
 اسماء الكادر التدريسي الخاص بقسم الجغرافية

االختصاص  االختصاص العام  اسم التدريسي ت
 الدقيق

 االميل  عنوان االطروحه عنوان الرسالة 

الجغرافية  الجغرافية البشرية أ.د.كاظم عبادي حمادي 1
 الزراعية

تجارة العراق الخارجية غير 

 /1075النفطية للمدة 

دراسة في جغرافية  1985

 التجارة

 

تحليل جغرافي 

 لمحاصيل البستنة

في محافظتي 

 البصرة وميسان

 

drkad955@gmail.c

om 

لجغرافية  أ.د.كاظم شنته سعد 2

 الطبيعية

اثر نهر دجلة في تقرير  جغرافية التربة

خصائص السطح والتربة 

 في محافظة ميسان

لخصائص الزراعية ا

لترب ضفاف نهر 

دجلة واحواضه في 

منطقة السهل 

الرسوبي والعامل 

 المؤثرة عليه

dr.kadhim1959@g

mail.com 

علي غليس ناهي . ا.د 3

 السعيدي

لجغرافية ا

 الطبيعية

تحليل جغرافي لظاهرة  مناخ

التصحر في محافظة 

 واسط

اثر تغير المناخ في 

تغيير المنظومات 

السطحية الشمولية 

الموثرة على العراق 

 خلال الفصل المطير

alialseady2013@u

omisan.edu.iq 

4  

مهدي عريبي  صلاحد أ.د.

 الزيادي

 

تقييم مشاريع الري في  جغرافية المدن الجغرافية البشرية

 محافظة البصرة

استعمالات الارض 

لاغراض النقل في 

 مدينة العمارة

salahmah944@gm

ail.com 

 هاشم كاظم صبيخي. دأ. 5

 الاسكندر

جغرافيه  الجغرافية البشرية

 سياسيه

 

التغلغل الاسرائيلي في 

افريقيا بعد مايسمى 

 بعملية السلام

 

التحليل المكاني 

للصراع الديموغرافي 

 في فلسطين

 

hashimaa1967@g

mail.com 

 

daha1969b@gmailلاهمية الاستراتيجية لتباين المكاني للمرأئب جغرافيه الجغرافية   6



 اسماء الكادر التدريسي الخاص بقسم الجغرافية
ا.م.د.ضحى لعيبي كاظم 

 البهادلي

 

الرئيسة في محافظة  سياسيه البشرية

ة ميسان دراسة في جغرافي

 النقل والتجارة

للنفط العراقي للمدة 

دراسة في  ٢٠١٠_ ١٩٧٠

 الجغرافيا السياسية

.com 

. محمد عباس جابر ا.م.د 7

 الحميري

لجغرافية ا

 الطبيعية

علم الخرائط 

والجيمورفولوج

ي والاستشعار 

عن بعد ونظم 

المعلومات 

 الجغرافية 

الكارتوكرافي لتمثيل ا

لاستعمالات الارض الزراعية 

في قضاء المسيب 

باستعمال نظم المعلومات 

 (GIS) الجغرافية

التمثيل الخرائطي 

والتحليل 

الجيومورفولوجي 

لاشكال سطح الارض 

شرق نهر دجلة بين 

نهري الجباب 

والسويب باستخدام 

تقنيتي الاستشعار 

عن بعد ونظم 

 المعلومات الجغرافية

mhmed_abbas198

4@uomisan.edu.iq 

8  

داليا عبد الجبار .م.د ا

 شنيشل علي التميمي

 

الجغرافية 

 البشرية

جغرافيه 

 السكان

 

لتباين المكاني للوفيات ا

المسجلة في محافظة 

 ٢٠١٠_ ١٩٩٧ميسان للمدة 

 

  

dalia_abdul@uomi

san.edu.iq 

rafidsalih1980@g

mail.com 

9  

.هديل هشام عبد د م.

 الصفارالامير 

 

الجغرافية 

 البشرية

 جغرافية النقل
 

تركز السكان وتشتتهم في 

محافظة ميسان دراسة في 

 جغرافية السكان

 hadeelalsafaar07@

gmail.com 

م.رافد صالح مهدي  10

 الخالدي

الجغرافية 

 البشرية

الجغرافية 

 السياحية

السياحة الصادر في روسيا 

 الاتحادية

  

rafidsalih1980@g

mail.com 

 

الجغرافية  م.مرتضى سرحان عوض 11

 البشرية

جغرافية 

الخدمات 

ونظم 

المعلومات 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ 

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

 murtadha-

sarhan@uomisan.e

du.iq 



 اسماء الكادر التدريسي الخاص بقسم الجغرافية

 

 МЕДИЦИНСКОГО الجغرافية

ОБСЛУЖИВАНИЯ В 

РЕСПУБЛИКЕ ИРАК 

 

الجغرافية  م. ختام ثجيل  12

 البشرية

جغرافية 

 الصناعة

   

13  

.هند طارق مجيد م

 السامرائي

 

لجغرافية ا

 الطبيعية

لخصائص ا جيمورفولوجي

الجيومورفولوجية لمنطقة 

جلات شمالي شرق 

 محافظة ميسان

  

الجغرافية  م.م.وجدان فرحان مجيد 14

 البشرية

 

 جغرافية النقل

 

التحليل الجغرافي للنقل 

 البري في محافظة ميسان

 pepelonh@gmail.c

om 

م.م.فلاح دريول غامي  15

 الساعدي

الجغرافية 

 البشرية

 

 جغرافية المدن

 

تجاهات النمو الحضري في ا

 مدينة العمارة

  

falahdrewol@gmai

l.com 

 

الجغرافية  هامانعلي م.م تحسين  16

 البشرية

 جغرافية المدن

 

   


