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

العرجاوي دراسة مورفومترية حوض وادي  جيومورفولوجي / ماجستير جليل جاسم محمد حنون  1999

 ومنشئية واستعماالت أرضه
 

دكتوراه  جيومورفولوجي /  هالة محمد سعيد مجيد أ.م.د. فخري خاف عبد هللا البياتي 2008 أثر العمليات الجيومورفولوجية في استعماالت  

 األرض في قضاء كويسنجق
 

عبد الباقي خميس حمادي   2011

 المحمدي

ماجستيرجيومورفولوجي /  جيومورفولوجية حوض وادي جعال في منطقة  

 الجزيرة
 

  جيومورفولوجية حوض وادي السالم جيومورفولوجي / ماجستير انتظار مهدي عمران أ.م.د. هالة محمد عبد الرحمن 2011

الجيومورفولوجية لنهر دجلة بين الخصائص  جيومورفولوجي /   دكتوراه رنا فاروق رزوقي أ.م.د. فخري خاف عبد هللا البياتي 2012

 علي الغربي ومدينة العمارة
 

دجلة بين  مظاهر أشكال سطح األرض لنهر جيومورفولوجي / ماجستير خطاب عطا نعيم الطائي أ.م.د. فخري خاف عبد هللا البياتي 2007

  شيخ سعد وعلي الغربي
 

  جيومورفولوجية حوض وادي الخر جيومورفولوجي /   دكتوراه الخالدينيران محمود سلمان  أ.م.د. هالة محمد عبد الرحمن 2013

النظام الهيدرولوجي لنهر دجلة في مدينة بغداد  جيومورفولوجي / ماجستير مروة عبد السالم محمد أ.م.د. آسحق صالح العكام 2015

 وأثره في بعض الخصائص الجيومورفولوجية
 

الجزر النهرية في نهر دجلة من جسر الدورة  جيومورفولوجي / ماجستير رشا عبد المجيد جواد العاني  أ.م.د. آسحق صالح العكام 2015

 إلى المدائن
 

ارتفاع منسوب المياه الجوفية في قضاء الكرخ  جيومورفولوجي / ماجستير شيماء مجيد خلف أ.م.د. آسحق صالح العكام 2015

 وآثاره الجيومورفولوجية
 

محمد عبد الرحمنأ.م.د. هالة  2016 هيدرو جيومورفولوجية حوض وادي ساورا  جيومورفولوجي /   دكتوراه نهرين حسن عبود 

 في محافظة السليمانية 
 

تقدير حجم الجريان السطحي لحوض وادي  جيومورفولوجي / ماجستير نوال كامل علوان أ.م.د. آسحق صالح العكام 2014

 دويريج 
 

العزاويأ.م.د. ثائر مظهر فهمي  2016  

 أ.م.د. هالة محمد عبد الرحمن

جيومورفولوجية سبخات السهل الرسوبي في  جيومورفولوجي /   دكتوراه زينب ضمد حسن

 العراق
 

عباس ضاحي سلمان  أ.م.د. سعد عجيل مبارك الدراجي 2015

 السويراوي

التقويم الجيومورفولوجي للتنشيط الزلزالي في  جيومورفولوجي / ماجستير

ديالىمحافظة   
 

تباين الخصائص المورفومترية لوديان الهضبة  جيومورفولوجي /   دكتوراه كامل حمزه فليفل األسدي أ.د. عبد الحسن مدفون أبو رحيل 2012

الغربية في محافظة النجف وعالقتها بالنشاط 

 البشري 

 

  جيومورفولوجية حوض وادي الطريفاوي جيومورفولوجي / ماجستير وفاء مازن عبد هللا أ.م.د. آسحق صالح العكام 2017

جيومورفولوجية المراوح الفيضية بين النجف  جيومورفولوجي / ماجستير جميلة فاخر محمد أ.م.د. آسحق صالح العكام 2017

 والسماوة
 

بشرى خليل داخل حسن  أ.م.د. هالة محمد عبد الرحمن 2017

 الشمري

وادي الركاشجيومورفولوجية حوض  جيومورفولوجي / ماجستير   

جيومورفولوجية حوض وادي نفط شرق ديالى  جيومورفولوجي /   دكتوراه عمار حسين محمد العبيدي  أ.د. منذر علي طه الخالدي 2015

العراق  /  
 

 األشكال األرضية لمنطقة زاويته    جيومورفولوجي / ماجستير أحمد عباس العبيدي أ.م.د. أحمد عبد الستار العذاري 2017

