائد أحمد صالحة 2015

 سلمة

االستخدام السكني للمراكز العمرانية في  مدن / ماجستير

 محافظة نابلس 
31 

أ.م.د. محمد يوسف حاجم  2005

 الهيتي

 32 الوظيفة السكنية لمدينة كربالء مدن / ماجستير سمير فليح حسن

كفاءة خدمات التعليم العام في قضاء أبي  مدن / ماجستير زينب قاسم محمد أ.د. يوسف يحيى طعماس 2018

 غريب
33 

تغير استعماالت األرض في بلدية الغدير  مدن / دكتوراه شيماء رزاق فاضل أ.م.د. رفل إبراهيم طالب 2019

 عن التصميم األساس
34 

 35 مظاهر التلوث البصري في بلدية الكرخ  مدن / ماجستير أريج عدنان بندر أ.م.د. رفل إبراهيم طالب 2019

     36 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     

 
 



  دليل الكتروني للرسائل واالطاريح 
قسم الجغرافية / البشرية     

  كلية التربية للبنات 
    جامعة بغداد   

7 
 

 ت العنوان التخصص/نوع الدراسة اسم الطالب/الطالبة اسم المشرف السنة

التمثيل الخرائطي لمحافظة نينوى  خرائط / ماجستير قدري حسين عباس  1989

باستخدام البعد الالهندسي لمتغيري الزمن 

 والكلفة 

1 

سماح صباح علوان  أ جميل نجيب عبد هللا 2003

 الخفاجي

التمثيل الخرائطي الستعماالت األرض  خرائط / ماجستير

 الزراعية في قضاء المحمودية + الملحق 
2 

وسن كريم عبد الرضا  أ جميل نجيب عبد هللا 2004

 الذهبي

التمثيل الخرائطي للتوزيع المكاني لسكان  خرائط / ماجستير

1997لعام  محافظة بغداد    
3 

صباح وهب عبد هللا  أ جميل نجيب عبد هللا 2007

 العتابي

التمثيل الكارتوكرافي الستعماالت األرض  خرائط / ماجستير

  في ناحية واسط الزراعية 
4 

أ.م.د. مصطفى عبد هللا  2009

 محمد السويدي

عذراء طارق خورشيد 

 البياتي

تطبيقية في محافظة كربالء )دراسة  خرائط / ماجستير

الخرائط االقليمية( + أطلس محافظة 

 كربالء

5 

أ.د. محمد صفي الدين أبو  1977

 العز

جغرافية المستوطنة الريفية في مركز قلين  خرائط / ماجستير  وليد أسعد الصعب

 محافظة كفر الشيخ
6 

أ.د. محمد صفي الدين أبو  1976

 العز

السورية نشأتها وتطورهاالخرائط  خرائط / ماجستير نعمان محمد صيام  7 

د. إبراهيم محمد حسون  1988

 القصاب

تصميم أطلس جغرافي للتعليم االبتدائي  خرائط / ماجستير فوزي يونان منصور

  1988وفقا للمنهج المقرر 
8 

أ.م.د. محمد صالح ربيع  2005

 العجيلي

أحمد سلمان حمادي 

 الفالحي  

استعماالت األرض الحضرية لمدينة  خرائط / دكتوراه

 الفلوجة دراسة كارتوكرافية
9 

أ.م.د. عبد مخور الريحاني  1996

أ.د. صالح فليح حسن 

 الهيتي

تباين التوزيع الجغرافي لسكان محافظات  خرائط / دكتوراه مصطفى عبد هللا السويدي

دراسة                  1987الفرات األوسط 

سكانية –كارتوكرافية   

10 

أ.م.د. مصطفى عبد هللا  2006

 محمد السويدي

حسام صاحب حسون آل 

 طعمه

التمثيل الخرائطي لسكان العراق بحسب  خرائط / دكتوراه

1997تعداد   
11 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



  دليل الكتروني للرسائل واالطاريح 
قسم الجغرافية / البشرية     

  كلية التربية للبنات 
    جامعة بغداد   

8 
 

 ت العنوان التخصص/نوع الدراسة اسم الطالب/الطالبة اسم المشرف السنة

أ.م.د. عطا هللا سليمان  2007

 الحديثي

                    محافظة دهوك دراسة سياسية / ماجستير فيان أحمد محمد الكوياني

سياسية  -إقليمية   
1 

أ.م.د. عطا هللا سليمان  2008

 الحديثي

ماجستيرسياسية /  ميسون موسى محمد مشكلة دارفور وأثرها في األمن الوطني  

 السوداني
2 

أ.م.د. عطا هللا سليمان  2011

 الحديثي

 3 جمهورية كازاخستان سياسية / ماجستير شيماء حسين مهدي

أ.م.د. عطا هللا سليمان  2011

 الحديثي

دراسة في الجغرافية السياسية أندونيسيا سياسية / دكتوراه فيان أحمد محمد الوند  4 

أ.م.د. عطا هللا سليمان  2013

 الحديثي

أسراء كاظم جاسم 

 الحسيني

التركيب األثنوغرافي لسكان ماليزيا وأثره  سياسية / دكتوراه

