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 الجغرافية التطبيقية ، قسم م2021 -2020الدراسي  الصباحية ، للعام للدراسةعناوين بحوث التخرج ، وأسماء المشرفين ، وطلبتهم 

 المالحظات  عنوان البحث  أسم الطالب/ة  أسم المشرف/ة  ت
ا.م.د. عدي فاضل عبد   -1

 الكعبي
  الخشب واالثاث في محافظة كربالءالتحليل الجغرافي لصناعة  آيات صباح عبد هللا عمران

 التوطن الصناعي للصناعات الحرفية في محافظة كربالء ابراهيم ستار رزاق جاسم

 التلوث البيئي الناجم عن الصناعات المعدنية في محافظة كربالء ابو الحسن سعد حنتوش بداي

 مطالب من العام السابق الصناعات البالستيكية في محافظة كربالء المقدسةالمشاكل التي تعاني منها    عبد االمير ذو الفقار

  دراسة جغرافية لمستوى الوفاة في العالم  احمد خضير هاشم ناصر د. احمد حمود السعدي ا. -2

   مجاالت وأنواع االستثمار السياحي في مدينة كربالء المقدسة  قاسم هادي حمزه كاظم 

 التوزيع الجغرافي للسكان في العراق  حسون لغط احمد عبد هللا 

عباس فضيخ  الد. عبد ا. -3
 دغبوش

  1991إشكالية الحدود البحرية بين العراق والكويت بعد عام  احمد علوان مطر حصيده 

 ميناء مبارك الكويتي بين الجيوبولتك واالقتصاد احمد علي عبد الرسول عبد هللا 

 نظرية نهاية التاريخ حسين اركان حيدر علوان 

  فايروس كورونا واثره على البيئة واالنسان  اسراء عبد االمير محمود حنيش د. سلمى عبد الرزاق ا. -4

 التحليل المكاني لتوزيع الخدمات المجتمعية في قضاء الهندية اسماء رضا حميد عطيه

 الصحي على تلوث المياه السطحية في قضاء الهنديةتأثيرات مخلفات الصرف  ايات عبد الحسن راضي عليوي 

  احتساب نسب مساهمة قوة الرياح في عمليات التبخر احصائياً في محافظة كربالء ايمان كامل عباس حمادي  . حسين فاضل عبد ا.د -5

 دور المناخ في انتشار فايروس كورونا في منطقة الفرات األوسط  ايمان احمد جبر 

 خالد هادي ثعبانباقر 
 -الخصائص المناخية ودورها في زراعة وإنتاج المحاصيل الصناعية )القطن

 زيت عباد الشمس( في محافظة كربالء المقدسة  -الذرة

 الحصاد المائي وطرق احتسابه في محافظة كربالء علي دعيبل حنون 

  الجغرافي لموقع مشروع الصرف الصحي الجديد في مدينة كربالء المقدسةالتحليل  بان نبيل اسماعيل علوان  د. رياض كاظم سلمان ا. -6

 الخدمات الذكية في جامعة كربالء )خدمات االعالم الجامعي أنموذجا( بدر ريسان ثامر موسى

 بنين عباس محمد علي
التركيب الوظيفي للشوارع التجارية في مدينة كربالء المقدسة )شارع اإلسكان  

 أنموذجاً(

  ستراتيجيات تخطيط المواقع السياحية في محافظة كربالء المقدسة  تغريد خليل محمود علوان  د. سمير فليح حسن ا. -7

 اثر المناخ على االمراض االنتقالية في محافظة كربالء المقدسة  حسن فالح حسون شوني

 التوسع المساحي في مدينة كربالء المقدسةاالستخدامات الضاغطة على  حمودي عبيس محسن ستار
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 كفاءة التوزيع المكاني للصيدليات في مدينة كربالء  علي حسان كطوف

 د. وسن شهاب احمد ا. -8
 حوراء عبد الحسين مرزوك عباس 

التوزيع الجغرافي لمؤشرات خدمة التعليم االبتدائي الحكومي في العراق للعام  
 2019-2018الدراسي 

 

 حيدر عبد الحمزه رويح عطشان 
-2018التباين المكاني لخدمة التعليم االبتدائي األهلي في العراق للعام الدراسي 

