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القوى العاملة الزراعية في محافظة ديالى دراسة  1/019
 في جغرافية السكان

 وسن شهاب احمد العبيدي

الخصائص الفزياويةوالكمياوية للتربة في قضاء  2/019
 بعقوبة واثره في الزراعة الحمضيات وانتاجها

 سالم احمد محمد التويجري

العالقة المكانية بين النقل والصناعات التحويلية في  3/019
 محافظة صالح الدين

 شبيب احمد علي العزاوي

اثر النقل بالسيارات في البناء الوظيفي والعمران  4/019
 لمدينة بعقوبة

 رجاء خليل احمد الدليمي

الوقود في محافظة تحليل جغرافية لمحطات تهيئة  5/019
 ديالى

 علي طالب جعفر

 الخصائص السكانية لقضاء المقدادية للمدة 6/019
 (م1001 - 1011) 

 شروق عبد االله حسين الدليمي

 عمار حسين محمد العبيدي جيومورفولوجية حوض وادي كوروهرده 1/019

انشاء قاعدة معلومات مكانية الغراض التخطيط  8/019
 وتقديم الخدمات المستخدمة في مدينة بعقوبة 

 ازهار سلمان هادي الجبوري

الوديان المنحصرة في جبل حمرين شمال شرق  0/019
 العراق

 هبة عبد الرحمن حسين الدليمي

جيومورغولوجية الكثبان الرملية في منطقة القبة  19/019
 لمقداديةفي قضاء ا

 يعرب محمد حميد محمود اللهيبي

مواصفات تربة قضاء المقدادية وتصنيفها دراسة  11/019
 جغرافية 

 نيران علي حسين المشهداني

انشاء قاعدة معلومات مكانية الغراض التخطيط  12/019
 وتقويم خدمتي الصحة والتعليم في مدينة المقدادية

 اسراء هيثم احمد صالح العبيدي

 محسن ابراهيم التميمي مدينة جلوالء دراسة في جغرافية المدن      13/019

 غصون فائق صالح العبيدي التحليل المكاني لالمراضفرمتة في محافظة ديالى 14/019

 محارب خلف كنج المعموري موريتانيا دراسة في الجغرافية السياسية 15/019

المغاربي العربي  الشراكة المتوسطية واالتحاد 16/019
 دراسة في الجغرافية السياسية

 مهاد محمد عبدهللا البرزنجي

دور المناخ في تحديد الموقع االمثل لمحصول زهرة  11/019
 الشمس في العراق

 لؤي خضر اشرع

 نادية مطلق ارما التحليل المكاني للمرائب الرئيسية بغداد الكرخ 18/019

الصناعات الصغيرة في محافظة اتجاهات توطين  10/019
 صالح الدين

 علي جاسم حمود الفراجي

العوامل المؤثر في تكرار السنوات الجافة والرطبة  29/019
 في العراق

 خميس دحام مجبل السبهاني



 الّرحيمبسم هللا الّرحمن  

 وزارة التعليم العالي و البحث العلميّ / جمهورية العراق 

 كليّة التربيّة للعلوم اإلنسانيّة / جامعة ديالى 

 شعبة المكتبة 

 م0202–0202:للعام الدراسّي   

 الرسائل واألطاريح

 الجغرافيةقسم 
 

 

 

النظم االرضية في محافظة واسط واثره في التنمية  21/019
 االقليمية

 سحر عبدهللا ابراهيم المحارب

 هشام صالح محسن البياتي النقل في محافظة واسط واثره في التنمية االقليمية 22/019

تغير استعماالت االرض الزراعية في ريف قضاء  23/019
 سامراء

 ظافر ابراهيم طه ياسين الفرادي

تركيب السكان وعالقته بالقوى العاملة في محافظة  24/019
 ديالى

 عدنان كاظم الزبيدي

دراسة )االنماط التقليدية والحديثة الستعمال االرض  25/019
 (تحليلية لمنطقتي الفضل وزيونة

