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تربة السهل الفيضي العراقي وأثرها على االنتاج الزراعي -العنوان :   
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الرزاق عبد الوهاب سداد عبد -:الطالبة/الطالب  اسم  

. فاطمة حمدي سلومد -المشرف:اسم   

 

 المستخلص :

بالنسبة الى االنتاج الزراعي ويعتمد عليه  المهمةتعتبر التربة من المصادر الطبيعية 
من النباتات  التربةاالنسان اعتمادا كبيرا في توفير غذائه وكسائه على ما ينمو في  

 الصناعةوما يعيش عليها من الحيوانات حيث تعرف الزراعة على انها علم وفن 
وانتاج المحاصيل النباتية والحيوانية التي تنفع االنسان ولدراسة التربة مكانه مهمه 

من الناحية الزراعية اذ تشكل الزراعة اهم انشطتها االقتصادية التي تعتمد على 
 التربة

استنتاجات وتوصياتسم البحث الى اربعه فصول ومقدمة والدراسة قولتحقيق هدف   

 حيث يشمل الفصل االول وصف طوبوغرافية السهل الفيضي )الرسوبي( العراقي .

اما المبحث الثاني يشمل تربة السهل الفيضي العراقي في حين تناول المبحث الثالث 
ابع فقد تناول اهم المحاصيل دراسة الموارد المائية والمياه السطحية اما المبحث الر

 المنتجة من السهل الفيضي.

 

 

 

 

 

 

 

 

أثر العوامل الجغرافية لنشؤ الجزر النهرية في نهر دجلة ضمن مدينة بغداد  -العنوان :

 (2017-1988للمدة)

 حسين نصر خوص -اسم الطالب :

  سوسن كمال احمد د. -اسم المشرف : 
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 المستخلص

تناولت هذه الدراسة ظاهرة الجزر النهرية في مجرى نهر دجلة ضمن محافظة بغداد بين 

جسر المثنى وجسر ديالى، لغرض تحديد العوامل والعمليات الجيومورفولوجية التي أدت إلى 

 نشوئها وتطورها، والكشف عن خصائصها. 

لتعمل على  ٬لوحظ أن العوامل المؤثرة في نشوء الجزر النهرية قد تعددت واجتمعت معا  

رتبطت هذه العوامل مع بعضها بشكل سلسلة كل واحد ٳبناء الجزر النهرية بمنطقة الدراسة، و

منها مكمل لالخر، ولكن بدرجة مساهمة متفاوتة من عامل ألخر ولم يشكل أحدها عارضا  يمنع 

تم الكشف عن خصائص العمليات الجيومورفولوجية التي أتسمت بضعف عملية  نشوءها، كما

النحت وتباين عملية التعرية فصليا  وسنويا  بسبب عالقة األرتباط بينها والتصريف المائي 

فتسبب بضعف عملية التعرية مقارنة ٬ 1988المتذبذب والذي انخفض بعد أخر فيضان عام 

شاط عملية اإلرساب واضحا  بسبب الظروف المواتية معها كقلة بالسنوات السابقة. بينما كان ن

التصاريف وانتشار العوائق الطبيعية واالصطناعية.. وغيرها، وعملت هذه العمليات 

الجيومورفولوجية بخصائصها المتباينة على بناء الجزر النهرية وتحريك النهر جانبيا  وتشكيل 

 المجرى بمقطعيه الطولي والعرضي.

( جزيرة. وقد تعرضت هذه الجزر للتغير خالل 12طقة الدراسة )ظهرت بمن

( في أنواعها وأبعادها وأشكالها ومساحاتها بسبب تغير خصائص 2017-1988السنوات)

العمليات الجيومورفولوجية من مدة ألخرى، ويالحظ أن أغلب الجزر أزدادت مساحتها وتحولت 

عملية اإلرساب، ولكن لم يصل تركزها في اغلب الجزر النهرية إلى جزر دائمية بسبب نشاط 

المجرى إلى درجة التشعب. وأظهرت الدراسة أن العمليات النهرية وما نتج عنها من مظاهر 

جيومورفولوجية بضمنها الجزر النهرية قد أثرت وتأثرت بالنشاط البشري، من خالل تقاطع 

ه المختلفة في منطقة اتجاه العمليات الجيومورفولوجية مع النشاط البشري واستعماالت

 الدراسة.

  علم الخرائط عند الجغرافيين العرب -العنوان : 

       ور هادي عبد هللان -اسم الطالب :

د. وسام عبد هللا -اسم المشرف :  

 

 المستخلص 

أن للجغرافيين العرب دور في وضع اللبنات األولى ألسس علم الخرائط عن طريق نتاجاتهم 

األصلية التي خلدوها عبر تاريخ حضارتهم العريقة . ومما ال شك فيه ان العرب كانت لديهم من 

 المعرفة العلمية الرصينة ما أهلتهم ألن يكونوا أصحاب أولى المدارس الجغرافية في صناعة الخرائط

، والتميز بمناهجهم التي انتقلت فيما بعد الى دول العالم الغربي لمعرفتهم أصول القواعد ومبادئ علم 

الخرائط . كما ساهمت مؤلفاتهم مساهمة فعالة في صنع الخريطة العربية من خالل معرفتهم لمفهوم 

ا في التطور في الخريطة وأسس بناءها الرياضية والفنية ، ومراحلها التطورية التي وصلت ذروته

القرن العاشر الهجري . لذلك مثلت الخرائط العربية حياة العرب بمختلف مجاالتها ومظاهرها برموز 
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بسيطة وقليلة كالمربع والمستطيل والدوائر وكلها تشير الى مظاهر جغرافية معينة ، ولكنها في نفس 

ورياضية وذات محتوى  الوقت تشير الى معلومات هائلة ومختلفة النها تحوي مضامين علمية

جغرافي ولهذا لم تكن مجرد رسوم بل كانت بمثابة وثائق علمية استخدمت كأحدى الوسائل المهمة 

للكشف عن العديد من الحقائق الجغرافية وانعكست أثارها بظهور أبرز المدارس الخرائطية التي 

بخرائطهم الجغرافية التي  تميزت بأفكار علمية ومناهج أصلية ومعاصرة في آن واحد ، والتي تمثلت

مثلوا عليها مختلف الظواهر الجغرافية )الطبيعية ، البشرية( للعديد من بلدان العالم التي زاروها 

وتجولوا فيها ، فعكسوا ذلك في خرائطهم التي أصبحت فيما بعد القاعدة األساس في صناعة الخريطة 

نها ما أهمية الخريطة عند الجغرافيين العربية . وقد تناولت مشكلة البحث تضمنت عدة أسئلة م

العرب ؟  وكذلك فرضية البحث التي كانت بمثابة االجابة على المشكلة وهي للخرائط اهمية كبيرة 

عند الجغرافيون العرب ، فهي بمثابة الهوية لديهم ، وأهمية البحث ومبررات البحث وهيكلية البحث 

المبحث األول االطار النظري والمبحث الثاني  التي تضمنت دراسة البحث على ثالث مباحث تضمن

 الخرائط عند العرب والمبحث الثالث المدرسة االوربية في رسم الخرائط وأخيرا  الخاتمة.

نبار واثره على المحاصيل الزراعيالتصحر في اال -العنوان :  

  محمد حمد هادي صالح -اسم الطالب :

حسين صالح د. شيماء -اسم المشرف :  

 

 المستخلص

يعد التصحر من العوامل المؤثرة على النشاط الزراعي وله اثر من حيث التغيرات التي 

تطرأ على البيئة ويهدف البحث الكشف عن اثر التصحر على المناطق الزراعية في 

 محافظة االنبار.

ولكشف عن اسباب التي تقف وراء ظاهرة التصحر في المناطق الغربية)محافظة 

معالجة هذه الحالة والحد منها. وطرق االنبار(  

 ويشتمل البحث على اربعة مباحث متبوعة بمجموعة من التوصيات واالستنتاجات.

تناول المبحث االول االطار النظري معرفاَ بمشكلة البحث وفرضية البحث وهدف البحث 

 وحدود منطقة الدراسة.

 وتناول المبحث الثاني درجات خطورة التصحر.

ثالث العوامل الطبيعية واثرها في مظاهر التصحر على محافظة وتناول المبحث ال

 االنبار.

اما المبحث الرابع تناول العوامل البشرية واثرها على مظاهر التصحر في محافظة 

 االنبار.

 



5 

 

 
 

 يئي للعواصف الغبارية في العراق التأثير الب -العنوان :
 

عبد هللا عادل علي فاضل التميمي  -اسم الطالب :   

د الكاظم جريوسعاد عبد.  -اسم المشرف :  

 

 المستخلص 

ان هذه الدراسة تبحث في ظاهرة التأثير البيئي للعواصف الغبارية، وبيان مصادرها 

إقليميا  ومحليا ، وتأثيرها بيئيا  في بيئة العراق طبيعيا  من حيث المناخ والتربية 

تلك الظاهرة من الظواهر  والزراعة واجتماعيا  من حيث صحة اإلنسان والنقل، وتعج

التي اخذت تؤثر في العراق في اآلونة األخيرة، فمن هنا أخذت تلك التسمية )التأثير 

البيئي للعواصف الغبارية في العراق(، وتمت دراسة االقاليم المصدرة للعواصف 

الغبارية وكذلك تأثير تلك العواصف بيئيا  في العراق واستعمل في البحث خرائط تمثل 

اليم والمناطق المصدرة والمساعدة في تكوين العواصف الغبارية إقليما  ومحليا ، االق

وكذلك استعمل في البحث جدول يمثل المساحة الجافة في العالم ودرجة جفاف تلك 

(.1المساحة كما هو موضح في جدول رقم )  

 

 

 

 

 

أثر السكن العشوائي على الخدمات في مدينة بغداد -العنوان :  

 

حنين سعد عبد الرحمن -الطالب :اسم   

 

حنان نعمان وسيند.  -اسم المشرف :  

 

 

 المستخلص 
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إن الحديث عن المدينة هو حديث عن المجتمع بكل مكوناته وخصائصه, فالمدينة      

هي كيان ذو أبعاد عمرانية واقتصادية وثقافية, في حين أن المجتمع هو نظام من 

بهذا الكيان , فاالهتمام بالمدينة يعد من أفضل الطرق العالقات االجتماعية يؤثر ويتأثر 

الحضارية لتحقيق التنمية وهذا من خالل تسيطر برامج تنموية شاملة تضع في 

اعتبارها منهجا  جديدا  في تسيير المدن , وذلك لخلق نوع من التجانس بين كل 

دية للمدينة , القطاعات واألقاليم وكذلك إلى إعادة رسم الخريطة السكانية واالقتصا

وكذلك لتدارك الفجوة والالتوازن ما بين كل المناطق وتثمين اإلمكانيات من خالل العمل 

على تحقيق التنمية المستدامة وهذا من خالل توازن اجتماعي اقتصادي وحماية ودعم 

ايكولوجي في إطار التنمية المستدامة أن السكن العشوائي من الظواهر القديمة في 

قية , غير أن انتشار هذه الظاهرة غير السليمة ما نتج عنه اختالل في المدن العرا

 منظومة النظام الحضري وتراجع التنمية فيها.