 دراسة مورفو مناخية
 

جيومورفولوجية حوض وادي طويلة في  جيومورفولوجي / ماجستير أالء حميد جهاد المندالوي أ.م.د. هالة محمد عبد الرحمن 2018

 السليمانية
 

وادي تقدير مخاطر الجريان السطحي لحوض  جيومورفولوجي / ماجستير نسرين عبد الكريم نعمه أ.م.د. آسحق صالح العكام 2018

 الشهابي
 

جيومورفولوجية األشكال الكارستية في ناحية  جيومورفولوجي / ماجستير بان فيصل حمزه الجبوري أ.م.د. ثائر مظهر فهمي العزاوي 2018

 سورداش
 

  جيومورفولوجية حوض وادي نيدوش جيومورفولوجي /   دكتوراه سرى حسين محسن أ.م.د. هالة محمد عبد الرحمن 2018

هيدروجيومورفولوجية الحوض الشرقي  جيومورفولوجي /   دكتوراه انتظار مهدي عمران  أ.م.د. هالة محمد عبد الرحمن 2018

 لبحيرة دربندخان واستثمارته االقتصادية 
 

سيروان )ديالى( األشكال األرضية لوادي نهر  جيومورفولوجي /   دكتوراه خليل محمد براخاص أ.م.د. عبد هللا صبار عبود العجيلي 2015

 بين دربندخان وكالر
\ 

 أ.م.د. رقية أحمد محمد األمين 2018

 أ.م.د. عايد جاسم حسين الزاملي

النمذجة الهيدرو جيومورفولوجية لحوض  جيومورفولوجي /   دكتوراه علي محسن كامل جعفر

 وادي حسب وأثره في التنمية البيئية 
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أ.د. خالد أكبر عبد هللا  2016

 الحمداني 

عماد محمد علوان هزاع 

 الدليمي 

/ ماجستير جيومورفولوجي جيومورفولوجية حوض وادي جاوكه في  

 محافظة أربيل
 

مها قحطان جبار   2007

 السامرائي

  حوض تغذية نهر باسرة  جيومورفولوجي / ماجستير

أ.م.د. فخري خلف عبد هللا  2011

 البياتي

عبودنهرين حسن    ظاهرة التصحر في محافظة كركوك جيومورفولوجي / ماجستير 
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 ت العنوان  التخصص/نوع الدراسة اسم الطالب/الطالبة اسم المشرف السنة

ميسرة عدنان عبد الرحمن   2001

 السامرائي

التباين المناخي وأثره على إنتاجية محصولي  مناخ / ماجستير

 القرنابيط والبطيخ
1 

الحركة الظاهرية للشمس وأثرها في تباين  مناخ / ماجستير مها عيسى توفيق الدلو أ.م.د. طه رؤوف شير محمد 2006

درجة الحرارة والتبخر/ النتح الممكن  معدالت

 المحسوبة في محطتي البصرة والموصل

 

ضياء صائب أحمد إبراهيم   2009

 اآللوسي

عناصر وظواهر مناخ العراق خصائصها  مناخ / دكتوراه

 واتجاهاتها الحديثة
 

أوراس غني عبد الحسين  أ.م.د. طه رؤوف شير محمد 2003

 الياسري

استخدام معايير الراحة المناخية )دراسة  مناخ / ماجستير

 تطبيقية محافظة نينوى(
 

أوراس غني عبد الحسين  أ.د. بدر جدوع أحمد المعموري 2010

 الياسري

التذبذب في تكرار ومدد بقاء المنظومات     مناخ / دكتوراه

 الضغطية السطحية الواردة إلى العراق
 

الرياح الشمالية الغربية في العراق وأثرها في  مناخ / ماجستير بلسم شاكر شنيشل الجيزاني  أ.م.د. طه رؤوف شير محمد 2010

 عنصري درجة الحرارة وكمية األمطار 
 

االتجاهات العامة لتكرار الكتل الهوائية المؤثرة  مناخ / دكتوراه بلسم شاكر شنيشل الجيزاني أ.د. بدر جدوع أحمد المعموري 2015

 في مناخ العراق
 

تباين ارتفاع مستويات الضغط القياسية وأثرها  مناخ / ماجستير نهلة محمد جاسم التميمي أ.د. بدر جدوع أحمد المعموري 2011

 في الظواهر الغبارية في العراق 
 

التذبذب المناخي وأثره في تباين حدود األقاليم  مناخ / دكتوراه أزهار سلمان هادي أ.د. طه رؤوف شير محمد 2011