 فيان نريمان مصطفى بابان

العوامل الجغرافية المؤثرة في التوسع الحضري  26/019
 لمدينة الحلة

 عامر راجح نصر الربيعي

 جاسم الزهيريعبد الشهيد  مستقبل النمو السكاني في الوطن العربي الزبير 21/019

 مريم خير هللا خلف التباين المكاني للحراك السكني في مدينة الزبير 28/019

واقع التوزيع الجغرافي للصناعات الكهربائية في  20/019
 محافظة بغداد

 عدي فاضل عبد الكعبي

اثر عناصر المناخ في زراعة وانتاج الحمضيات في  39/019
 المنطقة الوسطى من العراق

 نعم نصيف جاسم الزبيديم

 ذكرى رشيد بدن الرصافة/التوزيع الجغرافي للمرائب في بغداد 31/019

تحديث خرائط السكان دراسة مقارنة بين الطرائق  32/019
 (منطقة الدراسة مدينة الرمادي ) الحديثة 

 علي خليل خلف الجابري

 - 1081تغير استعماالت االرض في قضاء القائم  33/019
2999 

 عبد فرحان حايف

 وسام متعب محمد ياسين الباوي التحليل المكاني لمرائب النقل في محافظة ديالى  34/019

 رقية مرشد حميد العنبكي محافظة ديالى دراسة جيوبولتيكية 35/019

 منذر عبد المجيد محمود البدري 1011و  1051القوى العاملة في العراق  36/019

التغير المكاني للعمالة الزراعية في العراق بين  31/019
 1011و 1058سنتي 

 صبرية احمد الفي الغريدي

دور القوى العاملة العربية الوافدة في عملية التنمية  38/019
 في القطر العراقي

 علي حسين كنون

 محمد حزام صالح بن صالح الترفيه والسياحة في مدينة ومحافظة صنعاء 30/019

 ناجي سهم رسن القوى العاملة االنثوية في محافظة واسط 49/019

تغير القوى العاملة الزراعية في محافظة االنبار  41/019
(1011 - 1001) 

 ابراهيم قاسم درويش محمد الباالني

 محمد حماد عبد اللطيف العاني الصناعات الخشبية في مدينة بغداد 42/019
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 جاسم خليل الخالدي الزمنية لدرجة الحرارة في العراق تحليل السالسل 43/019

لطية ( المقطع النموذجي)اوستراكودا تكوين جدالة  44/019
 سنجار المحدبة في شمال غرب العراق 

 محفوظ عبدهللا علي حسين الحديدي

 وسام وهيب مهدي التوسع العشوائي في مدينة بعقوبة  45/019

في انتاجية الحنطة والشعير في  اثر المطر الفعال 46/019
 اراضي نهر ديالى في العراق

 نهلة واثق محمود الشمري

 -ماء )تحليل التباين المكاني لخدمات البنى التحتية  41/019
لمدينة كربالء ( هاتف ارضي -كهرباء  -مجاري 

 GIsبأستخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية 

 وسن شهاب احمد العبيدي

تحليل مواقع الصناعات الملونة في مدينة بغداد  48/019
 بأستخدام نظم المعلومات الجغرافية

 رقية مرشد حميد العنبكي

 مشتاق طالب صالح الصناعات الخشبية في مدينة كربالء 40/019

 -التباين المكاني للصناعات الصغيرة في محافظة  59/019
 م2995 -م 1005ديالى للمدة 

 ميادة فرحان حميد

الصناعات االنشائية الكبيرة في محافظة ديالى للمدة  51/019
(2999 - 2990) 

نبراس سعدون مطشر سلمان 
 العجيلي

االبعاد الزمانية والمكانية المراض السرطان في  52/019
 2998 - 1001محافظة ميسان للمدة 

 جنان اسماعيل خلف العلياوي

السنغالي في حوض نهر ابعاد الصراع الموريتاني  53/019
 السنغال

 وسام علي كيطانبريسمالنداوي

( خريسان)التحليل المكاني لتلوث مياه جدول سارية  54/019
 في محافظة ديالى

 نسرين هادي رشيد الكرخي

جغرافية االنتخابات البرلمانية في محافظة ديالى  55/019
 (2919 - 2995)للمدة من 

 وحيد انعام غالم الكاكائي

دور النقل بالسيارات في البناء الوظيفي والعمراني  56/019
 لمدينة المقدادية

 محمد عطية محمد العزاوي

ياه الجوفية في قضاء القدادية وسبل مادارة ابار ال 51/019
 تنميتها

 اسماء عبد االمير خليفة الجميلي

مؤشرات التغير المناخي في محافظة ديالى خالل  58/019
 (2919 - 1041)السنوات 

 مروة سالم محمد العزاوي

استعماالت االرض الصناعية في مدينة بعقوبة  50/019
 (GIS)وتفسيرها بأستخدام 

 نزار محمود محمد ابو خمرة

التذبذب المناخي واثره في تباين حدود االقاليم  69/019
 المناخية في العراق

 ازهار سلمان هادي
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البلدية في مدينة بعقوبة وسبل تحليل بنية الخدمات  61/019
 تطورها في ضوء التوسع الحضري للمدينة