وتظهر العشوائيات في صورتها األولى على شكل عش وأكواخ من الصفيح أو      

مخلفات المباني إذ يلجأ لهذه المناطق عدد كبير من الفقراء الحضر والمهاجرين من 

رياف الباحثين عن حياة المدينة وال سيما في المدن الكبرى .األ  

لقد هدف البحث إلى بيان السكن العشوائي في مدينة بغداد مع التطرق لتعريف      

 الظاهرة وأسبابها.
التوزيع الجغرافي إلنتاج محاصيل الحبوب في محافظة بغداد -العنوان :  

هالة خالد عبد علي -اسم الطالب :  

د. دالل حسن -:المشرف اسم   

 

 المستخلص

جاءت  الفكرة األولى لهذه الدراسة للكشف عن التباين المكاني للمحاصيل االستراتيجية في محافظة بغداد للمدة من 

( ، لما تواجهه المحافظة في الوقت الحاضر من تحدي غذائي بالغ األهمية ومن أبرز مالمح هذا التحدي هو قصور 2001-2013)

تلبي احتياجات المحافظة ، وهذا ما يعزز التوجه نحو دراسة واقع وإمكانيات منطقة  إنتاجها الغذائي من محاصيل الحبوب التي ال

الدراسة من إنتاج المحاصيل اإلستراتيجية وبيان مدى تأثير العوامل الجغرافية الطبيعية والبشرية في رسم صورة هذا التوزيع إذ 

ر كان له دورا  سلبيا  أمام تطوير اإلنتاج واإلنتاجية من أجل إيجاد يؤدي بعضها دورا  إيجابيا  لصالح العملية اإلنتاجية والبعض األخ

أفضل الحلول لمعالجة المشاكل واالمتالالت التي يعاني منها القطاع الزراعي وخاصة ما يتعلق بتدني مستوى اإلنتاجية الزراعية التي 

راسة لتشخيص مدى ما تعانيه المنطقة من تدني وتذبذب تعد من المؤشرات المهمة واألساسية لكفاءة أداء هذا القطاع وتأتي هذه الد

مستمرين ومعرفة أسباب هذا التدني والتذبذب وصوال  إلى إيجاد أفضل السبل لزيادة وتحسين اإلنتاج واإلنتاجية التي تعد من األمور 

أفضل الحلول المناسبة لعالجها ،  المهمة التي تستحق الدراسة والتحليل ، للمحاولة في حل هذه المشكلة وتشخيص أسبابها واقتراح

فشملت الدراسة أربعة محاصيل أثنان منها شتوية كـ)القمح والشعير( وأثنان صيفية كـ)الذرة الصفراء وزهرة الشمس( جميعها 

موزعة ضمن سبعة أقضية من أصل تسعة أقضية في منطقة الدراسة وأجريت لكل محصول دراسة على مستوى القضاء من حيث 

( سنة.14اإلنتاج واإلنتاجية وبمدة زمنية بلغت )المسافة و  

 جاءت مشكلة الدراسة ، لتمثل بالتساؤالت اآلتية :

هل للعوامل الجغرافية الطبيعية والبشرية أثر في تباين زراعة المحاصيل الحبوب من حيث المساحات المروعة وكمية  .1

 اإلنتاج في أقضية محافظة بغداد ؟

التي تواجه زراعة محاصيل الحبوب في منطقة الدراسة ، وما هي طرق معالجتها ضمن  ما هي أهم المشاكل والمعوقات .2

 اإلمكانات المتاحة في القضاء ؟

 أما الهدف من هذه الدراسة ، فتسعى هذه الدراسة إلى :
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ومعرفة أي المحاصيل أكثر انتشارا  في المحافظة  تحديد نمط التوزيع الجغرافي للمحاصيل الحبوب في محافظة بغداد ، .1

 ولماذا ؟

 معرفة تأثر التوزيع الجغرافي للمحاصيل بالظواهر الجغرافية الطبيعية والبشرية . .2

حصر المشكالت التي تواجه زراعة وإنتاج محاصيل الحبوب في المحافظة واقتراح الحلول الالزمة والمناسبة لمعالجة  .3

 نتاج الزراعي في أقضية محافظة بغداد .المشاكل التي تواجه اإل

أما فيما يخص مرحلة التحليل والمعالجة والتي جاءت بعد مرحلة تبويب البيانات الخاصة بمساحة وإنتاج وإنتاجية محاصيل 

ل إلى ( ، وتم استخدام عدد من األساليب اإلحصائية فيها للوصو2013-2001الحبوب وبحسب األقضية في محافظة بغداد للمدة من )

نتائج أكثر دقة وتحاكي الحقائق الجغرافية وإمكانية اإلحاطة الكاملة بأبعاد المشكلة الجغرافية بإيجاد الحلول والنموذج المناسب لها 

 وانتقالها من التحليل الوصفي إلى التحليل الكمي الذي يمثل ضرورة في التحليل الجغرافي االقتصادي.

األشكال الناتجة عنهاة االرساب بخصائص عملي -العنوان :  

 في نهر دجلة في مدينة بغداد 

أسراء محيسن عبد -اسم الطالب :  

د. اسامة خزعل الشريفي  -اسم المشرف :  

 

 المستخلص 

استهدف هذا البحث دراسة خصائص العمليات الرسوبية الساندة في نهر دجلة 

وتحديد العوامل المؤثرة في نشاط عملها ، واألشكال الناتجة عن هذا  في مدينة بغداد ،

 النشاط . 

من أجل ذلك فقد وقع البحث في أربعة فصول ، تناول الفصل األول اإلطار 

النظري والفلسفي وتضمن الفصل الثاني دراسة العوامل المؤثرة في سير ونشاط 

خصائص العمليات االرسابية العمليات االرسابية وجاء الفصل الثالث ليكشف عن 

 )التعرية والنحت واالرساب( .

وخصص الفصل الرابع للكشف وتحديد األشكال النهرية السائدة في منطقة 

 الدراسة وأبعادها ومدى انتشارها .

وقد انتهى البحث بمجموعة من االستنتاجات والتوصيات أهمها أنه وجود مدى 

ة جفاف تتراوح الثالثة أشهر وان حراري واسع يومي وفعلي فضال  عن وجود مد

التعريف المائي لنهر دجلة أشهر السنة وبأن نشاط عملية التعرية بصل ذروته في 

 شهريا .

 
الخصائص المورفومترية لحوض وادي جفنان -العنوان :  
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أسراء صباح داخل -اسم الطالب :  

د. اسامة خزعل الشريفي  -اسم المشرف :  

 

 المستخلص 

تناولت هذه الدراسة األشكال األرضية لحوض وادي ابو غريبات وهو حوض 

موسي الجريان يدفع ضمن إقليم مغروس شبه جاف في األجزاء الشمالية الشرقية من 

محافظة ميسان قرب الحدود اإليرانية لغرض الكشف عن العالقات المكانية القائمة بين 

وبين األشكال األرضية الناتجة عنهما العوامل والعمليات الجيوموفولوجية من جانب 

من جهة أخرى فضال  عن تحليل الخصائص الهيدرمورفومترية للحوض وإلقاء الضوء 

على خصائصه ومداره ومميزاته فتبين أن دراسة العوامل الجيومورفية المتمثلة 

بالنبيه الجيولوجية ومناخية والسطح والتربة والنشاط اإلحيائي ونباتي وتناولت 

سة أيضا  الخصائص الهيدرومورفومترية الحوض للحوض رأيي واألحواض  الدرا

الثانوية الثالثة وقد تباينت خصائص الشكلية والتضاريس وشبكة صرف المائية والذي 

وصل إلى مرحلة النضج المبكر الذي جميل نخو االستطالة وانخفاض في داللة 

دت مناطق خزانات المياه الحوض فضال  عن تحديد الموازنة المائية المناخية وحد

جوفية وحركة مياه جوفية المتوافقة مع الجريان سطحي ثم اختتمت الدراسة 

  .باالستنتاجات والمراجع العربية واألجنبية

 

 

 

خصائص الجيوموفولوجيا مجرى نهر الكحالء وأثره على النشاطات  -: العنوان

  البشرية

جواد عبد الزهرة أسراء  -:اسم الطالب /الطالبة   

   د. أسامة خزعل الشريفي  -اسم المشرف: 

 

 الملخص
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تعد المجاري النهرية أحد أهم المظاهر الطبيعية المؤثرة في تشكيل المظهر 

الطبيعي لسطح األرض ، لذلك حظيت الدراسات النهرية باهتمام العديد من الباحثين 

الجيومورفولوجية والهيدرولوجية.ألنها تمثل وحدة طبيعية متكاملة تشمل الجانب   

فقد تناولت الدراسة الحالية نهر الكحالء الذي يمثل أحد الفروع الرئيسة 

( كم 59المتفرعة من الجانب األيسر لنهر دجلة ضمن محافظة ميسان ، بطول )

الذي اتخذ اتجاها  جنوبي شرقي في جريانه ، واتجاها  شرقيا  في جريان مهر 

سة خصائص العمليات الجيومورفولوجية السائدة في المشرح  ، وبهدف درا

المقاطع الطويلة للنهر وتحديد العوامل الطبيعية والبشرية المؤثرة على نشاطها 

وعملها ، البراز دورها في تشكيل المظاهر األرضية والكشف عن اتجاهات التغيرات 

على  الجيومورفولوجية التي حصلت في مجرى النهر وتحديد أثر امتدا وتطوره

 النشاطات البشرية المختلفة .

 

 

 

   االهمية االستراتيجية لموقع سنغافورة الجغرافي وأثره في قوة الدولة  -: العنوان 

   أيمان كريم محمد غالم    -:اسم الطالب /الطالبة 

د. إيثار أنور محمد   -اسم المشرف:   

 

 المستخلص 

تناولت في الفصل االول موقع سنغافورة حيث تقع جنوب شرقي اسيا عند الطرف الجنوبي من جزيرة الماليو      

حيث أن سنغافورة كانت جزيرة صغيرة وتحولت الى دولة عظيمة لها مكانتها والتي اعتبرت ممرا  لتجارة الصين 

ء  يكفي السنغافوريين للعيش لكن ما حدث كان والهند واليابان أي ما يعرف بطريق الحرير وظلت سنغافورة مينا

مختلفا  فقد خلقوا ألنفسهم واقعا  جديدا  وهي ذات موقع استراتيجي حيوي باعتبارها حلقة وصل بحرية بين المحيط 

الهندي غربا  وبحر الصين شرقا  وهي مواقع نادرة تحددها خطوط سير المالحة وتتميز سنغافورة بكثافة سكانية 

صغر مساحتها وكانت تشجع المواطنين على االنجاب لكي تؤتي بعض ثمارها وباإلضافة الى ذلك فأن عالية رغم 

شعب سنغافورة يتكون من اجناس مختلفة وقوميات وديانات متعددة ورغم ذلك يعيشون في وئام وهذا الوئام بين 

 في خلق وحماية االندماج والتعايش بين التشكيلة السكانية يرجع بالدرجة االولى الى الحكومة التي لعبت دورا  كبيرا  

االعراق حيث أن جميع االعراق متساوين في الثقافة والدين والحقوق وأهم االديان المسيحية والصينية والبوذية 

واالسالم والهندوسية والتاوية لغاتهم االنكليزية، الصينية، المالوية، الهندية أما من حيث المقومات االقتصادية 

ر مساحة سنغافورة ولضيق المساحة لخضراء ادى الى الزراعة فوق أسطح المباني واعتماد الزراعة ونظرا  لصغ
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العمودية والقطاع الصناعي في سنغافورة له اهميته حيث أنها تتخصص في صناعات متعددة وخاصة االلكترونيات 

ال أنها استطاعت تطوير نفسها والبتروكيمياويات رغم إنها ال تمتلك أي مقوم من مقومات الصناعة أو موارد ا

ويعتبر ذلك عامل قوة للدولة وتعتبر من الدول التي نقلت التكنولوجيا واتقنتها وتطورها في شكل ابهى و اجمل 

 وساعد على تقدمها باقي الدو في أسيا. 

