
 قائمة بأساء الطلبة المرحلة الرابعة واالساتذة المشرفٌن علٌهم

 7102-7102العام الدراسً 

 عنوان البحث اسم الطالب اسم التدرٌسً

 
 أ.د. كفاح صالح االسدي

 دراسة هٌدرولوجٌة –سدتً الكوفة والعباسٌة  أبو تراب نعمة محمد

  احسان اركان سكر

  أحمد صادق محمد 

   

 
عبدالحسن مدفون أ.د. 

 ابورحٌل

 اثر المناخ على النقل فً العراق أحمد فارس كامل ابو شنه

  احمد محسن هادي غازي

االفات التً تصٌب المحاصٌل الزراعٌة فً محافظة النجف  اسراء ماجد محمد رضا
 االشرف

   

 
 أ.د. وهاب فهد الٌاسري

الجغرافً لساحات وقوف السٌارات فً مدٌنة  التاوزٌع اسماعٌل عبد حسٌن 
 النجف القدٌمة

المقارنة الجغرافٌة بٌن والدات االناث والذكور فً مدٌنة  اسٌل حٌدر جابر حسون
 النجف

 شارع الروان حالة دراسٌة –حاالت التسوق عند النساء  أفٌاء محمد عبد الحمزة 

   

 
 أ.د. مجٌد حمٌد شهاب

المقومات الجغرافٌة لزراعة الخضر الصٌفٌة فً ناحٌة  بعٌوياكرم حاتم كرٌم 
 العباسٌة

 تحلٌل جغرافً الهمٌة النقل ودوره فً التخطٌط العمرانً اٌمان محمد عواد

 استعماالت االرض الحضرٌة فً شارع ابو القاسم آٌه كرٌم محمد دٌكان 

   

 
 أ.م.د. شمخً فٌصل االسدي

التباٌن المكانً لزراعة محصول الشعٌر فً محافظة النجف  بنٌن جواد كاظم جبار
 االشرف

التباٌن المكانً لزراعة محاصٌل الحبوب فً ناحٌة  تحسٌن مهند مراد 
 المشخاب

 27و27استعماالت االرض الزراعٌة فً مقاطعتً  جاسم محمد مطشر خلخال
 الحٌدرٌة

   

 
 أ.م.د. عاٌد جاسم الزاملً

 جغرافً للخدمات التعلٌمٌة فً مركز ناحٌة الحٌدرٌةتحلٌل  حبٌب علً راهً

قرٌة الحسانٌة  -مورفولوجٌة القرٌة فً ناحٌة المشخاب   حسن فالح نعمة
 انموذجا  

 الكثبان الرملٌة واثرها البٌئٌة فً محافظة النجف حسنٌن جعفر مرزة

   

 
 أ.م.د. علً لفته سعٌد

 –االرض الحضرٌة فً حً الغدٌر والفرات استعماالت  حسٌن أنور منصور عبود
 دراسة فً جغرافٌة المدن

شارع  –استعماالت االرض التجارٌة فً مدٌنة النجف  حسٌن شفٌق عباس حسن 
 المدٌنة حالة دراسٌة

استعماالت االرض التعلٌمٌة والصحٌة فً القرٌة العصرٌة /  حسٌن كاظم خضٌر غزاي
 محافظة بابل

  حسٌن محمد كرٌم

   

 التوزٌع الجغرافً الشجار الفاكهة فً محافظة التجف حسٌن نجم عبد هللا محمد 



 تحلٌل جغرافً للمناخ المحلً فً محافظة النجف االشرف حسٌن هادي حنٌن محمد أ.م.د. عبد الكاظم علً جابر

 اثر وسائل النقل على التلوث البٌئً فً مدٌنة النجف حسٌن والً كزكوز لفتة

 خصائص االنتاج الزراعً فً المشخاب عدنان ٌوسف  الحمزة

   

 
 أ.م.د. فالح حسن شنون

العاومل الجغرافٌة المؤثرة فً زراعة محاصٌل العلف فً  حٌدر أحمد عبٌد فواز
 محافظة النجف االشرف

الخصائص الجغرافٌة وعالقتها بأنتاج المحاصٌل الحقلٌة  ختام ابراهٌم عبد عباس
 فً ناحٌة العباسٌة

معمل  –مقومات الصناعات االسمنتٌة فً محافظة النجف  داود سالم جبار
 كار انموذجا  

   