 سعيد فاضل احمد

 احالم نوري منشد الجوراني السكن المهني الحكومي في مدينة بعقوبة 62/019

امكانيات زراعة المحاصيل الحقلية في قضاء  63/019
 بلدروز وسبل تطورها

 ضياء الدين حسين عسكر الساعدي

استعماالت االرض الزراعية في ناحية العبارة  64/019
 (محافظة ديالى)

 حسين علي مجيد السعيدي

اثر العمليات البنيوية في تكوين اشكال سطح االرض  65/019
/ في طية حمرين الجنوبي شمالي المنصورية 

 العراق

 ماهر سلمان مالك عبد الحسين

 جمال عبد منديل عيدان بعقوبةاالستيطان الريفي في قضاء  66/019

اثر عمليات التعرية والتجوية في تكوين اشكال  61/019
سطح االرض في طية حمرين الجنوبي شمال 

 العراق -المنصورية 

 ياسر محمد عبد التميمي

خالق خانقين واثره في تكوين االشكال االرضية في  68/019
 منطقة حمرين

 يونس مهدي صالح

العالقة المكانية بين الطرق المعبدة ونمو وتوزيع  60/019
 المستوطنات الريفية في قضاء الخالص

 نور رشيد حميد الجميلي

التباين المكاني لحاالت الزواج والطالق لسكان  19/019
 2912 - 1001 - 1081محافظة ديالى للمدة 

 طالل منهيل كريم

 صالح حسن علي خلف الجوهر وابعاده البيئيةمشكلة التصحر في محافظة ديالى  11/019

اثر المناخ في توطن االمراض االنتقالية في محافظة  12/019
 (2912 - 1008)ديالى للمدة 

 خالد نعمان محمد الحمداني

 ليث محمد عيدان التميمي المياه الجوفية في ناحية مندلي وسبل تنميتها 13/019

في ( االبتدائي والثانوي)التعليمية كفاءة الخدمات  14/019
 قضاء الخالص

 تركي حومد علي الجوراني

التحليل المكاني لتلوث مياه جدول مهروت في  15/019
 محافظة ديالى

 عمر ابراهيم حسين الجبوري

التحليل المكاني لمشاريع انتاج الدواجن في محافظة  16/019
 ديالى وسبل تنميتها

 التميميفتيان علي مهدي 

 ذكرى عادل محمود االمكانات السياحية في محافظة ديالى وسبل تنميتها 11/019
 العزاوي 

تحليل جغرافي لمحطات تعبئة الوقود في محافظة  18/019
 االنبار

استبرق محمد عبدهللا حسين 
 القيسي
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انتخابات مجلس محافظة ديالى دراسة جغرافية  10/019
 2990 - 2995مقارنة للدورتين 

 حسين عبد المجيد حميد الزهيري

زراعة النخيل وانتاج التمور في محافظة ديالى  89/019
 وسبل تنميتها 

 نوال مصطفى كريم 

استعماالت االرض الزراعية في ناحية المنصورية  81/019
 2912 - 2999للمدة من 

 جاسم محمد زغير 

المجتمعية في  تقييم كفاءة التوزيع المكاني للخدمات 82/019
 بغداد -منطقة المعامل 

 انتظار تكليف كريم صلبي

اثر التغير المناخي في تغير معدالت الضغط الجوي  83/019
 (2919 - 1045)في العراق للمدة 

 مروج هاشم كامل الصالحي

التلوث البصري في منطقة االعمال المركزية لمدينة  84/019
 بعقوبة

 سمير مهدي صالح الويس

العوامل المكانية المؤثرة في توطين الصناعات  85/019
 الكيمياوية في قضاء بيجي وسبل تطويرها