2019 

 2019-2018توزيع جغرافي لخدمة التعليم الثانوي األهلي للعراق للعام الدراسي  عالء كاظم جعفر حسين 

 أ. علية حسين علي  -9
 

  االذربيجاني حول كارباخ  -النزاع األرميني دعاء علي كاظم حسن 

 االستراتيجية التركية تجاه العراق  ديانا حمزه حسين خشان 

  جليل د. مرتضى ا.م. -10
 إبراهيم

  دور االستشعار عن بعد في تصنيف األراضي الزراعية  رقيه جاسم محمد عبد الحسين 

 الجغرافية تقانة حديثة في معالجة وتحديث البياناتنظم المعلومات  زينب عباس نور راهي 

 األسمدة الكيمياوية سالح ذو حدين بين المنفعة والضرر هدير محسن جليل مهدي 

  الموارد المائية واثرها على قوة الدولة )العراق انموذجا(  سجى قاسم محمد جاسم  د. فاضل حسن كطافة ا.م. 11

 الروسية -مستقبلية للعالقات التركيةرؤية  سجى يوسف دوحي ياسين

 االوربية -رؤية مستقبلية في العالقات التركية سماح عبد الهادي عبود خفي

 اإليرانية -متغير المياه واثره على العالقات العراقية حيدر علي كاطع  

 ا.م. محمد حسين ادريس  -12
 شهد ميثم ميري سلمان 

االقتصادي والسكاني في القرنين الخامس والسادس  مدينة جرجان ونشاطها 
 الهجريين

 

 مدينة الكوت وموقعها الجغرافي ونشاطها السكاني في أيام الحكم االموي  صابرين حميد عبد الكاظم زويد

 صفاء حسين هويدي جواد
أشهر علماء الحلة في القرنيين الخامس والسادس الهجريين ونشاطهم الفكري 

 ورحالتهم الجغرافية 

 مدينة الحيرة وموقعها الجغرافي ونشاطها االقتصادي قبل الفتح الجغرافي ضحى قيس غازي كاظم

 دراسة في نشأة وموقع وموضع مدينة واسط  محمد طه عبود حسين

 البصرةالمحددات الجغرافية والظروف التاريخية لنشأة مدينة  محمد عبد المحسن جفات ثويني

 النشأة التاريخية للصراع حول الصحراء الغربية  محمد عدنان ياسين ارياح 

 دراسة في صناعة وزراعة وتجارة مدينة القيروان خالل العصر االموي  مرتضى احمد عبد الساده هنون 

 م.د. امين عواد كاظم  -13
 

  التحليل الجغرافي لتأثير التغير المناخي على الزراعة في محافظة كربالء  ضياء عبد االمير متعب سلمان 

 تقييم اإلمكانيات الزراعية التي تعتمد على المياه الجوفية في محافظة كربالء طيبه حسين حمزه حسين

 مركز محافظة كربالءاستخدام نظم المعلومات الجغرافية لتمثيل البنى التحتية في  عبد هللا حاتم غازي محسن 
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 2020انتاج التمور في محافظة كربالء لسنة   شاكر حمزه رحم   عبد هللا

 م.م. حسين علي حاتم  -14
 عبير سعد شهاب احمد  

تقييم طاقة الرياح في جامعة كربالء وجدوى تنصيب توربينات الرياح لتجهيز كلية  
 التربية للعلوم اإلنسانية بالطاقة 

 

 ضياء كاظم حسون عذراء 
تقييم طاقة اإلشعاع الشمسي في جامعة كربالء وجدوى تنصيب منظومات الطاقة 

 الشمسية لتجهيز كلية التربية للعلوم اإلنسانية بالطاقة 

 دراسة جدوى استخدام تقنيات تدوير النفايات في محافظة كربالء واثرها على البيئة   عقيل علكم شنون  

 ياسر  عدنان مهدي 
دراسة المناخ االصغري لكلية التربية وجدوى استخدام تقنيات العزل الحراري 

 الحديثة على استهالك الطاقة 

 في قضاء الهندية   pvcالتحليل الجغرافي لصناعة  علي عبد العزيز عبد الكريم علي م.د. لواء قيس جاسم  -15

 التوزيع الجغرافي ألبراج الهاتف النقال في قضاء الهندية وأثارها على البيئة علي فالح حسن فضيل 