 المناخية في العراق
 

 أ.م.د. طه رؤوف شير محمد 2009

 أ.م.د. مصطفى عبد هللا السويدي

االتجاه العام لمناخ العراق وأثره في تحديد  مناخ / ماجستير دنيا حمزه لفته الشطاوي

 مناطق الزراعة الديمية 

  -اخ التطبيقي دراسة في المن -

 

جاسم محمد السلمانيمروة  أ.د. بدر جدوع أحمد المعموري 2012 ظاهرة الصقيع وأثرها في انتاج بعض  مناخ / ماجستير 

 المحاصيل الشتوية في العراق
 

 أ.د. ماجد السيد ولي محمد 2011

 

التغيرات المناخية في العراق ممثلة بخطوط  مناخ / دكتوراه أحمد جاسم محمد الحسان

 التساوي
 

محسنسرى حسين  أ.د. بدر جدوع أحمد المعموري 2014 تكرار المرتفعات وأثرها في الخصائص  مناخ / ماجستير 

 الحرارية الفصلية في العراق
 

مجيب رزوقي فريح عبد  أ.م.د. أحالم عبد الجبار كاظم  2013

 الزبيدي

التطرف في درجات الحرارة لمحطات مختارة  مناخ / ماجستير

 في العراق
 

بدر جدوع أحمد المعموري.د. أ 2014 التيارات النفاثة وأثرها في المرتفعات الجوية  مناخ / ماجستير شيماء ثامر جواد  

 المؤثرة في مناخ العراق
 

ظواهر طبقات الجو العليا وأثرها في تشكيل  مناخ / دكتوراه فاتن خالد عبد الباقي  أ.د. قصي عبد المجيد السامرائي 2001

 وصياغة مناخ العراق 
 

أ.د. طه رؤوف شير محمد  2014 اعتماد الخصائص الحرارية للذرة الصفراء  مناخ / ماجستير انسام علي زغير المنشداوي 

معيارا لتحديد أنسب مناطق زراعتها في 

 العراق 

 

التذبذب المناخي وأثره في تذبذب إنتاجية  مناخ / ماجستير نجالء صباح مهدي  أ.د. طه رؤوف شير محمد 2014

محافظة كربالء الحمضيات في  
 

  البقع الشمسية وأثرها في مناخ العراق  مناخ / ماجستير والء ضياء نصيف الربيعي  أ.م.د. ساالر عي خضر الدزيي 2015

التنبؤ بالتساقط باستخدام بيانات الغطاء الغيمي  مناخ / دكتوراه ساالر علي خضر الدزيي أ.م.د. نعمه محسن الفتالوي 2005

 في العراق

في جغرافية المناخدراسة   

 

في تغير درجة المنظومات الضغطية وأثرها  مناخ / ماجستير وسن عادل عبد الوهاب أ.م.د. ساالر علي خضر الدزيي 2015

 قارية مناخ العراق
 

مراكز وامتدادات المنظومات الضغطية  مناخ / دكتوراه جول ميخائيل طليا بيداويد أ.د. طه رؤوف شير محمد 2015

والعليا وأثرها في مناخ العراقالسطحية   
 

دراسة الرياح الشمالية والشمالية الشرقية  مناخ / ماجستير شذى حميد أحمد أ.د. بدر جدوع أحمد المعموري 2016

 وأثرها في بعض عناصر وظواهر مناخ العراق 
 

في الخصائص المناخية لألقاليم التضاريسية  مناخ / ماجستير أسيل موفق محمد الطائي أ.م.د. ساالر علي خضر الدزيي 2016

 الجزيرة والهضبة الغربية للعراق
 

االتجاه العام للغطاء الغيمي وأثره على التساقط  مناخ / دكتوراه مها عيسى توفيق الدلو أ.د. بدر جدوع أحمد المعموري 2016

 في العراق 

 دراسة في جغرافية المناخ

 

المعموريأ.د. بدر جدوع أحمد  2017 استخدام األسلوب األمثل لتقدير قيم اإلشعاع  مناخ / دكتوراه نهلة محمد جاسم التميمي 

 الشمسي الكلي والتنبؤ به في العراق
 

أثر عناصر المناخ في زراعة وإنتاج وآفات  مناخ / ماجستير شهد سعد محمد علي أ.د. بدر جدوع أحمد المعموري 2017