 ياسر لفتة حسين علوان العزاوي

الخالص وهبهب )خدمة الماء الصافي في مدن  86/019
 في محافظة ديالى ( والسالم 

خميس غازي خلف حسن 
 المعموري

اثر المناخ في زراعة ونمو وانتاجية محصولي  81/019
 فستق الحقل وزهرة الشمس في محافظة ديالى 

 فليح حسن محمد ضاحي
 

الموارد المائية في محافظة ديالى وكفاءة استخدام  88/019
 المياه الممغنطة في التخطيط المستقبلي

 زياد محمد حسن احمد المهداوي

التطور الجيومورفولوجي اللتواءات نهر ديالى بين  80/019
زاغنية وبعقوبة واثره في استعماالت االرض 

 الزراعية 

 محمد عبود محمد االعرجي

التباين المكاني لوفيات االطفال دون الخمس سنوات  09/019
 (2992/2911)في محافظة ديالى للمدة من 

 قسمة نجم عبد هللا

 حسام نجم الدين عبد الشمري عند ابن حوقل المنهج الجغرافي 01/019

 فالح محمد ستار الباتي قضاء خانقين دراسة في الجغرافية االقليمية 02/019

المتساقطات الجوية في محافظة ديالى وأثارها  03/019
 البيئية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية

 عقيل عبد الستار سعيد الزبيدي

الوظيفة التجارية لمدينة بعقوبة ومجاالت تأثيرها  04/019
 التجاري في محافظة ديالى 

 سعيد فاضل احمد 

واقع تربية االبقار والجاموس في محافظة ديالى  05/019
 2913وسبل تنميتها لسنة 

 تحسين هادي رميض
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 نزار رزوقي وهيب الزيدي الموازنة المائية المناخية في محافظة ديالى  06/019

استعماالت االرض الزراعية النباتية في ناحية  01/019
 محافظة ديالى/ العظيم 

 سرى خيون محمود زهو العزاوي

االشكال االرضية في حوض نهر الوند وعالقتها  08/019
 بتكوينة المنطقة

 زيد عبد محمود 

التطور الجيومورفولوجي اللتواءات نهر ديالى بين  00/019
واثر في استعماالت االرض  زاغنية وبعقوبة

 الزراعية

 محمد عبود محمد االعرجي

 منذر صائل محمد الجبوري خصائص ترب ناحية المنصورية وعالقتها بالبيئة 199/019

الموارد المائية في حوض نهر العظيم وادارتها  191/019
 وسبل تنميتها

 علي ياسين عبدهللا

اثر المناخ في الري التكميلي لمحصول القمح  192/019
 والشعير في قضاء 

 

 ماهر ثامر سعيد فريح النداوي

التباين المكاني للرواسب النهرية في حوض نهر  193/019
ديالى االوسط بين كالر وسد ديالى الثابت وسبل 

 استثمارها

 اوس جمهور حسن العسكري

واقع ومستقبل خدمة الماء الصالح للشرب في  194/019
دراسة في )مدينة المقدادية في محافظة ديالى 

 ( جغرافية الخدمات 

 محمد جاسم حمادي الطائي 

استخدام التقنيات الحديثة في االستثمار االمثل  195/019
للموارد المائية السطحية واثرها على زيادة 

 المساحات المزروعة في محافظة ديالى 

 قيس ياسين خلف 

 سارة عبد هللا حسون محمد االستيطان الريفي في قضاء خانقين 196/019

خدمة الماء الصافي في مدينة (جغرافية الخدمات 191/019
 دراسة في )المقدادية 

 محمد جاسم حمادي الطائي 

 خليل جواد السعيدي ودمحم تحليل الوظيفة السكنية لمدينة المقدادية  198/019

استعماالت االرض الزراعية في ناحية كنعان  190/019
 (محافظة ديالى)

 مصطفى سعد هاشم مجيد الدوري

التحليل المكاني البار المياه الجوفية في ناحية  119/019
 المنصورية

 راغب محمود الجبوري

واقع الخدمات البلدية والمجتمعية في مدينة هبهب  111/019
 في ضوء التوسع الحضري 

 هدى قاسم محمد
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الموقع الجيوستراتيجي لتركيا واهميته لالتحاد  112/019
 االوربي

 وحيد انعام غالم الكاكائي

والمستخلص البحري  EMIتأثير اضافة الحيوي  113/019
البرحي والجبرلين في نمو فسائل النخيل صنفي 