السنغافوري نموذجا  اما القطاع التجاري حيث استغلت سنغافورة ميناءها استغالال  في التجارة حيث كان الميناء 

على مستوى العالم ككل وتعتمد التجارة أيضا  على التكنولوجيا المتطورة وتحتوي على اماكن سياحية تشع بالبهجة 

والتسلية حيث انها قامت بتطبيق فلسفة السياحة على اساس واحد بسيط هو جعل كل مكان محب جاذب للسياحة، 

م  1965حيث أنها كانت جزء  من اتحاد ماليزيا اال انها استقلت عنها عام  أما الفصل الثاني يتناول تاريخ سنغافورة

حيث انها خاضت حربا  مع اليابان والتي انتهت باستسالم اليابانيين، اما الفصل الثالث، يتناول النظام االجتماعي 

علمين شاقة ومرهقة التعليم في سنغافورة والتعليم كان سببا  في نهوض سنغافورة حيث كانت عملية اختيار الم

وكذلك بالنسبة للطالب المقبولين الكثير من الخطوات واالجراءات والمقابالت الصارمة مع لجان االختبار والتركيز 

على المميزات الشخصية إذ كانت تجربة التعليم في سنغافورة من أهم التجارب التي يمكن االستفادة منها تجربة 

بنت وزارة التعليم مع مجلس الحاسوب الوطني مشروع ربط المدراس بشبكة سنغافورة االنترنت والتعليم حيث ت

االنترنت واستفادت من تلك التجربة المملكة العربية السعودية في تطوير التعليم، اما الفصل الرابع يتناول النظام 

برلماني وحيث السياسي حيث تتمتع سنغافورة بنظام سياسي مستقر والحزب الحاكم العمل الشعبي ونظام الحكم 

.لجان او سفارات في العديد من تلك البلدان ( 175ييم عالقات دبلوماسية مع )أنها تق  

  التوزيع المكاني الستعماالت االرض الحضرية في مركز قضاء الدجيل -: العنوان 

 

حمزة يونس حمادي  -:اسم الطالب /الطالبة   

 

د. لقاء كريم خضير  -اسم المشرف:   

 

 

 المستخلص

كم وتقع ضمن الحدود اإلدارية لمحافظة صالح لدين في الجزء ( 18تبلغ مساحة مدينة الدجيل )

شماال   34.10 – 34.50الجنوبي من المحافظة حيث تقع منطقة الدراسة بين دائرتي عرض 

شرقا وان منطقة الدراسة تقع شمال مدينة بغداد بمسافة تقدر  (44.0 – 44.33وخطي طول )

كم وهي تقع على الطريق  (93عن مركز محافظة صالح الدين بمسافة تقدر بـ ) ( كم وتبعد60)

الرئيسي الذي يربط بغداد العاصمة بالمدن الشمالية، أراضيها منبسطة يتخللها طقس صحراوي 

B . Wحار وفقا لتصنيف كوبن )  وترية طينية كترب حواف أو أكتاف األنهر مصدر مياه المدينة  ( 

هو نهر دجلة والذي يأتيها عن طريق نهر االسحاقي الذي يوصل المياه إلى منطقة الدراسة 

 وتستخدم مياه هذا النهر للشرب ولري األراضي الزراعية أن السكان في مدينة الدجيل قد

م 2000ألف نسمة عام  32تى وصل تعدادهم إلى تطوروا وازداد عدد السكان بمرور الزمن ح

ازداد عدد السكان بسبب الهجرة التي حدثت في السنين األخيرة حيث كان اغلب الناس المهاجرين 

هم من أبناء المحافظات الجنوبية بوصف المنطقة هي ذات طابع ريفي وزراعي. قسمت استعماالت 

عية إضافة إلى خدماتها، االستعماالت أرض مدينة الدجيل إلى مناطق سكنية وتجارية وصنا

التجارية كانت مقسمة إلى المناطق المركزية التي تقع في المركز وكذلك الطرق الرئيسية إضافة 

إلى ذلك هناك مناطق تجارية تبعد عن مركز المدينة في حين االستعماالت الصناعية مقسمة إلى 

مناطق المركزية إضافة إلى صناعات تقع صناعات تقع على الطرق الرئيسية وكذلك قسم يقع في ال

في منطقة األطراف أما الخدمات فهي موزعة على جميع األحياء السكنية والشوارع العامة 

 جـ
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الرئيسية والثانوية من حيث الخدمات التعليمية فهي تقع قريبة جدا من المناطق الرئيسية وكذلك 

  .المناطق المينية مؤخرا

سوء التوزيع السكاني وتأثيره في التنمية االقتصادية في العراق-: العنوان

 المستخلص 

ان جغرافية السكان تناول كل ما يخص التركيب السكاني وعالقته بالبيئة 

 للتوصل الى افضل النتائج  لصالح السكان  من حيث تذليل الصعاب امامه وحل

مشكالته في هذا البحث قد تناولنا مشكلة المتمثلة في سوء توزيع السكان زائره 

على التنمية االقتصادية السيما ان االوضاع السياسية واالجتماعية هي المحور 

االساس في رسم الحراك السكان ووضع البحث فرضيته المتمثلة فيما تلعبه 

وتوزيعاتهم وبالتالي تنعكس  االوضاع السياسية من اثر بالغ في تركيب السكان

على كاف نشاطاتهم فضالً عن العوامل المؤثرة في توزيع السكان، وثم توصل 

 البحث الى عدد من االستنتاجات والتوصيات. 

 

 

 

 

 

 

  (2017-2016التركيب النوعي والتعليمي للطلبة لخريجين من جامعة النهرين للعام الدراسي ) -: العنوان

  نور جمال علي  -:الطالبة/اسم الطالب  

  د. حسن علي -اسم المشرف: 

 

 المستخلص
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هدفت الدراسة إلى التعرف على التركيب النوعي والتعليمي للخريجين من جامعة النهرين للعام 

( الدراسة الصباحية.2017-2016الدراسي )  

وخاتمة وتوصلت الدراسة وأهم المتغيرات المؤثرة في البحث تكونت الدراسة من أربع فصول ومقدمة 

 إلى مايلي :

التركيب النوعي والعلمي لخريجي في أي منطقة في العالم ، ليس أرقام مجردة ال تعبر عن ظروف 

نة ، بل هو محصلة الظروف االقتصادية واالجتماعية والسياسية معينة وال هي غير ناتجة عن ظروف معي

كذلك تؤثر في الخصائص االقتصادية واالجتماعية  والبيئية ، فتقسيمات التركيب النوعي والعلمي هي

 والديموغرافية .

لذلك استهدفت الدراسة أظهار التغير في التركيب النوعي والعلمي في التركيب النوعي والعلمي في 

الجامعة والكليات واألقسام والعوامل التي ساهمت في هذا التغير ومقداره خالل مدة الدراسة واتجاهاته 

 المستقبلية.

-2016فتناولت الدراسة اعداد الطلبة الخريجين من الذكور واإلناث في جامعة النهرين للعام الدراسي )

( والذكور %66.1( للدراسة الصباحية حيث ارتفاع أعداد اإلناث على الذكور وكانت نسبة اإلناث )2017

(33.9%)  

النسب. فهو في تغير مستمر ألن حيث أن أعداد الطلبة أو أن التركيب النوعي ال يمكن ان يكون بنفس 

الحالة الطبيعية لهُ التغيير إضافة إلى عدم ثبات الظروف االقتصادية واالجتماعية وسياسة الدولة لم تكن على 

 حال محدد فضال  عن الحروب والظروف األمنية غير الطبيعية التي أسهمت كذلك في تغير التركيب النوعي .

ة التي مرت بها البالد خالل مدة الدراسة من الحروب وأوضاع أمنية وكذلك نتيجة للظروف غير الطبيعي

قلقة أخذت من الذكور أعدادا  أكبر من اإلناث ساهم ذلك إلى أن تكون نسبة النوع متذبذبة وغير مستقرة صعودا  

 وانخفاضا.

التركيب النوعي والعلمي للطلبة الخريجين من الجامعة التكنولوجية -: العنوان 

2017-2016الصباحية والمسائية للعام الدراسي  للدراستين  

    كوثر حسن حمود -:اسم الطالب /الطالبة 

  د. حسن علي نجم -اسم المشرف: 

 المستخلص 

هدفت الدراسة إلى التعرف على التركيب النوعي والعلمي لخريجي الجامعة 

كليات الجامعة التكنولوجية وأهم المتغيرات المؤثرة في توزيع الطلبة الخريجين بين 

 وكذلك دراسة عوامل تباين هذا التركيب فيما بين األقسام العلمية في كليات الجامعة .

استعملت الدراسة المنهج والصفي والكمي الموضوع الدراسة وكذلك تم استخدم 

 عليات التحليل اإلحصائي لبيان االختالفات العددية بين األقسام العلمية .

فصول فضال  عن المقدمة والخاتمة وتوصلت الدراسة تكونت الدراسة من ثالثة 

 إلى مجموعة من النتائج اآلتية :
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ارتفاع أعداد الخريجين اإلناث أكثر من الذكور في المجموع العام للخريجين 

 للجامعة .

أما على مستوى األقسام العلمية نجد في بعض األقسام انخفاض في نسبة اإلناث 

في هذه األقسام بسبب ما تتطلبها هذه األقسام من جهد ،ذلك الى ارتفاع نسبة الذكور 

 عضلي وحركة وهذا ال يتوفر لدى اإلناث .