في قوة الدولة                           

 )دراسة في الجغرافية السياسية(

5 

أ.م.د. عطا هللا سليمان  2014

 الحديثي

إيثار أنور محمد مصطفى 

 البياتي

العمق الجغرافي التركي في آسيا الوسطى  سياسية / دكتوراه

وجنوب القوقاز                               

 )دراسة في الجغرافية السياسية(

6 

أ.م.د. عطا هللا سليمان  2015

 الحديثي

علي انتصار معاني 

 الساعدي

دولة جنوب السودان                         سياسية / ماجستير

 )دراسة في الجغرافية السياسية(
7 

أ.م.د. أحمد حامد علي  2011

يالعبيد  

طلعت محمد طاهر عمر 

 البوتاني

األمن الغذائي العراقي بمنظور الجغرافية  سياسية / دكتوراه

 السياسية
8 

أ.م.د. فؤاد حمه خورشيد  2001

 مصطفى 

سليمان الحديثيد. عطا هللا   

ابتسام عبد الزهرة 

  وريوش العقابي

 دور األقليات القومية في قوة الدولة سياسية / ماجستير

)دراسة عن دولة يوغسالفيا االتحادية 

(2000 -1945السابقة للمدة من   

9 

أ.م.د. عباس غالي داوود  2015

 الحديثي

بشرى عبد الكاظم عبيد 

 جاسم الخفاجي

دولة مالي وأثرها في االستراتيجيات  سياسية / دكتوراه

 اإلقليمية والدولية 
10 

 
أ.م.د. عطا هللا سليمان  2016

 الحديثي

التنوع االثني في جمهورية أفريقيا  سياسية / ماجستير محاسن جلوب وسمي

الوسطى                                    

 )دراسة في الجغرافية السياسية( 

11 

هللا سليمان أ.م.د. عطا  2014

 الحديثي

التنوع االثني في جمهورية جنوب أفريقيا  سياسية / دكتوراه ميسون موسى محمد

 وأثره في قوة الدولة 
12 

أ.م.د. عطا هللا سليمان  2017

 الحديثي

كامل عباس فيحاء 

 الفتالوي

األهمية الجيوبولتيكية لشبه جزيرة القرم  سياسية / دكتوراه

 في األمن القومي الروسي
13 

نجالء حمد بديوي  أ.م.د. فيان أحمد محمد الوند 2017

 الحمداني

دولة جورجيا                                  سياسية / ماجستير

 )دراسة في الجغرافية السياسية(
14 

ف أ.م.د. مثنى مشعان خل 2017

 المزروعي

ابتسام عبد الزهرة 

 وريوش العقابي

الجيوستراتيجي األمريكي الروسي الصراع  سياسية / دكتوراه

 في الفضاء االلكتروني
15 

مهيمن عبد الحليم طه  أ.د. محمد صالح ربيع 2018

 الوادي

جمهورية الصين الشعبية                  سياسية / دكتوراه

 دراسة في جغرافية السياسية
16 

دولة ماينمار                                   سياسية / ماجستير هديل عبد الرحمن شعالن أ.م.د. فيان أحمد محمد 2018

 دراسة في الجغرافية السياسية
17 

حبيب راضي طفاح  أ.د. علي محمد المياحي 1988

 الدليمي

توزيع السكان في تركيا                    سياسية / ماجستير

 دراسة في الجيوبولتكس
18 

مطرود زغيرهبة عادل  أ.م.د. فيان أحمد محمد 2019 اآلثار الجيوبولتيكية للفوضى الخالقة  سياسية / دكتوراه 

الخالقة على الوطن العربي              

 )العراق أنموذجا(

19 

أ.م.د. فيان أحمد محمد  2019

 محمود

التنافس الطاقوي والتسليحي األمريكي  سياسية / ماجستير كوثر حسن علي الحيدري

 والروسي في المنطقة العربية
20 

األهمية االستراتيجية لسوريا في األمن  سياسية / ماجستير صفاء نائل يونس أ.م.د. فيان أحمد محمد الوند 2019

 القومي الروسي
22 

أ.م.د. عطا هللا سليمان  2014

 الحديثي

الدول الحبيسة األفريقية )النيجر انموذجا(  سياسية / ماجستير هبة عادل مطرود العامري

الجغرافية السياسيةدراسة في   
23 

      

      

      

      

      



  دليل الكتروني للرسائل واالطاريح 
قسم الجغرافية / البشرية     

  كلية التربية للبنات 
    جامعة بغداد   

9 
 

 ت العنوان  التخصص/نوع الدراسة اسم الطالب/الطالبة اسم المشرف السنة

وسام عبد هللا جاسم  أ.د. سعدي علي غالب  2002

 الحسناوي 

المسالك البرية في آسيا العربية حتى القرن  فكر / ماجستير

 الرابع الهجري 
1 

اتجاهات دراسات الجغرافية الطبيعية في  فكر / ماجستير أفراح فيصل هاشم أ.د. يوسف يحيى طعماس 2011