 االثار البيئية لمحطة كهرباء الكمالية في مدينة كربالء المقدسة  علي مكي ازرك جواي 

 االثار البيئية لصناعة الحديد الخام في مدينة كربالء المقدسة  علي مهند سليم محسن 

 م.د. هاني جابر محسن  -16
 
 
 
 

 عماد جاسم راهي جباري 
التوزيع الجغرافي للمدارس االهلية في مدينة كربالء المقدسة باستخدام نظم  

 المعلومات الجغرافية
 
 

 المناخ في محافظة كربالء المقدسةالتمثيل ألخرائطي لعناصر  عمار ياسر عزيز ثامر 

 غدير مجبل محمد راضي 
و   2003تفتيت األراضي الزراعية في منطقة الهيابي )دراسة مقارنة بين عامي 

2020 

 اإلقليم الجغرافي لمصنع البالستك في ناحية الحسينية فاضل حسين عبد االمير هادي

 م. سجى سعد احمد  -17
 
 

  العشوائيات واثارها السلبية كريم فاطمه نوري علي 

 قاسم علي عبد الحسين عباس 
كفاءة الخدمة الصحية في مدينة كربالء المقدسة )حي الموظفين وحي رمضان  

 انموذجاً(

 دراسة جغرافية لمستوى الوالدات في العالم   احمد عبد الحر كاظم عبود

 لتنظيم شوارع مدينة كربالء المقدسة الواقع المستقبلي  كاظم محمد جراد كاظم 

 م. اسراء جاسم طالب  -18
 

  التقييم البيئي لمياه نهر الحسينية في محافظة كربالء.  ماهر زاهر محسن عباس

 تحليل جغرافي لتربية وإنتاج األسماك في قضاء الهندية محمد حيدر غازي زياد

 المناخ على زراعة القمح في محافظة كربالء اثر عناصر  محمد رسول عبد الحسين زياد 

 اإلمكانات الجغرافية لمشروع الكمالية الزراعي في محافظة كربالء  محمد صالح زغيرون فاضل 

 م.م. علي جواد كاظم  -19
 مرتضى جعفر حسن عبود 

الخصائص الطبيعية والبشرية للهضبة الغربية في محافظة كربالء وعالقتها 
 الزراعي باإلنتاج 

 

 تنمية السياحة الطبيعية واستدامتها في محافظة كربالء  مريم موسى عبد الكاظم كزار
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 نظم الري السطحي في ظل الظروف المناخية في محافظة   مصطفى رضا كنون كرمد 

 تأثير المناخ على انتاج المحاصيل االستراتيجية في محافظة كربالء   نبيل محمد مجهول فرعون 

 م.م. هند حمدي وهاب -20
 

  الورش الصناعية في مدينة الهندية نذير محمود يونس عباس 

 تحليل الموقع الصناعي لمصفى كربالء المقدسة نريمان محمود عبد الباقي جياد

 المستقبلية الستهالك الطاقة الكهربائية في محافظة كربالء المقدسة االفاق  نوران عدنان جواد خضير 

 التحليل الجغرافي لمواقع المدارس في مدينة الهندية  هدى ابراهيم كاظم حطاب

 م.م. سحر رعد هاشم  -21
  

 حوراء خضر كاظم حمادي
  الزحف العمراني واثره على األراضي الزراعية في قضاء الحسينية 

 المعوقات الجغرافية النتاج الخضروات في محافظة كربالء  مرتضى محسن عباس حيدر 

 (  2019-2017تسويق اإلنتاج الزراعي المحلي ) ختام ثابت جاسم ظاهر

 معوقات ومقومات اإلنتاج الزراعي في محافظة كربالء  رسل حسين محمد كاظم 

22  
 م.م. مصطفى مكي جواد 

  انتشار النفايات المنزلية في الوسط الحضري لقضاء الهندية رغده حميد منصور عبد 

 إدارة ومعالجة النفايات الطبية في مستشفى ومراكز الصحة في قضاء الهندية ساره سالم مهدي هاشم 

 أثر الزحف العمراني في البساتين واألراضي الزراعية في قضاء الهندية سجاد يوسف  علي حسين 

 النمو الحضري وعالقته بمشكالت النقل الحضري في مدينة كربالء المقدسة بالش عوادسيف حمزه 

 