أما على مستوى نوع الدراسة إذا كانت صباحية أو مسائية نجد أن الدراسة 

الصباحية امتازت بارتفاع اعداد اإلناث أما الدراسة المسائية فقد كان العكس حيث نجد 

عدادهم في أـغلب األقسام العلمية .ان الذكور قد ارتفعت ا  

  التوزيع الجغرافي لمراكز الدفاع المدني في مدينة بغداد -: العنوان 

 

خالد وليد عبد هللا ضيع  -:اسم الطالب /الطالبة   

 

د لقاء كريم خضير -اسم المشرف:   

 

 المستخلص

العراق فقط تعتبر مديريات الدفاع  المدني من اهم المؤسسات الحكومية ليس في 

بل في كافة دول العالم بسبب تنوع مصادر الحوادث الحريق وتنامي االرهاب واتساع 

 خيراته.

ففي العراق ينظر المواطن الى هذه المؤسسة بكل اهتمام بما تقدمه من خدمات 

اساسية وتساهم في تقليل الخسائر سواء في االرواح او الخسائر المادية لذا  يجب 

ذه الخدمة الحيوية وان تكون بمستوى الطموح من خالل االرتقاء زيادة االهتمام به

باساليب تقديم هذه الخدمة وتطويركوادرها وآلياتها وادخال نضم المعلومات الجغرافية 

في عملها ومواكبة التقدم العلمي االمني العالمي لتحقيق فقزة نوعية في اساليب 

مدينة يسكنها مايزيد عن ستة معالجة الحوادث المختلفة خاصة حوادث الحريق في 

مليون نسمة مثل بغداد وبتعاون مستمر بين هذه المؤسسات وكافة الوزارات ذات 

العالقة بتوفير خدمة االمن والطوارئ للمواطن فضال  عن التوعية المستمرة للمواطن 

من خالل وسائل االعالم وحاولت الدراسة في فصلها االول تحديد االطار العام للدراسة 

وضيح بعض المفاهيم عن الدفاع المدني.وت  
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أثر المخلفات الصلبة في مدينة بغداد -: العنوان  

عباس كامل كريم  -:اسم الطالب /الطالبة   

  د.زينب وناس الحسناوي -اسم المشرف: 

 الملخص

مدينة بغداد ( ، يبين أثر في ضوء البحث الموسوم بــ)أثر المخلفات الصلبة في 

المخلفات الصلبة وما تحتويها من آثار على مدينة بغداد ، إذ تختلف نسبة تولد 

خصائص المجتمع  المخلفات البلدية الصلبة من منطقة إلى أخرى كما  ونوعا  حسب

الدخل ؛ ففي  وظروفه واختالف األنماط االستهالكية والسلوكية فيه و تفاوت مستويات

أقل من  ذات الدخول المنخفضة ينخفض تولد المخلفات الصلبة فيها ليصل إلىالمناطق 

أما في  . كجم/فرد/يوم ، بينما تزيد نسبة المواد العضوية في المخلفات المتولدة 0.3

 المناطق ذات الدخول المرتفعة يرتفع تولد المخلفات الصلبة إلى ما يزيد عن

على حساب المواد القابلة لالسترجاع  كجم/فرد/يوم وتقل نسبة المخلفات العضوية1

. وبذلك تطلب دراسة هذه  الورق،  والبالستيك والزجاج ، والمعادن ، وغيرها مثل

المخلفات في مدينة بغداد كون اإلنسان المسئول األول واألخير عن تلوث البيئة ، 

ومطلوب منه أن يحافظ عليها سليمة من العبث وفوضوية التعامل معها ولذا كانت 

 أهمية وضع التشريعات والضوابط إلدارة النفايات .

وعليه فإن الغاية من البحث هو الوصول إلى نظام إداري متكامل للنفايات وفهم 

عناصر استراتيجيات إدارة النفايات إليجاد توجه خاص نحو جمع النفايات والتخلص 

القيام بمختلف  منها في بغداد وابتكار أساليب إدارية وفنية وتقنية واقتصادية تضمن

العمليات الجمع والتخلص والمعالجة واستخدام األساليب والتقنيات الحديثة واالتجاهات 

 الحديثة في هذه المجاالت .

 

 

   االنسان واثره على البيئة  -: العنوان 

 

تيسير عناد محمد راشد -:اسم الطالب /الطالبة   

 

     د. ماجدة جاسم  -اسم المشرف: 
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 المقدمة :

البيئة بانه العلم الذي يبحث في عالقة العوامل الحية من حيوانات ونباتات 

وكائنات دقيقة مع بعضها البعض ، ومع العوامل الغير الحية المحيطة ، اما عن البيئة 

في العراق فكان من دول العالم الثالث ولهذا فان البيئة التحتية في العراق شبه معدومة 

االماكن في الشمال ، ولهذا فان مياه دجلة والفرات تلوثت  اال في العاصمة بغداد وبعض

كثيرا  بعد االحتالل عن طريق رمي مخلفات المنشأت الصناعية والمعامل الصغيرة ، 

وهناك الكثير من االمراض التي تشكل بسبب هذه المخالفات ، اما عن البيئة بشكل عام 

فسها على الصعيد االنساني اذ ان فانها تعتبر من القضايا االساسية التي باتت تفرض ن

تزايد المستمر لعدد سكان االرض وما يرافقه من نزوع دائم نحو البحث عن حياة 

 افضل.

يعد االنسان اهم عامل حيوي في البيئة ونحو قوله تعالى : )وبوأكم في االرض 

في تتخذونه من سهولها قصورا  وتنحتون الجبال بيوتا  فأذكروا االء هللا وال تعثوا 

(.74االرض مفسدين( االعراف )  
 

 

 

 ودور النشاط الصناعي في الحد منهاق البطالة في العرا -: العنوان 

 

نبأ هاني أحمد -:اسم الطالب /الطالبة   

 

  زهير حاتم خماس د. -اسم المشرف: 

 

 

 مستخلص 

واحدة من أخطر ركزت الدراسة بأهدافها ومنهجها على دراسة ظاهرة البطالة في العراق والتي تعد 

المشكالت التي يواجهها بلدنا االن، وتحت ظروف االحتالل ارتفعت معدالتها وبشكل كبير وصلت 

( من القوة العاملة لذلك يجب الوقوف عليها لوضع الحلول المناسبة %30( إلى )2003عام )

ومة بـ)البطالة في للحد من تأثيراتها السلبية على البلد، وذلك ما يهدف إليه بحثنا في دراسته الموس

 .(العراق ودور النشاط الصناعي في الحد منها

ولتحقيق الهدف من البحث فقد قسم الموضوع إلى عدة فصول تناول الفصل األول ظاهرة البطالة 

في العراق من حيث مفهومها وأنواعها من بطالة هيكلية، وانتقالية، ودورية، واختيارية، 

ن وبطالة أجبارية، ثم تناول الفصل الثاني كل من أسباب البطالة وموسمية، ومقنعة وبطالة المتعلمي

وأثارها ومن أهم أسبابها هي الحروب المتتالية التي خاضها العراق متمثلة بحرب الخليج األولى 

والثانية وتدمير البنية التحتية مما أدى إلى توقف معظم المشاريع الصناعية عن العمل وأهم أثارها 
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ية أما الفصل الثالث فقد تناول وانب االقتصادية واالجتماعية والسياسية واألمنفقد أثرت على الج

دور النشاط الصناعي في الحد من ظاهرة البطالة مبينا  واقع الصناعة في العراق ومتطرقا إلى 

نسبة الصناعات الصغيرة في العراق وأهميتها من القضاء على ظاهرة البطالة لوضع بعض الحلول 

ثبيط دور القطاع الخاص والسيما الصناعات المتوسطة والصغيرة، والتوسع بالمشاريع المتمثلة بت

االستثمارية لتوفير أكبر عدد في التشغيل ومن ثم تأهيل المشاريع الصناعية المتوقفة ألجل الحد من 

. تنامي مشكلة  البطالة  

 

 

السكانرها على الخدمات البلدية المقدمة في قضاء الصدر واث-: العنوان   

   يقين خلف نعمه -:اسم الطالب /الطالبة 

وسن كريمد.  -اسم المشرف:   

 

 المستخلص

شهد العالم تطورا  كبيرا  في جميع مجاالت الحياة ،ومنها الخدمات بأنواعها ،اذ تم استخدام تقنيات متطورة في مجال 

الصحي وخدمات والنفايات والنقل زادت الخدمات الصحية والتعليمية والترفيهية وخدمات شبكات الماء والصرف 

من كفاءة توفير تلك الخدمات ونوعها وان دراسة توفير هذا الخدمات ، ومدى حجم االستثمار الخاص بها دليل 

مؤشر على مستوى تطور وتنفيذ برامج التنمية االجتماعية واالقتصادية للبلد ومن هنا جاء االهتمام بجانب 

الدوائر البلدية وتنفيذها للمشاريع وتوفير الخدمات وارتباطها المباشر بالسلطات الخدمات البلدية واليه عمل 

االعلى، منها والمتمثلة بالمجلس البلدي والوزارات ذات العالقة ،إذ تنفذ إعمال الدوائر البلدية عن طرق هذه 

للسلطة المركزية ،وتتمثل  السلطات انطالقا  من حاجات ورغبات السكان والقنوات التي توصل رغباتهم واحتياجاتهم

هذه القنوات بالسلطة المحلية )المجلس البلدي (الذي يربط بين حاجة السكان للخدمات من جهة وتنفيذ الحكومة 

 لهذه الخدمات من جهة أخرى .

هي دائرة تنفيذية وإشرافية هدفها تحقيق مستوى معيشي افظل للمجتمع بتوفير الخدمات -دائرة بلدية الصدر :

والتعليمية واالجتماعية والعامة وغيرها اسوة بالدول المتقدمة وبصورة عادلة من دون تميز . تتألف دائرة  الصحية

-بلدية الصدر من عدة أقسام :  

يقوم قسم النظافة يرفع النفايات من المناطق السكنية والشوارع العامة والمؤسسات الرسمية وشبه -قسم النظافة :

 رسمية .

يقوم قسم المجاري بتسليك الخطوط الرئيسية والفرعية لشبكة المجاري وإصالح التخسفات -قسم المجاري :

 وإنشاء المشبكات والمنهوالت لالزمة .

يقوم الزراعة بزراعة وتطوير الساحات والحدائق والجزرات الوسطية والحدائق الداخلية كافة -قسم الزراعة :

 ل وإدامة المناطق الخضراء والمزروعة سابقا والمحافظة عليها .ضمن مساحات قاطع الدائرة وتأهي

 يقوم قسم الماء بإصالح الكسورات والنضوحات التي تحصل ضمن قاطع الدائرة .-قسم الماء :
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  تكرار المنخفضات الجوية واثرها على التساقط في العراق -: العنوان  .1

 

حـــــوراء قتيبــــة اسماعيــــل   -:اسم الطالب /الطالبة  .2  

 

 

د. يوســـف محمــــد علـــي الهذال -اسم المشرف:  .3  

 

 المستخلص .4

 

تكرار المنخفضات الجوية واثرها في التساقط على العراق من الضوابط المناخية المهمة والتي لها دور كبير  .5
, لهذا اعتمد البحث تحليل طبيعة تكرار هذه المنظومات واثرها في التساقط في تغير حالة الجو اثناء تاثيرها

 وبذلك يمكن توضيح هل هناك عالقة بين المنخفظات الجوية والتساقط في القطر. 

