االستاذ المشرف

تاريخ المناقشة

اسم الطالب

عنوان مشروع التخرج

 .1صالح جابر دخان

تقويم كفاءة شبكة النقل في مدينة العزيزية دراسة تحليلية

د.باسل احمد خلف الفتلي

8332/4/03

 .8حسين حرز عبد هللا

تقييم التصميم االساسي لمدينة العزيزية

د.عامر شاكر خضير الكناني

8332/4/7

 .0ذكرى ياسين خضير

تحول النظم االدارية واثره في التنمية المحلية منطقة د.باسل احمد خلف الفتلي
الدراسة قاطع الرشيد

8332/4/82

 .4ابتهاج محسن محمود

دور الالمركزية في ادارة وتخطيط خدمات البلدية منطقة د.مصطفى عبد الجليل ابراهيم
الدراسة قاطع الكرادة

8332/4/83

د.شاكر رزوقي زينل

 .5عالء عكاب خلف

دور منظمات المجتمع المدني في المجتمعات المحلية

 .6عبد هللا كريم حمادي

االدارة الالمركزية ومسألة تطبيقاتها في العراق دراسة د.ناصر صالح مهدي الشمري
مقارنة

8332/4/84
8332/4/82

 .7وليد محمود عبد الواحد

متطلبات توقيع مواقف المركبات في شارع الكرادة داخل

د.ناصر صالح الشمري

8332/0/2

 .2لينا عبد االمير فاخر

السكن العشوائي منطقة الدراسة ام الورد في الجادرية

د.لؤي طه محمد رشيد المالحويش

8332/0/11

 .2هيام مجيد جابر

مورفولوجية المحلية السكنية منطقة الدراسة محلة د.عامر شاكر خضير الكناني
الشرقية في الكوت

8332/5/18

 .13عادل احمد جبر

تقييم االطر القانوني الخاصة بالجوانب البيئية ضمن د.عبد الوهاب احمد عبد الوهاب
التصاميم االساسية للمدن حالة الدراسة ( مدينة بغداد (

8332/0/13

 .11سهى مناتي عباس

المشكالت التخطيطية لمركز مدينة كربالء (المدينة د.ناصر صالح مهدي الشمري
القديمة)

8332/8/12

 .18مكية شاكر علي

التحليل المكاني لمشكلة مياه الصرف الصحي في مدينة د.عبد الصاحب ناجي رشيدالبغدادي
النجف

8332/5/88

 .10عبد الحسين كاظم زوري

دراسة النمو الحضري لبلديات محافظة بغداد وتقييم انشاء د.ناصر صالح الشمري
القرية الحضرية لمربي الجاموس في القيروان عام 8331

8332/4/82

المركزية د.مصطفى عبد الجليل ابراهيم

8337/18/16

 .14محمد كتاب محسن

التوزيع المكاني لالستثمار في ظل
القرارالتخطيطي منطقة الدراسة محافظة واسط

 .15نبيل سعدون فيصل

الالمركزية االدارية في االدارة المحلية بالعراق دراسة د.سهى مصطفى حامد الدليمي
مقارنة

8332/1/83

 .16ليث عيدي جفال

المؤسسة الجامعية وتنمية الموارد البشرية في ضوء د.مصطفى عبد الجليل ابراهيم
التوجه نحو الالمركزية حالة الدراسة جامعة واسط

8337/18/03

 .17شروق سعد قاسم

اهمية تقييم االثر البيئي في التوقيع الصناعي حالة الدراسة د.عبد الوهاب احمد عبد الوهاب
الشركة العامة للصناعات القطنية في الكاظمية مصنع بغداد
للغزل والنسيج

8332/1/88

 .12حميد مزهر ديوان

االثار االقتصادية في البيئة الحضرية وارتباطها بتفاوت د.عبد الوهاب احمد عبد الوهاب
مستويات المعيشة منطقة الدراسة كركوك

8332/1/81

 .12رجاء شناوة عباس

دراسة االثار البيئية لمحطات الطاقة الكهربائية باستخدام د.عبد الوهاب احمد عبد الوهاب
اسلوب تقييم االثر البيئي /الحالة الدراسية محطات جنوب
بغداد النتاج الطاقة الكهربائية

8332/1/82

 .83علي دولة محمود

عملية اتخاذ القرارات وديموغرافية االدارة في المجالس
المحلية منطقة الدراسة الدورة

د.سهى مصطفى حامد الدليمي

8332/1/82