 والخالص 

 ندى محمد شندوخ

-1011خصائص سكان قضاء الخالص للمده  114/019
 دراسة في جغرافية السكان  1001

 محمد عبد الرحمن عبد العزيز

 عالء مهدي صالح الزهيري  جغرافية التعليم المتوسط في محافظة ديالى   115/019

اثر عناصر المناخ في زراعة وإنتاج محصول  116/019
 الرمان في قضاء المقدادية 

 خالد احمد حسين خميس التميمي 

-1081)الخصائص السكانية لقضاء بلدروز للمدة  111/019
2919 ) 

 عباس محمد عبود جواد جبر 

تحليل مكاني لألداء الوظيفي لمصارف الدم في  118/019
 محافظة ديالى  

 عبد المهدي عبد الحسين هاني 

التلوث الضوضائي وتاثيره على المؤسسات الصحية  110/019
 والتعليمية في مدينة بعقوبة  

 نسرين هادي رشيد حموديالكرخي

التكامل الصناعي واليات التوزيع المكاني دراسة  129/019
تطبيقية للصناعات التحويلية في محافظات ديالى 

 ط  وصالح الدين وواس

 أحالم نوري منشد فليح 

 علي عبد محمود إبراهيم  مدينة بهرز دراسة في جغرافية المدن   121/019

األثر التتابعي للمناخ وااللتزام المنظميين في فاعلية  122/019
 تحقيق األهداف اإلستراتيجية

 .صفاء إدريس عبودي صالح

الحمضيات تاثير التظليل في نمو بعض اصول  123/019
 وطعوم البرتقال المحلي والليمون الحامض

 نهى علي عبد اللطيف

تأثير مستويات حمل الكرمة الرش بنترات الكالسيوم  124/019
حامض االرجنين واليوريا في صفات النمو الحاصل 

 Vitisviniferaوالقابلية الخزينة للعنب 

 انسام مجيد نعمان 

التباين المكاني للهجرة الداخلية في محافظة ديالى  125/019
 دراسة في جغرافية السكان ( 2911-1081)للمدة 

 شروق عبد االله حسين الدليمي

 مي ثامر رجب عبود العزاوي دليل التنمية الصناعية في الوطن العربي 126/019

العالقة المكانية بين طرق النقل بالسيارات وتغير  121/019
 االت االرض الحضرية في مدينة الخالص استعم

 حوراء عبد الحسن ناصر الخفاجي 
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تحسين القيمة الغذائية لتبن الحنطة باستخدام بعض  128/019
المعامالت الكيميائية والبايولوجية وتأثيرها على 

 االداء االنتاجي وبعض معايير دم العواسي

 ياسمين خلدون حميد الخزرجي 

تأثير اضافة مستويات مختلفة من مسحوق القرفة  120/019
cinnamn  الى العليقة في الصفات االنتاجية

 والفسلجية لدجاج البيض لوهمان البني 

 حنان زكي منصور المسعودي

شبكة الطرق المعبدة في محافظة ديالى وتآثيرها  139/019
 على النشاط الزراعي

 وسام متعب محمد ياسين الباوي

شرق محافظة  -جيومورفولوجية حوض وادي نفط  131/019
 العراق/ديالى

 عمارحسين محمد العبيدي

المجال الحيوي الجغرافي للعراق وتطبيقاته  132/019
 الجيوبولتيكية

 ضمياء حسين صالح الشمري

تاثير مواعيد الزراعة والتسميد النيتروجني على  133/019
 الينسوبحاصل ونوعية المادة الفعالة لنبات 

 كفاح كامل حمزة

الكفاءة المكانية لشبكة الطرق الريفية في محافظة  134/019
 ديالى وعالقتها باالنتاج الزراعي

 جعفر علي عبد الرحيم العكيدي

استعماالت االرض الزراعية في ريف مركز قضاء  135/019
 محافظة ديالى/ الخالص 

 فالح حسن محمد التميمي

 نهضة سلمان ابراهيم الدليمي دراسة في جغرافية المدن -بلدروزمدينة  136/019

 محمد علي أحمد الحديدي والقرفة  pimpinellaتأثير اضافة اليانسون  131/019

العوامل المؤثرة في توزيع النبات الطبيعي في  138/019
 محافظة ديالى

 سهى جاسم نصيف العبيدي

التصريف االستثانئي بين قريتي كفاءة نهر دجلة في  139/019
 محافظة ديالى/ الوجمة والسندية في قضاء الخالص