ونستنتج ان هناك عالقة بين كميات االمطار الساقطة على القطب ونوع المنخفضات التي تختلف في تاثيراتها  .6
دوثها وفي اشهر معينة. على العراق وايام ح  

تكمن اهمية البحث بتوضيح العالقة بين المنخفضات الجوية, اي منظومات الضغط الواطي وكميات او معدالت  .7
 تساقط االمطار في القطر.

وان البحث يهدف الى ابراز اثر تكرار المنخفضات الجوية واثرها على العراق في تغير كميات تساقط االمطار  .8
كرار المنظومات زمانيا ومكانيا له االثر الكبير في التساقط لالمطار.فان التباين في ت  

وتضمن البحث اربعة فصول تحتوي على عروض البحث , الفصل االول اهتم باالطار النظري في تحديد  .9

المشكلة ووضع الفرضيات والدراسات السابقة فضال عن توضيح االختالفات الحاصلة لخصائص المنخفضات 

في االقاليم المطرية, اما الفصل الثاني تضمن انواع المنخفضات الجوية وظواهر التي تصاحبها  الجوية واثرها

فضال عن تحديد المسالك التي تسلكها هذه المنظومات اثناء ورودها على القطب من مناشئ مختلفة فضال عن 

اق, اما الفصل الثالث تضمن دراسة التوزيعات الفصلية لتكرار المنخفضات الجوية وعدد ايام تاثيرها على العر

االتجاهات العامة لتغيير كميات االمطار والتغيرات الشهرية والفصلية, اما الفصل الرابع تضمن االختالفات 

الحاصلة في خصائص المنخفضات الجوية واثرها في االقاليم المطرية بالعراق. واختتمت الدراسة بنتائج 

  وتوصيات.
 
 
 
 

 
 

  ة في العراق ياعنالصالمقومات  -: العنوان  .10

 صناعة النفط .11

    شيماء محسن علي -:اسم الطالب /الطالبة  .12

13.  

   د. اعياد -اسم المشرف:  .14

 المستخلص .15
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يعد النفط سلعة استراتيجية للدول المنتجة والمصدرة بشكل عام, وللعراق   .16

بشكل خاص, إذ برهنت التجارب النفط وسيلة مهمة لتحقيق النمو االقتصادي, 

وأداة مهمة  في التنمية االقتصادية واالجتماعية والسياسية الشاملة, كما انه 

ة لربط االقتصاد المحلي مصدرا مهما للعمالت الصعبة ألي اقتصاد وطني ووسيل

باالقتصاد العالمي  ودعم ميزان المدفوعات والمساهمة الفاعلة في دعم القطاعات 

اإلنتاجية واالقتصادية األخرى سيما إن العراق يمتلك ثالث احتياطي  نفطي في 

العالم بعد السعودية وأمريكا, يمكن ان يعول عليه لتنفيذ برامج التنمية االقتصادية 

وائض مالية يمكن أن ترفع من حجم الدخل القومي, وبالتالي رفع وتحقيق ف

المستوى ألمعاشي للسكان, لقد ركز البحث على واقع الصناعة النفطية العالمية, و 

التطرق إلى واقع الصناعة النفطية في العراق والتحديات التي تواجهها, واستنتج 

احد وسائل الطاقة المهمة في الباحث بان النفط سيبقي على األقل في األجل القصير 

تلبية االستهالك العالمي في المستقبل, ,أما العراق فيعد من الدول التي لها مستقبل 

واعد في تلك الصناعة إذا ما اخذ باألساليب التكنولوجية الحديثة في اإلنتاج 

والبحث والتنقيب.  واستخدام العوائد المالية في تطوير القطاعات االقتصادية 

, الدولية بان وتنويع  مصادر الدخل لتجنب األزمات االقتصادية سواء في  األخرى

هبوط األسعار العالمية للنفط أو غيرها  من األزمات التي يتعرض لها االقتصاد 

 العالمي.

17.  

  الخصائص المناخية في مدينة بغداد   -: العنوان  .18

عباس حسن كرم هللا  -:اسم الطالب /الطالبة    

  فاطمة حمدي سلوم .د  -اسم المشرف:  .19

 المقدمة

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر  

 الميامين وبعد :  

لقد أهتم العديد من العلماء والباحثين بالمناخ باعتباره من اهم موارد البيئة الطبيعة لما يترتب       

حياة االنسان وصحته ونشاطاته المختلفة االقتصادية واالجتماعية وغيرها, عليه من تأثيرات على 

ولكون المناخ من عناصر البيئة الطبيعية المهمة لذلك سنتناول في هذا البحث الخصائص المناخية 

 لمدينة بغداد .

ت وتقع تتميز بغداد بأهميتها الكبيرة وهي تمثل ) عاصمة العراق ( ويمر بها نهري دجلة والفرا     

 وسط العراق وتربط شماله بجنوبه  لذلك تم اختيارها موضوع بحثنا الذي قسم على مبحثين هما : 

 المبحث االول : نبذة تعريفية عن مدينة بغداد وموقعها الجغرافي ومناخها 

 المبحث الثاني : التحليل الجغرافي للعناصر والخصائص المناخية في بغداد 
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 وشمل المبحث الثاني على :

 اإلشعاع الشمسي ودرجات الحرارة .1

 الضغط الجوي واالمطار والرطوبة النسبية .2

 اتجاهات الرياح وسرعتها والتبخر .3

 الظواهر الغبارية ) العواصف الغبارية ، الغبار المنتشر ، الغبار العالق ( .4

 وختم البحث بعون هللا بمجموعة من النتائج .

 

(2017-1997األعظمية )الخصوبة السكانية في منطقة  -: العنوان   

علي صاحب حسن صالح الدليمي  -:اسم الطالب /الطالبة   

د. وسن كريم  -اسم المشرف:   

 

 المستخلص

يأتي الهدف الرئيسي للجغرافي في دراسة الخصوبة من تمييز االختالفات المكانية  

وتحليلها على وفق مقياس متدرج سواء على المستوى العالمي، أو على نطاق الدولة أو على 

مستوى القدرات اإلدارية، وقد اعتمدت العديد من المقاييس الخصوبة سواء أكان ذلك في الدراسة 

الدراسة التطبيقية )الميدانية(. النظرية أم في   

لذا فإن هذه الدراسة تهدف إلى التعرف على مستويات الخصوبة واتجاهاتها للمدة  

(، ودراسة أهم العوامل االجتماعية واالقتصادية والديمغرافية المؤثرة على 1997-2017)

 الخصوبة في مدينة األعظمية. 

األول المقدمة واإلطار النظري للدراسة  قُّسمت الدراسة إلى ثالثة فصول، تضمن الفصل 

)المشكلة، الفرضية، هدف الدراسة، منطقة الدراسة، الدراسات السابقة(، وتضمن اتجاهات النمو 

السكاني والتنبؤات المستقبلية في الحجم السكاني واستخدام بدائل النمو للتعرف على حجم السكان 

 المستقبلي. 

مستويات الخصوبة على وفق المقاييس المعتمدة، والتي أما الفصل الثاني فتناول دراسة  

من خاللها يمكن التعرف على التباين المكاني لمستويات الخصوبة السكانية في منطقة الدراسة. 

  وتناول الفصل الثالث مفهوم الخصوبة وأهميتها.
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  مظاهر التصحر في محافظة النجف وتأثيراته البيبئة  -: العنوان 

 

 

ســـــــاره خليــــل ابراهيــــم -:الطالب /الطالبةاسم    

 

 

      د. عبدالستــــار عـبــــود كاظــم -اسم المشرف: 

 

 

 المستخلص

 

يواجه العالم خطر التصحر وما يسببه من تدهور في النظام البيئي والتنوع الحيوي 

والذي تتعرض له المناطق الجافة والشبه الجافة والشبه الرطبة وما تتركه من تاثيرات 

سلبية على الجوانب االقتصادية واالجتماعية والسياسية وعليه فالعراق احد الدول 

ظمنها منطقة الدراسة لما تتصف به من خصائص  التي تعاني مشكلة التصحر ومن

الطبيعية والبشرية والتي تاني في مقدمتها خصائص التربة الفيزيائية  والكيميائية 

وكذلك الخصائص المناخية الجافة وشبه الجافه فضال عن طبيعة الموارد المائية من 

لتصحر وبروز ناحية كميتها ونوعيتها, كلها عوامل اسهمت وتسهم في اتساع ظاهرة ا

مظاهرها وما تسببه من اثار مستقبلية في منطقة الدراسة, لذا تبلورت الدراسة في 

جوانب مهمة تمثلت في الكشف عن مظاهرها وتحديد مسبباتها وبيان تاثيرها والحد 

  منها.
 

 

 

التحليل المكاني للكليات االهلية في مدينة بغداد -: العنوان   

نرمين فاضل عباس -:اسم الطالب /الطالبة   

   د. زهير حاتم خماس العبيدي -اسم المشرف: 
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 المستخلص

تضمنت الدراسة عرضا  لتوزيع الكليات االهلية في مدينة بغداد وتحليل ذلك التوزيع 

بمؤثراته الحيوية واخذ نموذج ال كثر تركز الكليات االهلية في مدينة بغداد  وتضمن 

-البحث مايلي:  

 المقدمة وتضمنت المشاكل والفروضات واهداف الدراسة ومبرراتها وتالها

الفصل االول: المتضمن عرضا  تاريخيا  للتعليم في العراق منذ نشأته مركزا  على التعليم 

 االهلي  ويشمل تفصيال  لتاريخ اهم الكليات المتعرف بها 

ية وفلسفتها وقانونها اما الفصل الثاني: فشمل تقويم ماهية وواقع الكليات االهل

 والمالك القائم بتشغليها وروادها من الطلبة

اما الفصل الثالث: فتضمن التوزيع المكاني للكليات االهلية في مدينة بغداد والحقائق 

   .التي اعطتها الوضعية  لتوزيع مؤسسات التعليم االهلي في مدينة بغداد

 

 

 

أبو دشير( دراسة حالة –)الدورة السلبية على مدينة بغداد()السكن العشوائي وانعكاساته -: العنوان   

خالد كامل عبيد  -:اسم الطالب /الطالبة   

ء كريم خضيرد . لقا  -اسم المشرف:   

 

 الملخص

هذا البحث دراسة جغرافية لظاهرة السكن العشوائي ضمن مدينة بغداد في منطقة الدورة , ويأتي 

في اطار تحديد مفهوم السكن العشوائي و العوامل المختلفة التي أدت الى نشأته , فضال  عن دراسة 

 الخاصة العمرانية واالجتماعية لتلك المنطقة . 