 
 شبع أ.م.د. محمد جواد عباس

تحلٌل جغرافً للمدن المستدامة مدٌنة مصدر االمارتٌة  دعاء محسن عبد جبر 
 انموذجا  

 توزٌع جغرافً لمعامل السمنت فً محافظة بابل رانٌة دوهان فضالة

 تحلٌل جغرافً للصناعات االستهالكٌة فً ناحٌة الحٌدرٌة رقٌة جابر مسلم هاشم

   

 
 أ.م.د. صفاء مجٌد المظفر

توزٌع جغرافً لمحطات مٌاه الصرف الصحً لمدٌنتً  رقٌة عقٌل حسن 
 النجف والكوفة

 تحلٌل مكانً لخصائص الترب فً ناحٌة العباسٌة رنا حسٌن علً حسٌن

 التباٌن المكانً النتاج االغنام فً محافظة النجف روز شاكر محمود 

 الخصائص المناخٌة واثرها فً هٌدرولوجٌة شط الحلة رٌام حسٌن عبدهللا

   

 
 أ.م.د. مثنى فاضل علً

 التباٌن المكانً لظاهرة الطالق فً مدٌنة النجف زهراء عدي حاتم حسٌن 

 تحلٌل جغرافً لمصادر الطاقة فً محافظة النجف االشرف زهراء عمار حاتم

 التحلٌل المكانً لظاهرة العنف االسري فً مدٌنة النجف زهٌر غالب شنٌن محمد

تأثٌر تطرف درجات الحرارة فً نمو المحاصٌل الزراعٌة  زٌد عادل عبد الكاظم 
 فً ناحٌة العباسٌة

   

 
 أ.م.د. كامل حمزة فلٌفل

النباتات المائٌة واثارها السلبٌة على الموارد المائٌة  زٌد منهل شعبان 
 السطحٌة فً محافظة النجف وسبل معالجتها

التوزٌع الجغرافً لمظاهر التصحر فً ناحٌة الحٌرة وسبل  زٌنب صادق محمد رضا 
 معالجتها

والمظاهر الخارجٌة الناتجة عنها  العملٌات الجٌمورفولوجٌة زٌنب عادل بازول محمد 
 فً ناحٌة الحٌرة

 جٌومورفٌة ناحٌة غماس فً محافظة القادسٌة سجاد محمود علً 

   

 
 أ.م. رنا عبدالحسن جاسم

التباٌن المكانً لالٌدي العاملة النسوٌة فً قطاه الصناعة  سارة جابر طالب
 لمحافظة النجف

-7112فً محافظة بابل للمدة ) تباٌن معدالت الخصوبة زٌنب محمد عبٌس
7107) 

  سجى حاكم حطحوط 

المقومات الجغرافٌة لزراعة المحاصٌل العلفٌة فً قضاء  سماح فارس سلطان سلمان
 الكوفة

   

  سٌف رٌاض شاكر عباس 



شهد محمد عبد الكاظم  أ.م. كفاح داخل عبٌس
 محمد

 –دراسة الظواهر االجتماعٌة والعمرانٌة عند ابن حوقل 
 دراسة فً الفكر الجغرافً

التوزٌع الجغرافً للمدارس الثانوٌة االهلٌة فً محافظة  شٌرٌن رحٌم وهاب ضٌدان
 7102-7102النجف لسنة 

 مورفولوجٌة قرٌة الوهابً فً ناحٌة العباسٌة صالح حسن كاظم 

   

 
 عثمانم.د. مصطفى كامل 

  حسٌن ابراهٌم

  رئام عبد المنعم

  ضٌاء ٌحٌى مٌري عرنوص

   

 
 م.د. احمد ٌحٌى عبد

تمثٌل خرائطً الستعماالت االرض الزراعٌة فً قضاء  عباس عبد السادة كرٌم 
 الكوفة

 توزٌع خرائطً لخدمات النقل فً ناحٌة الحٌرة عباس ماجد حمزة عداي 

تحلٌل جغرافً للتوسع فً تجارب زراعة النخٌل فً  عبد هللا نعمة حافظ علً 
 محطة ابحاث النخٌل نموذجا   –محافظة النجف االشرف 

 تمثٌل خرائطً للمظاهر التضارٌسٌة لمدٌنة الكوفة عذاب شاكر تركً

   

