
 

 

الصباحية للعام الدراسي قائمة توزيع مناقشي بحوث التخرج لطلبة المرحلة الرابعة قسم الجغرافية الدراسة 
2020-2021 

االسم 
 المشرف

 التاريخ المناقش الثاني المناقش االول عنوان البحث اسم الطالب

أ.د.حبيب  -1
راضي 
 طلفاح

 احمد حميد جواد كاظم .1
 العزيزية قضاء في الزراعية التنمية آفاق -1

 
 د. عمر حمدان عبدهللا

 
 م.د. وفاء حسن جبر

11/7 /2021 

 2021/ 11/7 م.د. حذام جليل عباس م.د. وفاء حسن جبر أفاق التمنية الزراعية في قضاء الزبيدية.-2 احمد عباس جاسم صياد .2

اسماعيل ماهر هادي  .3
 محي

 2021/ 11/7 حسيند. ماجد راضي  كريم حميدد. علي  الزبيدية قضاء في التعليمية الخدمات كفاءة -3

 اكرم كمال كاظم خليف .4
كفاءة الخدمات التعليمية في قضاء الناصرية -4

. 
 2021/ 11/7 حذام م.د.  م.د . علي حميد دهش

انعام شريف جاسم  .5
 ابراهيم

 دوفاءم.د.  التنمية الزراعية في قضاء الصويرة.-5
م.م. نجاح علوان 

 عويز
11/7 /2021 

 2021/ 11/7 د. حسنين علي دلي عمر حمدانم.د  الصويرةقضاء الخدمات التعليمية في تنمية  -6 انوار كاظم جواد عباس .6

اياد أ.م.د. -2
عبد 
علي 
 سلمان

 19 كوفيد بفايروس لإلصابة جغرافي تحليل -1 ايمان علي كريم عبيد .7
 العراق في

 
 2021/ 11/7 م.د . علي حميد دهش م.دعلي كريم حميد

 حاتم كريم نفيس علي .8

حر احمد مجيد عبد  .9
 الغني

-1990)  للمدة العراق في الغذائي االمن -2
2010) 

 2021/ 11/7 م.د . علي حميد دهش م.د. وفاء حسن جبر



حسين علي حسين  .10
 عروض

 

وفاء حسن د. -3
 جبر

حسين محمد عاكول  .11
 جاسم

 في للمستشفيات الوظيفية الكفاءة -1
 واسط محافظة

 
 2021/ 11/7 حسنيند.  . علي حميد دهشم.د 

 حنين ثامر مهيدي ناهي .12

خالد عدنان خامان  .13
 حمود

 الخدمات الداء الوظيفية الكفاءة -2
 قضاء الدغارة. مركز في التعليمية

 ماجد راضي د. 
م.م. نجاح علوان 

 عويز
11/7 /2021 

 رسول جابر طاهر ظاهر .14

رسول ساجت سوادي  .15
 الخدمية الوظيفيةو األرض استعماالت-3 حسين

 الشوملي لناحية في مركز 
 12/7/2021 د. فراس صالح د. علي كريم حميد

زيدون محمد علوان  .16
 شعالن

علي حميد  د. -4
 دهش

رونق كريم خضير  .17
 دجلة نهر ضفاف تغير في المؤثرة العوامل-1 عباس

 واسط محافظة في

 أ.م.د. اياد عبد علي
 

 
 12/7/2021 حميدد. علي كريم 

زهراء عدنان هاشم  .18
 جيجان

 واسط محافظة في الري مياه خضائص-2 سارة احمد راشد مزعل .19
 الزراعي لالستخدام صالحيتها ومدى

 أ.م.د. اياد عبد علي
 

م.م. نجاح علوان 
 عويز

سجاد سفيح ساجت  .20 12/7/2021
 جودة

نجاح . مم. -5
علوان 
 عويز

سوالف ناطق عباس عبد  .21
 اللطيف

 االروائية المشاريع تجهيز قدرة احتساب. 1
 – كفاءتها رفع وسبل الزراعية لألراضي

)دراسة  انموذجا" العسكري التصنيع" مشروع
 جغرافية(

 أ.م.د. اياد عبد علي
 

 12/7/2021 م.م. طارق حامد عناد
سيف رزاق محسن  .22

 اجيرع

 في استثمارها وسبل الشمسية الطاقة. 2 شهد داود احمد عبد هللا .23
 .واسط محافظة شرق لمناطق الزراعية التنمية

 12/7/2021 د. حسنين علي دلي م.د. وفاء حسن جبر
 صدام كاظم عبيد مطرود .24

م.د. علي  -6
كريم 
 حميد

عباس حاشوش دريب  .25
 كاظم

 في اإلثارية المناطق في االرض استعماالت -1
 مقارنة دراسة - والقادسية بابل محافظتي

حبيب راضي أ.د. 
 طلفاح

 12/7/2021 م.م. نشأت صالح

 علي حميد سلوم حمود .26



 في النقال الهاتف ألبراج البيئية االثار  -2 علي عيدان حميد عبدهللا .27 
 الكوت مدينة

 عمر حمدان د. 
م.د. حذام جليل 

 عباس
12/7/2021 

 علياء مصطفى عطية .28

م.د. ماجد  -7
راضي 
 حسين

دور خريطة نظم المعلومات الجغرافية في . 1 عمر عبيد حمزة مروح .29
 رصد توسع المدينة ) مدينة الكوت نموذجا(

 أ.م.د. اياد عبد علي

 
 م.م. نشأت صالح

فاطمة شكوري حربي  .30 12/7/2021 
 حسن

. التخطيط المكاني للخدمات الصحية في 2 فاطمة محمد عبد ثامر .31
 مدينة الكوت باستخدام نظم المعلومات الجغرافية

حسنين علي دلي د.  
 