 نجاح صالح هادي

 تسامر مهدي جاسم العبيدي االهمية الجيوستراتيجية لقضاء خانقين  149/019

النمذجةالمكانية لحوض وادي بارياولة  في قضاء  141/019
كالر باستخدام تقنيات االستشعار عن بعد ونظم 

 GIsالمعلومات الجغرافية 

 انتصار مزهر عويد

الخصائص الجيومورفولجية لحوض فالتويزان في  142/019
 قضاء كالر

 عواطف تحسين احمد

التحليل المكاني للمياه الجوفية في قضاء بلدروز في  910/143
 GISمحافظة ديالى ب ال 

 طيبة جمعه مجيد
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تأثير بعض المواد الكيميائية في نمو نبات عين  910/144
البزون وانتاجه من العلويداتاالندوليه داخل وخارج 

 الجسم الحي 

 اخالص متعب احمد الزهيري

مات التعليم العام في ناحية التوزيع الجغرافي لخد 910/145
 بني سعد

 زينب كامل تايه

تحليل مكاني لخدمات التعليم االبتدائي في ناحية  910/146
 كنعان  محافظة ديالى

 اسراء حامد عبد هللا

التحليل المكاني لصناعة طحن الحبوب في محافظتي  910/147
 ديالى وواسط

 نبراس سعدون مطشر

 
910/148 

المكاني لمقومات االستثمار في محافظة التحليل 
 ديالى الواقع واالفاق المستقبلية

 هشام توفيق جميل

جامعة )التحليل المكاني لخدمات التعليم الجامعي  910/149
 (ديالى نموذجا

 نور عبد الكريم محمد نوري مطر

دراسة تطبيقية )العالقة بين النقل والموقع الصناعي  910/150
 (المثنىفي محافظة 

 فرح عبد العظيم حسين الخفاجي

التحليل المكاني ألستعماالت االرض الحضرية في  910/151
مدينة الرميثة باستخدام نظم المعلومات 

 ( (GUالجغرافية

 عقيل كاظم والي الظامي     

دور االطراف الفاعلة في التنمية المستدامة واثرها  910/152
 على الزراعة في محافظة ديالى

اسراء عبدالرحمن خضير عباس 
 (رحمها هللا)العبيدي 

تحليل التباين المكاني لالثار الصحية واالقتصادية  153/019
الستخدام الهواتف النقالة وابراجها في مدينة 

 بعقوبة

 مروان عبد ابراهيم محمد الحمداني

اثرالعملياتالجيومورفولوجية على جبل برنان جنوب  154/019
 دربندخانغرب سد 

 مظهر ابراهيم محمد الزهيري 

 حربية شبرزا عزيز القرة لوسي  ظاهرة الجفاف في محافظة ديالى  155/019

اثر الرياح في تباين نسب تلوث الهواء في مدينة  156/019
 بلدروز

 سماح هاشم رجب درويش الخالدي 

العديدة الراننكيلللمعالمة بالمركبات استجابة نبات  151/019
 االمين وحامض السالسيلك قبل وبعد الحصاد

 مريم رفعت طاهر 

 عمر نجم عبدهللا تربية االغنام في محافظة ديالى وسبل تنميتها 158/019

دور نظم المعلومات الصناعية وتكنلوجيا االتصاالت  150/019
في تطوير الصناعة وتسويقها في العراق دراسة 

 العامةتطبيقية في شركة ديالى 

 ذكرى عادل محمود طه العزاوي
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 مصطفى فاضل علوان الزبيدي العالقة بين العواصف الغبارية واالمطار في العراق 169/019

نباتات الضفاف واثرها جيومورفولوجية مجرى نهر  161/019
 ديالى من قرية السواعد الى مدينة بعقوبة

 اركان منعم محمد عطية

االرض الزراعية في ريف مركز قضاء استعماالت  162/019
 المقدادية

 نادية ماجد حميد التميمي

تاثير ذبذبة شمالي االطلس على المنخفضات الجوية  163/019
السطحية والعليا وبعض العناصر المناخية في 

 العراق

 سندس محمد علوان الزبيدي

 مالك ماهر سلمان جيمورفولوجية منطقة دربندخان شرقي العراق 164/019

دور العوامل الجغرافية في التباين المكاني  165/019
للمستقرات الريفية في قضائي بلدروزوكالر دراسة 

