
 

 (2015/2016بحوث طالبات ) المرحلة الرابعه مسائي
 م.م. دنيا وحيد عبد االمير  

 عنوان البحث   إسم الطالبة ت

 شهالء حاتم ) مسائً (  .1
تطور النقل البري بالسٌارات فً 

 العراق 

 شٌماء صبري ) مسائً (  .2
مصفى الدوره واثره على تلوث 

 الهواء فً مدٌنة بغداد

 مسائً (صابرٌن باسم )   .3
التلوث بالنفاٌات الصلبة فً المدن 

 العربٌة 

 صفا محمد) مسائً (  .4
العجز السكنً وازمه السكن فً 

 العراق 

 اسراء سامً ) مسائً (  .5
مشكلة النمو الحظري فً مدٌنة 

 بغداد 
 

 (2015/2016بحوث طالبات ) المرحلة الرابعه مسائي
 ا.م.د. اسحق صالح العكام  

 عنوان البحث   إسم الطالبة ت

 دجله عبد هللا   .1
 التغٌرات المناخٌة 

 دعاء رٌاض   .2

 رقٌة حمٌد فاضل   .3
 الكثبان الرملٌة 

 رقٌة محمد عبد الرحٌم   .4

 رفل عامر   .5
 تغٌرات مجرى نهر دجلة فً بغداد

 علٌاء فالح   .6

 

 

 

 



 (2015/2016بحوث طالبات ) المرحلة الرابعه مسائي
 ا.م.د. هالة محمد عبد الرحمن    

 عنوان البحث   إسم الطالبة ت

 اٌمان صالح حسٌن   .1
 البحٌرات فً العراق 

 بشرى صالح حسٌن   .2

 جوان خالد  .3
 التوزٌع لحقول النفط فً العراق 

 اٌناس سلمان   .4

 اٌسر علً   .5
اسهامات العرب المسلمٌن فً 

 الخرائط 
 

 (2015/2016مسائي بحوث طالبات ) المرحلة الرابعه
 .م.د. فيان محمد احمد     

 عنوان البحث   إسم الطالبة ت

 النزاع فً الشٌشان  امنه +االء   .1

 االهمٌة االستراتٌجٌة للقوقاز  ندى +محاسن   .2

 القوه النووٌه االٌرانٌة  فاطمه+كوثر   .3

 قصبة   .4
امن الخلٌج العربً فً ظل 

 المتغٌرات الدولٌة 

 الروسً اتجاه دول شرق اوربا  هوٌدة   .5

 

 

 

 

 

 

 



 (2015/2016بحوث طالبات ) المرحلة الرابعه مسائي
 .م.د. عذراء طارق خورشيد      

 عنوان البحث   إسم الطالبة ت

 مٌس سعد عبود   .1
 تاثٌر التغٌرات المناخٌة على السكان 

 مروه شهاب   .2

 مروه عامر حمٌد   .3
 محصول الرز فً محافظه النجف 

 منار طالل   .4

 االحتباس الحراري  مروه عبد الوهاب   .5

 مشكلة جرف التربه  نهى محمد جاسم   .6

 (2015/2016بحوث طالبات ) المرحلة الرابعه مسائي
 .م.د. اوراس غني عبد الحسين       

  عنوان البحث  إسم الطالبة ت

 ضحى حسن   .1
اثر التغٌر المناخً فً درجة حراره 

 العراق 

واثاره التلوث البٌئً  ضحى سالم   .2  

 اثر المناخ فً االنتاج الزراعً  عال عبد االمٌر   .3

 مشكلة المٌاه فً العراق  عال مؤٌد   .4

 التصحر فً العراق  علٌاء فالح   .5

 

 

 

 

 

 

 



 (2015/2016بحوث طالبات ) المرحلة الرابعه صباحي 
 ا.م.د. رفل ابراهيم طالب      

 عنوان البحث   إسم الطالبة ت

 ساره مهدي   .1
 مشكلة السكن العشوائً فً العراق 

 ضحى عامر   .2

 سجى عبود   .3
 تلوث المٌاه فً مدٌنة بغداد

 شهد عماد الدٌن   .4

 مشكلة السكن العشوائً فً العراق ساره مهدي   .5
 سماء جعفر   .6 واثره على التلوث البصري 

 شهد رعد  .7
 التلوث الضوضائً فً بغداد 

 ساره عبد الحسٌن   .8

 

 

 (2015/2016بحوث طالبات ) المرحلة الرابعه صباحي 
 .م.د. عذراء طارق خورشيد       

 عنوان البحث   إسم الطالبة ت

 مٌنا باسل محمود  .1
 ظاهره الجزٌره الحرارٌه فً المدن

 مها احمد حسن   .2

 نسرٌن علً محمد  .3
 مشكلة الملوحه فً السهل الرسوبً 

 عبٌد نبراس هالل  .4

 مرٌم عادل صابر   .5
 السٌاحه الدٌنٌه فً محافظه بغداد 

 مرٌم عادل صابر   .6

االمارات العربٌة المتحده دراسه فً  مٌسم محمد كاظم   .7
 نغم فٌصل حمٌد   .8 الجغرافٌة االقلٌمٌة 

 الفكر الجغرافً العربً  طٌف كرٌم علً   .9



 (2015/2016بحوث طالبات ) المرحلة الرابعه صباحي 
 .م.د. فيان احمد محمد        

 عنوان البحث   إسم الطالبة ت

 مروه محمد + مرٌم خالد  .1
 الصراع فً كوسوفو

 كفاٌة + مرٌم خالد   .2

 فاطمه سالم   .3
 الصراع فً بحر الصٌن 

 عبٌر + طٌف اركان   .4

 هٌدل + غفران   .5
 دوله جنوب السودان 

 عال  .6

 (2015/2016بحوث طالبات ) المرحلة الرابعه صباحي 
 ا.م.د. هالة محمد عبد الرحمن         

 عنوان البحث   إسم الطالبة ت

التوزٌع الجغرافً للصناعه فً  اٌمان طه   .1
 براء حسٌن   .2 العراق 

 بتول محمد علً   .3
 النفط فً العراق 

 اٌه باسم   .4

 اٌه عالء   .5
 التصحر فً الهضبه الغربٌه 

 تبارك سامً   .6

 مشكلة التلوث  تلقاء ٌاسٌن   .7

 مشكلة التربه فً العراق  اٌمان محمد   .8

 مشكلة ملوحه التربه فً العراق  اصاله حنون   .9

 

 

 

 



 (2015/2016بحوث طالبات ) المرحلة الرابعه صباحي 
 ا.م.د. صالح محسن جاسم 

 عنوان البحث   إسم الطالبة ت

 زهراء طالب برٌسم   .1
 مشكلة المٌاه فً العراق 

 زهراء صادق كاظم   .2

 زهراء حسٌن لطٌف   .3
 صناعه االسمنت فً العراق 

 زهراء جواد كاظم   .4

 زهراء جاسم روٌس   .5
 صناعه الطابوق فً العراق 

 روئ فاضل عباس   .6

 رٌام عبد الرضا عبد كاظم   .7
 الثروه الحٌوانً فً العراق 

 زهراء صالح مهدي   .8

 التغٌر المناخً واثاره البٌئٌه  ضحى سلمان   .9

 