 العراق 
2 

ابتهال عبد علي   2010

 الحميداوي

حقول الجغرافية الطبيعية والسطح والمناخ  فكر / ماجستير

 في الفكر الجغرافي
3 

أ.د. صالح ياركه ملك  2013

 الخميسي

شفاء حسين هندي 

 الجابري

المالمح البيئية في الفكر الجغرافي العربي  فكر / ماجستير

االسالمي من القرن )الرابع( الهجري 

 وحتى نهاية القرن )السادس( الهجري

4 

غامس خضير حسن  أ.د. صالح أحمد العلي 1996

 الدوري

الكوارث الطبيعية وآثارها في العراق حتى  فكر / دكتوراه

 نهاية الدولة العباسية
5 

أ.د. بدر جدوع أحمد  2019

 المعموري

االتجاهات الفكرية الجغرافية للمدرسة  فكر / دكتوراه ندى جواد محمد علي

 األمريكية
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  دليل الكتروني للرسائل واالطاريح 
قسم الجغرافية / البشرية     

  كلية التربية للبنات 
    جامعة بغداد   

10 
 

السنة  عنوان ال التخصص/نوع الدراسة اسم الطالب/الطالبة اسم المشرف   ت 

المقومات الطبيعية والبشرية في محافظة  إقليمية / ماجستير ميادة كاظم عبد كمبر أ.م. وليد أسعد الصعب 2009

 واسط وأثرها في تكوين شخصية اإلقليم
1 

د. عبد الرزاق محمد  1983

 البطيحي

عبد الواحد حسين فيصل 

 الخليفة

قضاء المجر الكبير                            إقليمية / ماجستير

 )دراسة في الجغرافية اإلقليمية(
2 

أ.د. محمد صبحي عبد  1977

 الحكيم

ماجستير / محمد حسن محمد الجابر  3 الجغرافية البشرية لقطر 

أ.م.د. فخري عبد هللا خلف  2014

 البياتي

عذراء طارق خورشيد 

 البياتي

قضاء طوزخورماتو                      إقليمية / دكتوراه

 )دراسة في الجغرافية اإلقليمية( 
4 

أ.م.د. عطا هللا سليمان  2016

 الحديثي 

إمكانيات التنمية اإلقليمية في محافظة  إقليمية / دكتوراه ميادة كاظم عبد قمبر

 ميسان
5 

عدنان مكي البدراويأ.م.د.  1998 حسام صاحب حسون آل  

 طعمه

تشخيص التباين المكاني لعناصر التنمية  إقليمية / ماجستير

اإلقليمية باستخدام نظام المعلومات 

 الجغرافي
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  دليل الكتروني للرسائل واالطاريح 
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11 
 

عنوان ال التخصص/نوع الدراسة اسم الطالب/الطالبة اسم المشرف السنة  ت 

أ.د. بدر جدوع أحمد  2013

 المعموري

 أ.م.د. عدنان حسن عفج

أسراء عادل رسول 

 العاللي

محطات انتاج الطاقة الكهربائية وأثرها  بيئة / دكتوراه

هواء مدينة بغدادعلى تلوث   

)دراسة في جغرافية البيئة(   

1 

أ.م.د. سهير عبد الرحيم  2012

 رؤوف

 أ.م.د. عمران بندر مراد

   فتحي سلمان جدوع 

 عبد هللا

التحليل الجغرافي للتأثيرات البيئية لمصفى  بيئة / ماجستير

الدورة على نوعية مياه نهر دجلة جنوب 

 مدينة بغداد

2 

عبد األمير أ.م.د. جنان  2018

 عباس

نورا رياض مجيد 

 العزاوي

محطة كهرباء جنوب بغداد وآثارها في  بيئة / ماجستير

 مياه نهر دجلة
3 

آيات سعيد حسين  أ.د. سعدية عاكول الصالحي 2018

 العامري

التحليل المكاني لتلوث مياه جداول نهر  بيئة / ماجستير

 –الرضوانية  –الفرات )أبي غريب 

اللطيفية( وآثاره البيئية -اليوسفية   

4 

 أ.م.د. أسراء عادل رسول 2019

 د. ميثم عبد هللا سلطان

أثر المحارق الطبية في تلوث هواء قضاء  بيئة / ماجستير ضحى حسن محسن عبيد

 الكرخ
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12 
 

عنوان ال التخصص/نوع الدراسة اسم الطالب/الطالبة اسم المشرف السنة  ت 

 أ.د. سميرة كاظم الشماع  2006

أ.م.د. ثائر مظهر فهمي 

 العزاوي

إمكانات مركز قضاء المدائن دراسة في  سياحية / ماجستير نور صبحي عبد الدليمي

جغرافية السياحة والترفيه باستخدام 

الصور الجوية ونظم المعلومات الجغرافية 

GIS 

1 

كفاءة الخدمات السياحية والترفيهية في  سياحية / ماجستير زهراء عبد الرضا حسن أ.د. يوسف يحيى طعماس 2014

 مدينة بغداد

نموذجا( متنزه جزيرة بغداد السياحية إ)   
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