 موازنة في جغرافية االستيطان الريفي

 جمال عبد منديل عيدان

التوزيع الجغرافي لزراعة الخظروات المغطاة في  166/019
 محافظة ديالى

 حسين علي مجيد السعيدي

 خلدون رحمن علوان الجشعمي تقدير حجم الجريان السطحي لحوض وادي دال كوز 161/019

تاثير معامل االسفلت والطابوق في تلوث تربة مدينة  168/019
 الخالص وضواحيها الشمالية

 عبود تركي عدوان العبيدي

الفضاء االلكتروني واثره في اعادة صياغة رسم  106/019
 االوسطخارطة الشرق 

 ضياء مدلول فرج الطائي

اثر االنحراف واالتجاه لبعض العناصر المناخية في  119/019
 تباين قيم الراحة في محافظة في محافظة ديالى

 حسن مطشر عبدهللا حيدر العميري

هيدرومورفومترية احواض الجزء الشرقي في  111/019
 محافظة ديالى

 علي حسن سلوم الكرخي

الحيازة الزراعية وتاثيرها في استعماالت  نظم 112/019
 االرض الزراعية في محافظة ديالى

ضياء الدين حسين عسكر جدوع 
 الساعدي

سد النهضة االثيوبي واثره في االمن المائي في  113/019
 مصر والسودان

 وسام علي كيطانالنداوي

 ثاير طالب يوسف الزيديعلي  التجاوزات على التصميم االساس لمدينة الخالص 114/019

االتفاقات البيئية الدولية المتعددة االطراف واثرها  115/019
دراسة في –قي تعزيز االمن الوطن العراقي 

 الجغرافية السياسية

 فراس عبد الجبار الربيعي
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 مشتاق طالب صالح العميري محاور التنمية الصناعية في محافظة كربالء 116/019

نموذج محاكاة المخاطر المورفومنافية واثرها بناء  111/019
 الجيمورفولوجية في ناحية مندلي

 سهاد شالل خلف

 صديق طه عبود فرحان الدليمي التحليل المكاني البار المياه الجوفية ناحية العظيم 118/019

اثر المياه الجوفية في النشاط البشري في ناحية  110/019
 محافظة ديالى/هبهب 

 يل ابراهيم محمودمهند جم

اثر المنخفاضات الجوية الداخلية في تحديد كمية  189/019
 االمطار الساقطة على العراق

 
 

 نيران علي حسين المشهداني

تاثير اضافة المستخلص الكحولي لنبات شرش  181/019
مضادات االكسدة الى  ferula hemonisذلوعال

في نوعية السائل المنوي المبرد او trisمخفف 
 في نيران الهوليشتاينالمجمد 

 ايسر حامد سلمان الفرجي

 نجالء حمد بدوي الحمداني دولة جورجيا دراسة في الجغرافية السياسية 182/019

مصطفى جاسم محمد ارزيج  التحليل المكاني البار المياه الجوفية في ناحية جبارة 183/019
 الساعدي

كفاءة الخدمة التعليمية للمرحلة االبتدائية في ناحية  184/019
 2916-2915المدحتية للعام الدراسي 

 حسين رحيم حسون الشمري

نمذجة خرائط الكاتوكرام لبعض البيانات السكانية  185/019
في العراق باستخدام تقنيات نظم المعلومات 

راسة مقارنة د)الجغرافية واالستفسار عن بعد 
 (االساليب االدارات الفعال

صديق مصطفى جاسم محمد 
 الدوري

االثر الجيمورفولوجيالعادة انشاء طية بلكانه شمال  186/019
 وزشرقي الط

 حبيب الجبوريريم ثاير

تاثير تكييس الصندوق في مواصفات الثمار لكل من  181/019
 صنفي نخيل التمر لزهدي والخستاوي

 رند محمود عبد الغفور 

 ياسر محمد عبد السليمانيةالعمليات الجيومورفية واثرها في قضاء  188/019

اثر التغير المناخي في التركيب المحصولي في  180/019
 محافظة ديالى

 مريا

تدوير الفضالت الغذائية لمدينة بعقوبة واستخدامها  109/019
 في التنمية الزراعية

 ديار هاشم علي العالق
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