 
 م.د. رحٌم محمد عبد زٌد

دراسة  –تحلٌل جغرافً لظاهرة تقسٌم الوحدة السكنٌة  علً حسٌن عبد الجلٌل 
 الكوفة( –حالة)حً مٌسان 

التوزٌع الجغرافً للخدمات السٌاحٌة والترفٌهٌة فً  علً حمٌد عبد محمد 
 محافظة بابل

السٌاحٌة الهوار  الخصائص الطبٌعٌة واثرها فً االمكانات علً عباس كاظم
 محافظة مٌسان

فً محافظة  مقومات التوطن الصناعً للصناعات االساسٌة علً فرحان جالب
 النجف االشرف

   

 
 م. تغرٌد معٌن

المقومات الجغرافٌة لمحاصٌل الخضروات الشتوٌة فً  حسنعلً عٌسى 
 محافظة بابل / قضاء المسٌب

توزٌع جغرافً للنباتات الطبٌعٌة فً اقلٌم السهل الرسوبً  فاطمة عادل خلٌفة عباس
 لمحافظة النجف االشرف

  فاطمة نعمة هاشم فرج

  فرزدق جلٌل المً مبارك

   

 
 م. زٌنب حسن حبٌب

المقومات الطبٌعٌة لزراعة المحاصٌل العلفٌة مفً ناحٌة  فرقان سعد
 الحٌدرٌة

واقع زراعة اشجار النخٌل فً محافظة النجف للمدة  كاظم علً محمد
7101-7102 

 المقدسةكفاءة خدمات التعلٌم االبتدائً فً مدٌنة كربالء  كرار كرٌم لفته

 التوزٌع الجغرافً للترب فً محافظة القادسٌة كرٌم حمٌد مهدي

   

 
 م. اٌمان عبدالحسٌن شعالن

 التوزٌع الجغرافً لمرض السكري فً محافظة النجف رحٌم لٌث هٌثم

 التوزٌع الجغرافً لحوادث المرور فً محافظة النجف مرتضى محمد ٌاسر

التوزٌع الجغرافً لالمراض المعدٌة لالطفال فً قضاء  مروان فرحان ناصر حسون
 7102-7107 الكوفة لعام

   



 
 
 

 م. اسعد سلٌم لهمود

الدور االقتصادي للصناعات التقلٌوٌة )التراثٌة( فً  مروة محمد رضا طاهر
 محافظة كربالء المقدسة

العشوائً فً منطقة  لالستعماالت االرضجغرافً التوزٌع ال مروة معٌن حسب هللا
 GISبأستخدام  الكوفة – )نٌسان(

دور مسجد الكوفة فً تنمٌة السٌاحة الدٌنٌة فً مدٌنة  مصطفى محسن علً جابر 
 النجف االشرف

االثار البٌئٌة للتجاوز على االراضً الزراعٌة فً منطقة  منار سلمان مجٌد كاظم
 النجف االشرف

   

المناخ واثره فً تصمٌم وبناء المسكن فً محافظة النجف  سالم ناصرمنتظر  عبد كاظم ةم.م. ساجد
 االشرف

 تحلٌل مكانً لزراعة الطماطم فً محافظة النجف االشرف منى عبد األمٌر كرٌم جاسم

   

 
 سٌناء عبد طه د.م.م.

العوامل الجغرافٌة واثرها فً زراعة المحاصٌل البقولٌة فً  ناصر حمٌد ابو علً
 قضاء الكوفة

الخصائص المناخٌة وعالقتها بأمراض الجهاز التنفسً فً  نجاح حسن سلطان جمعة 
 قضاء الكوفة

 التباٌن المكانً لتوزٌع حقول الدواجن فً محافظة بابل نور عماد عباس

المقومات الجغرافٌة لزراعة محصول الشعٌر فً محافظة  ندى  حسن لفته
 الدٌوانٌة

   

 
 م.م. لمٌاء عبد طه

الزراعة المحمٌة واثرها فً زٌادة االنتاج الزراعً النباتً  نور محمد كشوش برهان
 بٌن كربالء والنجف فً المناطق الصحراوٌة

 التوزٌع الجغرافً لمحطات الوقود فً مركز محافظة بابل ٌوسف كرٌم عبٌس

  حسٌن عبدالحسن حسٌن

  حسٌن ٌوسف حسن
 


