
(7102/7102) للعام الدراسي قسم الجغرافيةفي لمرحلة الرابعة ا التخرج لطالبات بحوثعناوين   

التخرج بحث عنوان اسم المشرف        ت  اسم الطالبة 

العراقوحة الترب في جنوب لممشكلة     .1 حوراء عبد علي عبد شناوة 

د. اسحق  صالح  .أ   .2 حوراء محمد هادي غضب 

 ة فيالهضبة الغربيالكثبان الرملية في  
 العراق

 رباب حنون ميس عودة
3.  

ب التوزيع المكاني للسبخات في جنو 

 السهل الرسوبي
 رحاب عباس حبشي صياح

4.  

ي الغطاء االرضي واستعماالت االرض ف 
 شمال العراق باستخدام نظم المعلومات

 الجغرافية

هللا أسراء علي عبد     
5.  

د. ثائر مظهر أ.م. 
 فهمي 

  .6 آيات عباس علي حسين

ضي التغيرات التي تطرا على الغطاء االر
واستعماالت االرض في جنوب العراق 

باستخدام تقنية نظم المعلومات 
 الجغرافية واالستشعار عن بعد

  .7 إيالف طالب إضالل

 إيالف عامر كاظم علي
8.  

مال التغيرات البيئية على االستع اثر
 الزراعي في العراق

 أبرار جواد علي
9.  

في السهل الرسوبيازمة المياه     .10 إيالف عبد الكريم أحمد 

  .11 بان أكرم سعدون سلمان تدهور الزراعة في العراق أ.م.  د. هالة محمد

 ليةالجب المنطقةلة جرف التربة في كمش
 من العراق

  .12 بان كريم عذيب مثنى

  .13 براء هاشم حميد جتوم

 اسباب هبوب العواصف الترابية في
 العراق

 أريج جبار لفتة سعيد
14.  

 اعةالزرالتصحر وتاثيره في مستقبل  
 في العراق 

  .15 تبارك رحيم طه خضير

  .16 تبارك سعد مبدر فياض 

جنان عبد  د.أ.م. 
 االمير  

نهر دجلة في مدينة بغداد مياه تلوث  
الحقتيماء فريد شوقي عبد   

17.  

  .18 حنين قيس محمد شكر 

  .19 رشا معد كريم عبود الزواج المبكر في العالم العربي 

د. صالح أ.م. 
   جاسم محسن
 
 
 
 
 

  .20 ريم طه عبد علوان

العراقظاهرة الطالق في    .21 زهراء باسم محمد 

  .22 زهراء جابر معارج عطية توزيع الثروة الحيوانية في العراق

 أسراء أحمد مهر فهد

23.  



  .24 زهراء سالم عبد هللا زاير التلوث الضوضائي في مدينة بغداد 

إبراهيم  د. رفل أ.م.
  طالب

  .25 زهراء قاسم حسين محسن

يئة في تحسين ب تاثير الحزام االخضر 
 مدينة بغداد

  .26 زهراء كريم خزعل جبر بهيازع

  .27 زهراء حسين الح

أحمدأسراء حسن علوان  االزدحام المروري في مدينة بغداد  28.  

 التوزيع الجغرافي لزهرة الشمس في 
 محافظة واسط

 زينب جياد كاظم مهاوش
29.  

 د. اوراس غنيم.
 عبد الحسين

السماوةالنباتات الطبية في    .30 زينب حيدر دهش فلحي 

  .31 زينب رعد عيدان 

التغير المناخي واثره في العواصف  
 الغبارية في مدينة بغداد

 زينب حيدرصبحي جمال
32.  

التركيةالعالقات العراقية     .33 سارة سعد علي ذرب 

  .34 سجى أمين شكر محمود 

 د. سماح صباحم.
 علوان

قفي العرا للتموراالهمية االقتصادية   
 سحر علي داود حمد

35.  

ظة كفاءة طرق النقل الخارجية في محاف 
 بغداد

 سما خلدون هاشم جلوب
36.  

في النمو  االيرادات النفطية واثرها 
 االقتصادي العراقي

  .37 شادية خالد محمد خليفة

  .38 شهد حامد نعمة شنو 

  .39 شيماء نعيم شرهان جبر نشوء ظاهرة االرهاب واثرها دوليا أ.م. د. فيان احمد 

قوة  التركيب السكاني للعراق واثره في 
 الدولة

 ضحى عبد القادر مهدي محمود
40.  

نة المقومات التي ساعدت على نشأة مدي 
 االعظمية

 عذراء سرمد صبحي محسن
41.  

رية التنمية المستدامة في البيئة الحض 
 لمدينة بغداد

 عذراء مظلوم فنيخ 
42.  

 د. عذراء طارقم. 
  خورشيد

ية العوامل المؤثرة على التنمية االقليم
ميسانفي محافظة   

 عال عبد اإلمام أحمد
43.  

نة في التنمية الحضرية في مدي ةاهمي 
 بغداد

جاسمغادة نصيف   
44.  

ية االقتصادية لصناعة وانتاج مااله 
العراقفي محافظة  السكر  

 غيداء سالم محمد كاظم
45.  

التي تواجه الشركة العامة  المشكالت 
التعدينيةللصناعات   

 مآرب سعدون عبد هللا
46.  

عبد  د. زينبم.
  الزهرة

 رةالصغيالمشاريع الصناعية  مشكالت
 في العراق

 مروة عامر خميس أحمد
47.  

في العراق تكرير النفط صناعة    .48 مروة محسن حمود حسوني 



 

 

قالمحميات الطبيعية في العرا    .49 مريم إبراهيم عباس حسن 

في  ةالعطريالتوزيع الجغرافي للنباتات  
 العراق

 مريم ثاني كشكول شمخي
50.  

عادل  د. اسراءم.
   رسول

الحفاظ على البيئة في المنظور 
 اإلسالمي

 مها ياسين فاضل مصلح
51.  

مناخي التلوث البيئي واثره في التغير ال 
 في محافظة بغداد

 نادية جمعة حميد فياض
52.  

غدادكفاءة التعليم الثانوي في مدينة ب    .53 ندى هاشم محمد جواد 

د م.م. دنيا وحيد عب  
 األمير

 التلوث المائي في نهر ديالى
 نسرين عدنان كريم محمد

54.  

ابراهيمنرجس خالد  اثر النقل على تلوث المدينة   55.  

 
 

 يات في وحدية بلدية بغدادائالعشو
 الجديدة

 نور صالح مهدي كاظم
56.  

في  الطماطةالتباين المكاني النتاج  
 العراق

  .57 نور عالوي مطير عذيب

  .58 نور ليث محمد جليل 

في  ةللمحاصيل الزيتيالتباين المكاني 
 العراق

  .59 نور محمد راضي موزان

م.م. رباب جبار 
 صبر

سعيد عبيدنور محمد   
60.  

  ي محافظة بابلفالمحاصيل الحقلية  
عهاوالعوامل الجغرافية المؤثرة في توزي  

  .61 نورة ثائر دحام عواد

  .62 هاجر طالب حميد مزعل 

  .63 هبة بركات عباس عبد الحسين صناعة الطابوق في محافظة ميسان 

  .64 هند قاسم ياسر حسين 

م.م. هناء ثامر 
 منصور

بي مركز قضاء االمحاصيل الحقلية في 
 غريب

 هديل رعد مصطفى محمد
65.  

  .66 هبة عبد الحميد شاكر جاسم 

بغدادفي محافظة  الجلودصناعة     .67 وئام جاسم زاير نمر 

  .68 يمام محمد عودة ظاهر 