زايد مع ازدياد معتالت النمو السكاني و زيادة ظاهرتي الفقر تناول مشكلة البحث واقعة و اخذت بالت

و البطالة , وتعد هذا المشكلة من اكثر المشاكل تاثيرا  على واقع حياة المدينة و بنيتها , أذ تعاني 

الكثير من مدن العالم من نتائج واثار هذه المشكلة الى وهي ) المستقرات العشوائية ( او ) المناطق 

او ) مناطق التجاوزات ( او ) اإلسكان الغير رسمي او الالرسمي ( فمهما تنوعت  العشوائية (
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وتباينت  المفاهيم و األسماء فأنها تعني شيئا  واحدا  هو انها مشكلة مؤاثرة على واقع المدينة من 

 ما تنتجه من اثار و سلبيات في الحياة الحضرية 

ضال  على تأثيرها على الخدمات المختلفة و البنى تعد هذه المناطق من اخطر على نسيج المدينة , ف

 االرتكازية وعلى الجانب التخطيطي و الضغط على استعماالت  األرض في المدينة . 

ويحتوي البحث على جداول إحصائية و خرائط الدراسة في بيان بعض الخصائص و االثار وكشف 

تخدمة في بنائها بين المناطق السكن البحث عن التباين في مخطط الوحدات السكنية و المواد المس

 العشوائي , وتميزت معظم هذه المساكن تدهور مظهرها الخارجي . 

ومن ثم تركزت التوصيات في تأييد على وضع منهجية شمولية لمعالج المشكالت , وذلك من خالل 

من مشكالت التخطيط االستراتيجي و التشريعات و قوانين البناء و التنظيم اإلداري من اجل الحد 

  السكن العشوائي .

 

  وظيفه التعليم العام من الجانب الشرقي من بغداد  -: العنوان 

      نور حامد اسماعيل  -:اسم الطالب /الطالبة 

)منى عبد النبي (  -اسم المشرف:     

 

 المستخلص 

في جغرافيه المدن الطريقه  اعتمد هذا البحث على دراسه " وضيفه التعليم في الجانب الشرقي من بغداد " دراسه

االسقرائيه بما فيها التحليل واالستنتاج منهجا بدافع استشراف التوجه المناسب مستخدما االساليب الكميه اينما كان 

 ذلك مبررا جاء ذلك عبر الفصول الثالثه للبحث .

نيه في الجانب الشرقي من حيث تناول االطار النضري للبحث المشكله والفرضيه والهدف والحدود الزمانيه والمكا

بغداد ضمن حدود امانه بغداد وفي ضمن المنطقه الحضريه اذ تم االقتصار على التعليم العام )االبتدائي والثانوي 

 "المتوسط واالعدادي"( فقط كما تناول مسوغات اجراء البحث والدراسات السابقه .

حددت على وفق معيار التطور في هذه الوضيفه وذلك  وتناول البحث تطور الوضيفه التعليميه بمراحلها الست التي

 من خالل دراسه النمو السكاني والمدني وانعكاس ذلك على التطور في التعليم .

واهتم البحث ايضا بتناول التوزيع الجغرافي لمواقع المدارس االبتدائيه والمتوسطه واالعداديه ودراسه التباين 

ن خالل استخراج النسب المئويه لمساحه االرض التعليميه قياسا لمساحه المكاني لالستخدام التعليمي لالرض م

القطاع ومن ثم قياس كفائه التوزيع المكاني للمؤسسات التعليميه في القطاعات التي تمتلك اكبر عدد من المدارس 

ن حيث التوزيع هي التي تكون الكفائه مرتفعه اما القطاعات التي تمتلك اقل عدد من المدارس فهي االقل كفائه م

المكاني للمؤسسات التعليميه وهنا تم فحص فرضيه البحث التي تقول "ان هناك عالقه بين التوزيع المكاني 

 للمؤؤسسات التعليميه وكفائه االداه الوضيفي لهذا التوزيع" 

ع التعليم من خالل واهتم بواقع التعليم الحالي في العراق فقد اخذ نضره شامله الى النضام التربوي في العراق وواق

هيكل النضام التعليمي وتحليل واقع التعليم حسب المراحل الدراسيه بدا من مرحله ماقبل االبتدائي الى مرحله التعليم 
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المهني واهتم بالقضايا والتحديات التي تواجه النضام التربوي وكفايته واهتم ب اهم المنجزات واالفق المستقبليه 

 للتعليم في العراق .

هذا البحث بعدد من االستنتاجات والتوصيات ومدى امكانيه اسهامها في معالجه المشكالت التي ناقشها هذا  وختم

. البحث  

 

 التاجي قضاء في الريفية المستوطنات الجغرافي التوزيع -: العنوان 

 

 هاجر حميد عواد -:اسم الطالب /الطالبة  

                        حسن                                     داللد.  -اسم المشرف:  

 

 المستخلص

واقع االستيطان الريفي في قضاء التاجي الذي شمل ثالث وحدات اداريه وهي )ناحيه التاجي  الدراسةتتناول 

و ناحيه الحماميات وناحيه سبع البور(واحتوى البحث على ست  مقاطعات : ثالث منها في ناحية التاجي  الجديده

الجديدة واثنثان منها في ناحية الحماميات ومقاطعة في ناحية سبع البور وتم دراسه االستيطان الريفي في قضاء 

ن حيث تدرج  عدد السكان في انشطته م منذ نشاته والظروف الجغرافيه التي اتسم بها  الى وقتنا الحاضر

(اذ كان عدد %7.2واالقتصاديه وعالقاته االقليميه الذي ظهر ارتفاع معدل النمو السكاني في القضاء البالغ )

(نسمة بحسب العد 302400ليصبح )  1997(نسمة حسب تعداد سنة 106556السكان في منطقة الدراسة )

( نسمة فضال عن بعض االنشطة االقتصادية 195844درها )اي بزيادة ق 2009والحصر الذي اجرى سنة 

 السكانية ونجاح الزراعة الى جانب النشاطات االخرى والعوامل الجغرافية المؤثرة في هذه االنشطة .

 وظهر من خالل دراسة  انماط توزيع القرى ان هناك نمط رئيسا هو)  النمط المجتمع ( بحسب البرنامج االحصائي)

(SPSS لدراسة المورفولوجية القرى ان القرى القديمة هي االكثر شيوعا الى جانب القرى الحديثة التي واظهر ا

 تميزت في حداثة تصميمها وطراز بنائها  ومواد البناء.

واستخدم الدراسة تقنية الجار االقرب او صلة الجوار التي تعد من اهم التقنيات في تحليل االنماط المكانية لماركز 

لريفي في منطقة الدراسة وتوصل الى التصنيف المكاني للمستوطنات الريفية بحسب مراتبها الحجمية االستيطان ا

 ضيحية  في القضاء على ست فئات حجمية مدعمة بجداول و خرائط  وصور تو

بقوة وتم التوصل في الدراسة على طبيعة العالقات االقليمية السكانية والتعليمية والصحية واالقتصادية التي تمزيت 

ارتباطها بمدينة بغداد لوقوع القضاء في منطقة حيوية  تربط بين العاصمة بغداد والمحافظات الشمالية وبين 

االقضية النواحي المحيطة بها وخرج الدراسة باستنتاجات وتوصيات تهدف الى تطوير المنطقة , والنهوض بواقعها 

 . الحالي

 

 

   البيئة النزاعات والحروب وتأثيرها على-: العنوان 
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  غادة على مري -:اسم الطالب /الطالبة 

عدنان حسين جبارة د.  -اسم المشرف:   

 

 

 المستخلص

كانت البيئة وما تزال من اهم ضحايا الحروب القديمة والحديثة كل على حد سواء فقد  

االولى والثانية والحروب الكورية وحرب فيتنام ونزاعات  شهدت الحربان العالمياتن

كولومبيا وحرب الخليج الثانية والحرب على العراق وغيرها فتتلوث البيئة نتيجة حرق 

االراضي والغابات وتحطم السدود وسكب النفط في البحار ومصادر مياه الشرب كما 

ياسي على البيئة بمكوناتها استخدمت االسلحية الكمياوية والنووية وكان لها تاثير ق

كافة التربة والماء والهواء وطبقة االوزون وعلى صحة االنسان واالجيال المتعاقبة 

كما انها تسبب الدمار في البيئة التحتية وهذا ما يزيد معانا البشر لذا اصبح دراسة اثر 

دة  الحروب والنزاعات على البيئة مصدر اهتمام الخبراء والمتخصصين في مجاالت ع

اجراء دراسات شاملة عن اثر الحروب  2004كما ان االمم المتحدة اعلنت في يناير 

 والنزاعات على البيئة وما تحدثه من خراب وتلوث للبيئة بكافة صورها.

 

 

 

 

استثمار الطاقة الشمسية في العراق -: العنوان   

شغـــاف علـــــي عبد االميـــر -:اسم الطالب /الطالبة   

  د. فاطمـــة حمــدي سلــوم -المشرف:اسم  

 

 

 المستخلص

يعد استثمار الطاقة المتجددة من االولويات العالمية في مجال تطور مصادر جديدة للطاقة 

وذلك لنظافتها حيث تعتبر الطاقة الشمسية من الطاقات المتجددة النظيفة, حيث يعتبر العراق من 
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الطاقة الشمسية حيث لصفاء السماء وكبر عدد ساعات اهم دول العالم الستالمه كميات كبيرة من 

 37 – 29النهار في فصل الصيف, حيث يوضح من موقع العراق الجغرافي بين دائرتي عرض )

شرقا(.  48 – 39درجة شماال( وخط طول )  

وايضا يؤثر في استثمار الطاقة الشمسية من جهة االمكانيات االقتصادية واثار البيئة من 

ن حجب االشعة الشمسية وايضا مشاكل تواجه الكرة االرضية خاصة بعد تآكل طبقة تلوث وغبار ع

 االوزون وثقب هذه الطبقة مميتة ومهلكة لكثير من الكائنات الحية. 

وايضا من حيث المعوقات االقتصادية انها تعتبر مكلفة وايضا ضعف التشريعات القانونية 

اضعاف  5دوالر وهي اكثر من  8 – 5ط الواحد بين التي تدعم استثمار الطاقة حيث ان كلفة الوا

 تكاليف الوقود االحفوري. 

حيث يجب تطور االهتمام بالطاقة الشمسة واستثمارها من حيث تشريع القوانين وتوفر 

 االمكانيات االقتصادية العتبارها من الطاقة المتجددة الغير ملوثة.