 د. فراس صالح
 12/7/2021 

 فاطمة موحان فالح ضمد .32

م.د. عمر  -8
 حمدان

فردوس عباس خضير  .33
 حسين

الكشف عن أحداث التطرفات المطرية في -1
 مقياس نسب األمطار اليومية لمحطة العزيزية

أ.د. حبيب راضي 
 طلفاح
 

 
 د. ماجد راضي

12/7/2021 
 كرار احمد خميس عبود .34

المديات الحرارية: االتجاهات الفصلية -2 كمال ناصر حسين لطيف .35
 والسنوية والتباينات المكانية في محافظة واسط

أ.د. حبيب راضي 
 طلفاح
 

محمد سلمان جاسم  .36 13/7/2021 م.م. طارق حامد
 محمد

م.م. بهاء  -9
الدين 
عبد 

 الحسين

 مسلم ثامر عبيد حسين .37
 في الصحي الصرف لمياه البيئية األبعاد -1

 النعمانية مدينة

أ.د. حبيب راضي 
 طلفاح
 

 13/7/2021 م.د. علي حميد دهش

 مشتاق ثامر صباح حامد .38

نشات  -10
 صالح

مصطفى عبدالكاظم مظلوم  .39
 محافظة في البرية النقل طرق كفاءة تقييم-1 اعنيد

 الجغرافية المعلومات نظم باستخدام.......... 
 

 م.د. وفاء حسن جبر

صالحد. فراس   
 

 
13/7/2021 

 نور اديب محسن خلف .40

م.م. طارق  -11
حامد 
 عناد

هارون رشيد فرج  .41
 سلمان

االشكال االرضية الناتجة عن عمل االنهار -1
الناضجة )نهر دجلة بين العزيزية وسدة الكوت 

 انموذجا(

 13/7/2021 أ.م.د. أياد عبد علي م.د. علي حميد دهش

 هدى زهير عبد حسين .42

رياض موحان ياسمين  .43
التحليل المكاني للمياه الجوفية في محافظة -2 محمد

 واسط

د. بهاء الدين عبد 
 الحسين 

 
 م.د. حذام جليل عباس

 13/7/2021 
ياسين عبد الكريم رحيم  .44

 عبيد



 

 

 2021-2020مناقشي بحوث التخرج لطلبة المرحلة الرابعه للدراسة المسائية للعام الدراسي  توزيع قائمة ب

 
 

 
 

 

 
 رئيس قسم الجغرافية                        

 م.د حذام جليل عباس 

المناقش  عنوان البحث اسم الطالب االسم المشرف
 االول

المناقش 
 الثاني

 التاريخ

عذير هادي حسين احمد أ.م.داياد عبد علي سلمان-1   1-  في(  والسنيسلة النيل زهرة) لنباتي البيئية االثار 
 وسبل واسط محافظة في دجلة نهر مقطع

 .األنهار مجاري المعالجة

م.د. وفاء حسن 
 جبر
 

 م.د. علي حميد
محمد حسين علي آيات -2 13/7/2021  

عيالن مراح فالح باقر م.د. علي كريم حميد-2    3-  في البيئي اإلصحاح لمؤشرات جغرافي تقييم 
 .................. مدينة

 علي أ.م.د. أياد عبد
م.د. وفاء 
 حسن جبر

13/7/2021 
كاظم هالل جاسم حيدر    4-  

عبد كاظم حميد رشيد -5 م.د. ماجد راضي القريشي-3 استخدام نظم المعلومات الجغرافية في تحديد  
 افضل االماكن السياحة في محافظة واسط .

م.د. علي حميد 
 دهش

م.د. حذام جليل 
كامل رضا بدر زهراء 13/7/2021 عباس     6-  

   زهراء حسين نصيف جاسم م.د. عمر حمدان عبد هللا-4
7-  

األسباب الطبيعية ودورها في تحديد درجة القارية 
 والتأثيرات البحرية فصليًا في محافظة واسط

أ.د حبيب راضي 
 طلفاح 
 

 
د. حسنين علي 

 دلي
13/7/2021 

-8   زينب حمزة محل زغير  
االشكال االرضية الناتجة عن عمل الرياح  زينب فاضل ستار محمد-9 عنادم. م. طارق حامد -5

 )الكثبان الرملية في محافظة واسط انموذجا(

م.د حذام جليل 
 عباس
 

م.م نجاح 
 علوان 

 عباس غافل طالل زناد -10 13/7/2021


