دليل مشاريع الدبلوم العالي
( دورة ) 6
اسم الطالب

اسم المشروع

حسنين مرتضى محمد

التوسع المقترح في الحضرة الكاظمية ومدى تأثيره على النشاط التجاري للمنطقة المحيطة

مصطفى كمال الدين

دراسة االثار البيئية للمشاريع االنشائية – معمل سمنت طاسلوجة

سا ار عمر علي

دور السلطات المحلية في توفير خدمات الماء الصالح للشرب

مالذ جمعة مهدي

تقييم الخدمات التعليمية في مدينة الرمادي للمدة 8082-8002

نادية كاظم حسن

نماذج لمشاريع سكن بديلة ناجحة

حيدر حمزة نجم

تقييم توزيع المناطق الخضراء في مدينة الديوانية بأستخدام نظم المعلومات الجغرافية

علي تحسين اسماعيل

تقييم التوقيع المكاني للمجسرات الحديثة في مدينة بغداد

عادل جاسم محمد

حيازة الملكية العقارية ودورها في تحديد اتجاهات النمو الحضري في مدينة الدجيل

زهير سعدي حسون

التنسيق بين الجهات ذات العالقة بأقامة المدارس االبتدائية قاطع الكاظمية

سهاد رشك ثكب

االبعاد البيئية للمتنزهات العامة

اسراء عامر عاشور

الصالحيات التشريعية لمجالس المحافظات غير المنتظمة بأقليم

نجوى صادق عبد عون المدينة الخضراء كأسلوب للمحافظة على الموارد وحماية البيئة من التلوث منطقة الدراسة الكرادة
الشرقية

جنان مرزوك فليح

االثار االجتماعية والعمرانية للتحول في استعماالت االرض السكنية الى تجارية

سعاد جاسم محمد

دراسة الخدمات الصحية في محافظة صالح الدين باستخدام نظم المعلومات الجغرافية

احمد جاسم محمد

االرتقاء بواقع النقل والخدمات الترفيهية في المنطقة التقليدية لمدينة الحلة

رياض دحام طوكان

دور الوعي البيئي لدى االسرة العراقية في التخلص من النفايات الصلبة منطقة الدراسة ( مدينة
الرمادي حي العزيزية)

محمد موسى رسن

كفاءة الخدمات التعليمية في مدن الضواحي ( منطقة الدراسة ناحية الزهور)

دعاء حميد خليف

خطة مقترحة في تطوير النشاط الزراعي في محافظة بابل

عباس عودة عبد

التقييم البيئي لنهر الغراف منطقة الدراسة شط الشطرة في قضاء الشطرة

فراس فاضل شبرم

اسس ومتطلبات توقيع الجامعات والكليات الحكومية واالهلية

عادل جاسم محمد

حيازة الملكية العقارية ودورها في تحديد اتجاهات النمو الحضري لمدينة الدجيل

عبد الباسط هادي

اسس ومعايير تخطيط موقع معمل سمنت بابل

انور صبحي خلف

تقييم كفاءة اداء موظفي بلدية الرشيد

يعقوب هادي

الخصائص التخطيطية لمدينة العلم الحوزوية الثقافية

