
 

 مجهىريت العراق 

 وزارة الخعلين العايل والبحث العلوي 

 جاهعت هيساى / كليت  الرتبيت 

      اجلغرافيت \قسن 

 

:  تببه الطال جحقده,   اجلغرافيتحبث هقدم اىل جملص كليت  الرتبيت / قسن 

 وبإشراف: ,  اجلغرافيتاث ًيل شهادة البكالىريىش  يف ي هخطلبوهى جسء ه

 م2024                                                                                                                            هـ 4112

 



 

 

 بسن اهلل الرمحي الرحين                    
اتٌ ))                 

َّ
جَاوِرَاتٌ وَجٌَ

َ
عٌ هُت

َ
َرأضِ قِط  وَفِي اْلأ

يأرُ هِ  
َ
ىَاىٌ وَغ

أ
 صٌِ

ٌ
خِيل

َ
ابٍ وَزَرأعٌ وًَ

َ
عأٌ

َ
 يأ أ

هَا    
َ
 بَعأض

ُ
ل

ِّ
ض

َ
ف

ُ
ى بِوَاءٍ وَاحِدٍ وًَ

َ
ىَاىٍ يُسأق

أ
 علىصٌِ

    
َ
لِ إِىَّ فِي ذَلِك

ُ
ُك ىأمٍ آليات لِ بَعأطٍ فِي اْلأ

َ
 ق

ىىَ 
ُ
 (( يَعأقِل

 صدق اهلل العظيم

 (4( : آَح رقى )انزػذطىرج )
 

 



 

 
 ...  ٍِ جشع اىنأط فبسغًب ىٍسقًٍْ قطشح دت " إىل
ذ أّبٍئ ىٍقذً ىْب حلظخ سؼبدح ٍِ " إىل

ّ
 ...  مي

 ػِ دسثً ىٍَٖذ يل  ٍِ دظذ األش٘اك " إىل
 اىنجري ......  اىقيت " إىل...  طشٌق اىؼيٌ
 (( ٗاىذي اىؼضٌض))                   

  ... ٍِ أسضؼزًْ احلت ٗاحلْبُ " إىل
 ...  ٗثيسٌ اىشفبء سٍض احلت " إىل
 ... اىقيت اىْبطغ ثبىجٍبع " إىل

 (( ٗاىذرً احلجٍجخ))                 

 

 اىقي٘ة اىطبٕشح اىشقٍقخ ٗاىْف٘ط اىربٌئخ  " إىل
 (( إخ٘رً....  ))  إىل سٌبدني دٍبرً

 اَُ رفزخ األششػخ ,  اىشٗح اىزً سنْذ سٗدً " إىل
 ادلشسبح ىزْطيق اىسفٍْخ يف ػشع حبش ٗاسغ  ٗرشفغ

 حبش احلٍبح ٗيف ٕزٓ اىظيَخ ال ٌضًء إال قْذٌو ٍظيٌ ٕ٘
.....  طالة قسٌ  ًّ٘ٗأدجٌ اىزٌِ أدججزٖ اىزمشٌبد رمشٌبد األخ٘ح اىجؼٍذح إىل

  اجلغشافٍخ
 سزبراال  إىلر٘جٔ ثبىشنش , مَب ا اجلغشافٍخقسٌ األسبرزح اىنشاً يف  " إىل
مو  اهلل ػْب فجضآ ػيى ٕزا اىجذش ششا بإلي رفضو ثزاى,   مبظٌ ػجبدي محبدي د.
 ..... ٗاالدرتاً شاىزقذٌ فئ ٍْب مو خري
 
 
 



 

 

  

الثذ ىْب ٗحنِ خنط٘ خط٘ارْب األخريح يف احلٍبح اجلبٍؼٍخ ٍِ ٗقفخ ّؼ٘د إىل أػ٘اً 
يف سدبة اجلبٍؼخ ٍغ أسبرزرْب اىنشاً اىزٌِ قذٍ٘ا ىْب اىنضري ثبرىني قضٍْبٕب 

 ... ثزىل جٖ٘دا مجريح يف ثْبء جٍو اىغذ ىزجؼش األٍخ ٍِ جذٌذ

اىزٌِ  ٗقجو أُ منضً رقذً أمسى آٌبد اىشنش ٗاالٍزْبُ ٗاىزقذٌش ٗاحملجخ إىل
إىل  ... إىل اىزٌِ ٍٖذٗا ىْب طشٌق اىؼيٌ ٗادلؼشفخ ... محي٘ا أقذط سسبىخ يف احلٍبح

.......مجٍغ أسبرزرْب األفبضو

رسزطغ فنِ ٍزؼيَب , فإُ مل رسزطغ فأدت اىؼيَبء ,فإُ مل  مِ ػبدلب .. فإُ مل) 
  مبظٌ ػجبدي محبدي .داىل االسزبر  ٗأخض ثبىزقذٌش ٗاىشنش ( رسزطغ فال رجغضٌٖ

 )ص( : ق٘ه ىٔ ثششاك ق٘ه سس٘ه اهلل ا زياى , 

 "إُ احل٘د يف اىجذش , ٗاىطري يف اىسَبء , ىٍظيُ٘ ػيى ٍؼيٌ اىْبط اخلري"

 ٗمزىل ّشنش مو ٍِ سبٌٕ يف اػذاد ٕزا اىجذش ٍِٗ صٗدح ثبدلؼيٍ٘بد اىنبفٍخ 

اىزٌِ مبّ٘ا ػّ٘ب ىْب يف حبضْب ٕزا ّٗ٘سا ٌضًء اىظيَخ اىزً مبّذ رقف أدٍبّب يف 
 .طشٌقْب

إىل ٍِ صسػ٘ا اىزفبؤه يف دسثْب ٗقذٍ٘ا ىْب ادلسبػذاد ٗاىزسٍٖالد ٗاألفنبس 
 . سٌٕ ثزىل فيٌٖ ٍْب مو اىشنشٗادلؼيٍ٘بد, سمبب دُٗ ٌشؼشٗا ثذٗ

 

 



 

 اقشاس ادلشش 

,  ( )اشهذ ػهً اٌ هذا انثحس ادلىطىو 

قذ جزي هذا انثحس حتد اشزايف يف  (ض ايم حظني حز ) حته انطانث دانذٌ قاي
/ كهُح انرتتُح / جايؼح يُظاٌ , وهى جشء يٍ يرطهثاخ َُم اجلغزافُح قظى : 

 شهادج انثكانىرَىص , وتُاءا ػهً انرىصُح ارشح هذا انثحس نهًُاقشح .
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