بغداد وصالح أشجار الرمان في محافظتي 

 الدين
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أثر التغير المناخي في المنظومة السودانية  مناخ / ماجستير ندى خليل سرحان أ.د. بدر جدوع أحمد المعموري 2018

 فوق العراق وآثاره المناخية
 

الزراعي في التغير المناخي وأثره على اإلنتاج  مناخ / ماجستير مريم حامد اسحق إسماعيل أ.م.د. تغريد أحمد عمران 2018

(2015 -1960محافظة كركوك للمدة )  
 

أنسب مناطق زراعة البقوليات على وفق نتائج  مناخ / ماجستير أسراء عادل رسول العاللي أ.م.د. طه رؤوف شير محمد 2008

المناخية لبعض المحافظات الموازنة المائية 

 الشمالية من العراق 

 )دراسة في الجغرافية الطبيعية( 
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 اسم المشرف السنة

 

 ت العنوان  التخصص/نوع الدراسة اسم الطالب/الطالبة

هللا البياتي أ.م.د. فخري خلف عبد 2011 المياه الجوفية في قضاء المحمودية وسبل  هيدرولوجي / ماجستير سندس محمد علوان  

 استثمارها 
1.  

المياه الجوفية واستثماراتها في محافظة  هيدرولوجي / دكتوراه هند فاروق رزوقي أ.م.د. فخري خلف عبد هللا البياتي 2013

 كركوك
2.  

البياتيأ.م.د. فخري خلف عبد هللا  2008 دراسة مقارنة لهور الحويزة باستخدام  هيدرولوجي / ماجستير زينب ضمد حسن 

 التحسس النائي ونظم المعلومات الجغرافية

GIS   

3.  

التحليل المكاني للمياه الجوفية في قضاء  هيدرولوجي / ماجستير ضمياء أدهام حسين الجبوري أ.م.د. فخري خلف عبد هللا البياتي 2015

واستثماراتهاسامراء   
4.  

هيدرولوجي / ماجستير    دينا قاسم عبد الجبار أ.م.د. ثائر مظهر فهمي العزاوي 2017 التحليل المكاني للمياه الجوفية وعالقتها  

باالستعمال الزراعي في ناحية اليوسفية 

المعلومات الجغرافية نظم باستخدام  

GIS  

5.  

     6.  

     7.  

     8.  

     9.  

     10.  

     11.  

     12.  

     13.  

     14.  

     15.  

     16.  

     17.  

     18.  

     19.  

     20.  

     21.  

     22.  

     23.  

     24.  

     25.  

     26.  
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 ت العنوان  التخصص/نوع الدراسة اسم الطالب/الطالبة اسم المشرف السنة

 أ.م.د. ثائر مظهر فهمي العزاوي 2014

أ.م.د. جنان عبد األمير عباس 

 المشهدي

التحليل الجغرافي لتدهور األراضي في قضاء  تربة / ماجستير مها محمود عواد الجبوري 

 المحمودية باستعمال التقنيات الجغرافية
1.  

 تقييم األراضي في ناحية اليوسفية  تربة / ماجستير عائشة سعد ضيف  أ.م.د. جنان عبد األمير عباس 2015

 دراسة في جغرافية التربة
2.  

جنان عبد األمير عباس أ.م.د.  2017

 المشهدي

في التحليل المكاني لصفات التربة وأثرها  تربة / ماجستير أسيل مجيد أحمد الجبوري

 تحديد قابلية أراضي ناحية الرشيد

 دراسة في جغرافية التربة 

3.  

 من خصائص ترب محافظة ميسان  تربة / ماجستير عصام طالب عبد المعبود السالم  د. داود جاسم الربيعي 1989

 )دراسة في جغرافية التربة(
4.  

        5.  

     6.  

     7.  

     8.  

     9.  

     10.  

     11.  

     12.  

     13.  

     14.  

     15.  

     16.  

     17.  

     18.  

     19.  

     20.  

     21.  

     22.  

     23.  

     24.  

     25.  

     26.  

     27.  
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 ت العنوان  التخصص/نوع الدراسة اسم الطالب/الطالبة اسم المشرف السنة

التحليل المكاني للنباتات الطبية في بادية  طبية / دكتوراه حسام كنعان وحيد جمعة أ.د. عبد هللا صبار عبود العجيلي 2017

 السماوة وإمكانية استثمارها
 

     

 
 

       

      

         

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 



  دليل الكتروني للرسائل واالطاريح 
قسم الجغرافية / الطبيعية    

  كلية التربية للبنات 
    جامعة بغداد   

8 
 

 

 

 

 

 