 

اقل من خمس سنوات في مدينة بغداد() التباين المكاني لوفيات األطفال  -: العنوان   

نور الهدى جواد كاظم  -:اسم الطالب /الطالبة  

عدنان حسين جبارةد.  -اسم المشرف:   

 

 

 المستخلص

إن لدراسة وفيات االطفال والرضع بصورة خاصة وأهمية كبيرة اذ تعد عنصرا        

رئيسا  من عناصر النمو السكاني وواحد من اهم العوامل المؤثرة في التركيب السكاني 

،السيما ان المعدالت العامة لوفيات االطفال ترتفع في المجتمعات  التي تعاني من الفقر 

االنخفاض في العكس وان انخفاضها يعكس مدى درجة  والجهل والحرمان ويحصل

 ارتقاء الشعب من النواحي االقتصادية واالجتماعية والثقافية والصحية,

تعد العوامل البيولوجية)الداخلية( من اهم االسباب المؤدية الى وفيات االطفال في      

بغداد واخرى عوامل بيئية )خارجية(، وان من اهم االمراض التي تصيب االطفال دون 

 -التشوهات الخلقية -الكسور -االسهال -)الجهاز البولي 0الخامسة من العمر هي 

الحوادث(. -امراض الدم  



26 

 

وقد بينت الدراسة اهم العوامل المؤثرة على وفيات االطفال، وتوصلت الى عدة      

نتائج الى ارتفاع معدل الوفيات، وان اكثر معدل للوفيات هو لألطفال الرضع، وتدني 

   الحالة الصحية وسوء التغذية باإلضافة الى عدد من االمراض االنتقالية وغيرها.

 

 

-العنوان:   

   ياسر كامل حسن -:الطالبة/اسم الطالب  

سيناء عدنان عبدهللاد.  -اسم المشرف:   

 المستخلص

تشكل الوظيفة السكنية جانبا   مهما من استعماالت االرض وتمثل احدى الوظائف المهمة التي 

تمارسها المدن وتقدمها للسكان بتصميمات وطراز ترتبط بالمرحلة الحضارية للسكان فضال عن 

تشغلها واشتراكها مع بقية الوظائف في السيطرة على الحيز الحضاري كما ان  سعة المساحة التي

الدراسة تدرك االهمية البالغة للوظيفة السكنية في المدينة الن السكن يمثل احد اهم الحاجات 

االساسية التي ال يمكن أن يستغني عنها االنسان في حياته افراد وعوائل من خالل ما توفره 

 للسكان من مردودات اجتماعية وصحية بل واقتصادية . الوحدات السكنية

تهدف الدراسة الى الكشف عن الواقع السكني لمدينة كربالء من خالل تسليط الضوء على الطراز  

اذ ’ العمراني والتركيب السكني الممثل لكل مرحلة من مراحل توسع المدينة عبر االزمنة المختلفة 

لمعرفة تغير كفاءة المسكن ونمط االقاليم السكنية لمنطقة  تم االعتماد على عدد من المعايير

 الدراسة ومحاولة الوقوف على واقع مشكالت الوظيفة السكنية وسبل معالجتها .

تضمنت الرسالة ثالثة فصول تعرفنا على التغير الذي طرا على نمو حجم السكان داخل المدينة ثم 

المرحلة العمرانية القديمة 1957ني حتى عام التعرف على نشاة مدينة ونموها العمراني والسك

( ثم تحليل 2004-1958الموروثة وكذلك اتجاهات النمو العمراني والسكني لمدينة كربالء للمدة )

تغير كفاءة المسكن عبر المراحل العمرانية الخمسة التي مرت بها والوقوف على واقع المشكالت 

 او الطبيعة السكانية في مدينة.كربالء .

ت الدراسة في الخروج باالستنتاجات المتعلقة بهدف البحث , حيث  اظهرت العديد من اسهم

السلبيات واإليجابيات وتحديد العوامل التي ادت الى ظهور تلك المشكالت , ثم قدمت الدراسة بعض 

التوصيات المناسبة التي تحقق التناسق بين عدد االسر والمساكن المالئمة التي تتواففر فيها 

 ات العامة داخل المدينة .الخدم

العنوان

عودةسارة ثابت  -:اسم الطالب /الطالبة   
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  أريج بهجت أحمدد.  -اسم المشرف: 

 

                     

 مستخلص 

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة أثر محطات الطاقة )محطة جنوب بغداد الحرارية( في تلوث 

 هواء مدينة بغداد من خالل

تلوث الهواء وأنواع التلوث وأسباب حدوثه ومصادره وتأثير العوامل الجوية  معرفة

عناصر المناخ على انبعاث الملوثات وانتشارها وتركيزها فضال عن أثر تلوث الهواء في صحة 

 اإلنسان.

والتطرق إلى صناعة الكهرباء ومصادر الطاقة وأهم أنواع إنتاج الطاقة الكهربائية 

راق بدءا  من مكونات وموقع المحطة وصوال إلى خصائص وكمية الوقود المعمول بها في الع

 المستهلك وانتاج الطاقة الكهربائية.

قياس تراكيز الملوثات المنبعثة من محطة جنوب بغداد الحرارية إلنتاج الطاقة الكهربائية 

الكاربون والمتمثلة بالدقائق العالقة مثل الرصاص وأحادي أوكسيد الكاربون وثنالئي أوكسيد 

 –والمركبات العضوية المتطايرة في مدينة بغداد فضال  عن قياس عناصر المناخ )درجة الحرارة 

الرياح واتجاهاتها( –الرطوبة النسبية   

وتتباين تراكيز الملوثات الدقائقية والغازية المنبعثة من مداخن المحطة مع التغيرات الفصلية إذ 

ثم الشتاء ذات الكمية ونوعية الوقود المستهلك في انتاج سجل أعلى تراكيز في فصل الصيف ومن 

الطاقة الكهربائية أثر في الملوثات الهوائية المنبعثة من مداخن محطة انتاج الطاقة كما  ونوعا  إذ 

 يعد النفط األسود والنفط الخام أكثر تلوثيا  للبيئة من زيت )الكاز( المستخدم النتاج الطاقة الكهربائية

. 

 

العمارة ( –البصرة  -أثر تغير المناخ مساحات  جنوب العراق)الناصرية -العنوان:                  

االء علي مختاض  -اسم الطالب /الطالبة:   

  علي عبد الزهرة الوائليد. -اسم المشرف: 

 

         المستخلص

الناصرية,العمارة,البصرة(هي دراسة في علم التاريخ المناخ التطبيقي هذه الدراسة )أثر تغير المناخ في تغير مساحات االهوار جنوب العراق)

ApplKied Clomatology) , اضهرت جود تغير مناخي واضح في عناصر المناخ وظاهرة الغبار من خالل االوساط المتحركة والسالسل الزمنية )

تغير)وتحديد االتجاه العام . ومن خالل النتائج االحصائية اضهرت وجود معامل ال C .V ما بين مدة قبل التجفيف االهوار وما بعدها . وتم اختيار محطات)

والوار المائي الناصرية والبصرة والعمارة لتمثيل واقع االهوار من اجل متابعة تاثيراتها في الموازنة المائية المناخية . درست طبيعة مصادر المياه 

(وتحليلها بالوسائل الكمية.2013_4119لنهري دجلة والفرات وكذلك تحيد المدة الزمنية )  

ح ففي أضهرت الدراسة وجود اتجاه نحو االرتفاع في درجات الحرارة العظمى والصغرى االعتيادية ال سيما بعد تجفيف االهوار وتباينت سرعة الريا

صرة اتجهت نحو الزيادة واتجهت الرطوبة محطة الناصرية اتجهت نحو االنخفاض بصورة واضحة ثم في محطة العمارة . اما بالنسبة لمحطة رصد الب
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والناصرية النسبية نحو االنخفاض  في المحطات جميعها وازداد التبخر الفعلي ايضا . وتباينت كميات االمطار الساقطة فقد انخفضت في محطات البصرة 

 وازدادت في محطة العمارة. 

بار المتصاعد انخفض في محطتي الناصرية والعمارة وازداد في البصرة .وظهرت زيادة اما بالنسبة لظاهرة الغبار فقد انخفضت العواصف الغبارية والغ

 واضحة في الغبار العاالق في محطتي الناصرية والبصرة وازداد في محطة العمارة .

مونتيث المعتمدة من منظمة الغذاء والزراعة الدولية )-استعملت معادلة بنمان F.A.O لة والتبخر ,وحصل تغير واضح فيها (التي تعتمد على االمطار الفعا

ة محطة وجميع التي تعاني عجزا دائما وتباينا زمانية في منطقة الدراسة .وعلى الرغم من وجود عجز دائم لكن هناك تباين زماني ومكاني ,ففي محط

درجات الحرارة وسرعة الرياح.أما العمارة فقد  الناصرية اتجهت نحو االنخفاض في التبخر بينما اتجهت محطة البصرة نحو االرتفاع متزامنة مع ارتفاع

 اختلفت عن المحطتين ,فقد حصل فيها تباين زماني على مستوى االشهر واظهر دور المناخ في تغير مساحات.

 1973اعتمد عام أضهرت الدراسة وجود تطور في عمليات انعاش االهوار وكان للوارد المائي من نهري دجلة والفرات تأثيره على المساحة المغمورة و

 2013نهاية عام  2كم3536(وغمرت مساحة 2002-1990بين) 2كم1000جففت لتصل الى اقل من  2كم8350سنة أساسا للمساحة المطلوبة وهي 

ها لتعذر اعادتها نظرا الستغالل 2كم 2790.استبعدت مساحة قدرها  2كم 5560من المساحة المؤهلة لالغمار والبالغة  %64بنسبة اغمار قدرها 

ية انعاش للزراعة ولوجود حقول النفط او عدم موافقة االهالي على اغمارها . ونستطيع القول ان التغير المناخي في عناصر المناخ اثر سلبا في عمل

 االهوار , فقد ظهر التاثير واضحا على منطقة الدراسة وظهر تغير في مساحات االهوار.

عند زيادة كمية المياه المتراكمة بمقدار وحدة واحدة , كما ان المساحة تزداد بمقدار  2كم 1302.وأن مساحة االهوار االهوار تزداد بمقدار 

عند زيادة التبخر بوحدة واحدة. 2كم0.9.عند زيادة الوارد المائي بوحدة واحدة ايضا  في حين تقل المساحة بمقدار 2كم7.97  

على التوالي عند زيادة القيمة في أي متغير  من كمية  2كم2.015, 2كم3.312د بمقدار وأظهر التحليل االحصائي في ميسان بأن مساحة االهوار تزدا

عند زيادة كمية المياه المتبخرة 2كم7.97المياه المتراكمة وكمية الوارد المائي والمياه القادمة من ايران بوحدة واحدة وتنخفض مساحة االهوار بمقدار   

 

 

 

 

الملوثة في مدينة بغدادتحليل مواقع الصناعات  -: العنوان   

 

    مريـــــم محمــــــود اسماعيــــل -:اسم الطالب /الطالبة 

 

د. شيمـــــاء حسيــــن صالـــح -اسم المشرف:   

 

 

 المستخلص

 

ان الثورة التكنولوجية التي يشهدها العالم اليوم شملت جميع مرافق الحياة حيث اخذت النشاطات 

الكبيرين لتغطي جميع مفاصل الحياة, لكنها اثرت بشكل سلبي على الصناعية بالتزايد والتوسع 

 البيئة التي يعيشها االنسان.

للموقع دوره في عملية التلوث ولمواقع الصناعات الملوثة في مقدمة االمور التي يجب ان تاخذ في 

 الحسبان عندما نناقش موضوع السيطرة على التلوث والحد منه وحماية البيئة. 

مر الجوهري الذي ال يمكن ان تتالفاه في تفاقم عملية التلوث هو التركيز على الموقع اذ ان اال

 المناسب والصناعات الملوثة. 

وقد عانت بيئتنا في العراق من هذه المشكالت الخطيرة خالل الربع االخير من القرن العشرين حيث 

ام المرور وسوء استعماالت عانت معظم المدن العراقية من وجود مشاكل تخطيطة نتيجتها االزدح
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االرض ونقص في الخدمات والمشاكل البيئية وتلوث الهواء والماء والتربة فضال عن انتشار 

 النفايات في المناطق المختلفة والضوضاء والتلوث البصري. 

لقد كان االهتمام منصبا على التنمية االقتصادية على حساب البيئة دون اخذها بالحسبان وهذا ال 

عدم وجود انظمة وقوانين بيئية تحد من عملية التلوث التي تعاني منها المدن وخاصة المدن يعني 

الكبرى باعتبارها قطبا جاذبا للسكان وكذلك لمشاريع التنمية االقتصادية ولكن ليس هناك من يتابع 

ون االنتباه عملية اتباع اللوائح والقوانين البيئية تلك, وغياب خطط مستقبلية لتنمية شاملة للمدن د

 الى الربط بين عملية التنمية وانظمة البيئة او التخطيط البيئي.

 
  

السياحــة فـي العـــراق -: العنوان  

 

 

  حـــــوراء محمــود سبهــــان  -:اسم الطالب /الطالبة 

 

د. أريـــــج بهجـــــت أحمــــد -اسم المشرف:   

 

 

 المستخلص

 

ان دراسة التنمية السياحية تهدف الى االسهام في زيادة الدخل القومي االقتصادي 

الحقيقي وتوفير عمل للعاطلين وتشغيل االيدي العاملة ومن هنا تكون دراسة السياحة 

والتركيز على التنمية السياحية وسيلة للنمو االقتصادي للدولة حيث تعتمد التنمية 

حي في درجات متفاوتة في زيادة الدخل القومي والدخل االقتصادية على القطاع السيا

الحقيقي من خالل دفع المتغيرات السياحية في المجتمع للنمو باسرع معدل فيجب نشر 

الوعي السياحي لدى افراد المجتمع وتوعيتهم باهمية السياحة وقيمتها الثقافية 

و السياحة. واالجتماعية واالقتصادية للدولة وذلك من شانه تسهيل تطور ونم  

وقد اهتم البحث بوضع مجموعة من االستراتيجيات البعيدة المدى التي من شانها 

تطوير القطاع السياحي بما يجعله قادرا على مواكبة التطور السريع في العالقات 

 السياحية الدولية وجعل العراق مقصدا سياحيا عالميا. 

 

 

 

 
العراقتغيرات درجات الحرارة واثرها على  -: العنوان  

 

حنيــــن جاســـــم احمــــــد -:اسم الطالب /الطالبة   
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   د. يوســـــف محمــــد علـي الهــــذال -اسم المشرف: 

 

 

 المستخلص

 

يرتبط مفهوم التغير الحراري ارتباطا وثيقا بالتغير المناخي ويعتبر ارتفاع درجة 

الحرارة من ابرز مظاهرها ومما ال شك فيه ان تأثيرات ذلك ستكون كبيرة على المناخ, 

فمن جهة سيؤدي الى زيادة شدة الدورة الجوية العامة وزحف االقاليم المناخية نحو 

ظواهر الجوية المتطرفة وتغير في توزيع الحرارة االقطاب وزيادة في تكرار ال

واالمطار في مناطق العالم المختلفة وارتفاع منسوب البحار وتهديد اغلب المناطق 

 المناخية. 

وبضوء خطورة هذه الظاهرة وتهديدها لمظاهر الحياة على سطح االرض فان معظم 

ي درجة حرارة االرض في الدراسات البيئية اتجهت لمزيد من االهتمام بقياس التغير ف

محاولة لضبط مختلف المتغيرات المتصلة بالزيادة المستمرة في متوسطات السنوية 

لدرجات الحرارة ومعرفة اسبابها والذي يعزو بشكل مباشر وغير مباشر الى النشاط 

البشري الذي اوغل في تدمير البيئة من خالل النشاط الصناعي ومظاهر النشاط 

ع الحلول لحقيقة المواجهة لذلك ويكون العراق بعيدا عن كل ما البشري االخرى ووض

 يصيب العالم من اثار كارثية بسبب تفاقمها.

 

  

 

التلوث الضوضائي وأثره على صحة اإلنسان وفعالياته -: العنوان  

جيهان علي حسن  -:اسم الطالب /الطالبة   

د. ماجدة جاسم -اسم المشرف:   
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 الخالصة

 

شكأل من اشكال التلوث البيئي وصورة من تلوث الفيزيائي للهواء اذ تعد الضوضاء 
انها  تغير طبيعة الهواء وتحوله الى هواء مزعج وضار نظرأ لما تسببه من اثار 

نفسية وجسمانية على االنسان بمختلف الطبقات واالعمار وفي كل مكان من المدن 
خر تبعأ الختالف مصادرها وقد تبين على ان مستويات الضوضاء تتباين من مكان ال

وان معظم مستوياتها تزيد عن الحدود المسموح بها دوليا ولجميع مصادر الضوضاء 
في المدينة والتي تمثلت  ب)وسائط النقل,مولدات الكهرباء في االحياء السكنية,ورش 

.الحدادة والنجارة ,مولدات الكهرباء المنزلية,االسواق, الباعة المتجولين في المدن(  

 

 

 

 

 

 

اثر المناخ في زراعة وانتاجية محاصيل الخضروات في محافظة صالح  -: العنوان 

  الدين

 

 

احمــــد عبـــدهللا احمــــد -:اسم الطالب /الطالبة   

 

 

د. علـــي عبد الزهــــرة الوائـلــــي -اسم المشرف:   

 

 

 المستخلص
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تنتج محافظة صالح الدين محاصيل زراعية متنوعة منها الخضروات والهيمة هذه 

المحاصيل في حياة االنسان النها مادة اساسية متمثلة وان المناخ والتربة والموارد 

المائية, وجاء اختيار هذا الموضوع بهدف معرفة مدى تاثير عناصر المناخ على 

سة بغية الوصول الى اهدافها ثالث الخضروات في المحافظة ولقد اتخذت الدرا

 خطوات.

مراجعة مستفيضة لما عني المناخ  االولى تمثلت في الجانب النظري الذي تظمن

الزراعي, الثانية بالعمل الميداني بمعرفة طبيعة المناطق الزراعية والوقوف على اهم 

المشكالت التي تعترض كفاءتها, والثالثة اتبعت خطوات الدراسة اسلوب المنهج الكمي 

 في معالجة البيانات وتحليلها وذلك عن طريق االنحدار. 

 

 

 

 

  راسة االمطار في العراقد -: العنوان 

        رافع عبدالستار عبدالكريم -:اسم الطالب /الطالبة 

  د. يوسف محمد الهذال -اسم المشرف: 

 مستخلص 

نتاج لمجموعتين من  تعد االمطار في العراق ظاهرة طبيعية ال تتكرر بصورة منتظمة النها

العوامل, عوامل ثابتة وعوامل متغيرة التي ال يمكن ان تحلل بسهولة, لذلك تناولت الدراسة )دراسة 

االمطار في العراق( لبيان تكرار المنخفضات الجوية ودرجة تأثيرها وتكرارها على العراق 

االتجاه الهام لألمطار في باإلضافة الى توزيع االقاليم المطرية على اقسام سطح العراق وتفسير 

( موسم مطري لثالث محطات )الموصل, بغداد, 66المناطق )الشمالية والجنوبية والوسطى( لمدة )

 البصرة(.

-جاءت هذه الدراسة مكونة من ثالث فصول:  

وجاء في الخصائص المناخية لمناخ العراق وتضمن الموقع الجغرافي للعراق  -الفصل االول: 

وايضا  المنخفضات الجوية وتكراراتها على العراق.وطبيعة سطح االرض   

تناول فيه )وصف لطبيعة امطار العراق( وتضمن االقاليم المطرية, وخط المطر  -والفصل الثاني:

 الديمي وايضا  طبيعة االمطار وتوزيعاتها الشهرية.

المنطقة الشمالية فجاء بتجديد االتجاه العام لألمطار في العراق وتناول فيه ) -اما الفصل الثالث:

والمنطقة الجنوبية وايضا  المنطقة الوسطى( وتوصلت الدراسة ان للموقع الجغرافي والتضاريس 

لها تأثير كبير في مناخ العراق, وايضا  توصلت الدراسة الى ان اكثر الشهور مطرا  هو شهر 
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تجاه العام لألمطار في ( ملم, وايضا  استنتجت الدراسة, ان اال27)كانون الثاني( بلغ االمطار فيه )

( موسم مطري تتجه نحو االنخفاض عن المعدل السنوي لسقوط االمطار.66العراق خالل )  

 واختمت الدراسة بالنتائج والتوصيات.

 

  التأثيرات البيئية واالنعكاسات الصحية للصناعات الخشبية في مدينة بغداد -: العنوان 

  زينب عباس خلف -:اسم الطالب /الطالبة 

  د. أريج بهجت أحمد -اسم المشرف: 

 

 المستخلص

اهتم البحث بتسليط الضوء على اهم المشكالت والمعالجات المرتبطة بالصناعة 

بية الخشبية بشكل خاص في مدينة بغداد وتم عرض التطور التاريخي للصناعات الخش

وخواصه وعيوبه وأنواعه )  وتوضيح أصل الخشب وتصنيفه الصناعي وأستعماالته

الطبيعية والصناعية ( وبيان العوامل التي ساعدت في قيام الصناعة الخشبية في مدينة 

بغداد وتم التركيز على أهم العوامل الطبيعية وهو الموقع الذي حقق الكثير من المزايا 

ن أثر للعديد من معامل الصناعة الخشبية اذ وفر لها قوة شرائية بسبب موقعها في حي

على معامل اخرى سلبا  بسبب بعدها عن المركز الحضرية فضال  عن العوامل المناخية 

الرياح ( قد أثر هذان العامالن ايجابيا  على هذه الصناعة اما االمطار  –) الحرارة 

والرطوبة فقد أثرا سلبا  عليها اما العوامل البشرية واالقتصادية فقد برز أثر ) المواد 

المنافسة ( بشكل  –تجارة االستيراد  –الصيانة  –السوق  –طاقة والوقود ال –االولية 

واضح على الصناعة الخشبية أكثر من العوامل االخرى وأهتم البحث بالتوزيع 

الجغرافي لمعامل القطاع العام مع االشارة الى المناطق التي تتركز فيها معامل القطاع 

 الخاص .

ت الخشبية في مدينة بغداد فضال  عن االنعكاسات توضيح التأثيرات البيئية للصناعا

الصحية على العاملين أثر المخاطر ) الكيميائية ، الميكانيكية ، الفيزيائية ، البيولوجية 

.( وبعدها تم التوصل الى اهم استنتاجات ومقترحات البحث   


