اسم الطالب

عنوان مشروع التخرج

االستاذ المشرف

 .1استبرق صباح عبد الرضا اعادة تأهيل وتطوير االسواق التراثية في مدن المراقد المقدسة د.لؤي طه محمد رشيد المالحويش
دراسة سوق االستربادي التراثي منطقة الدراسة الكاظمية

تاريخ المناقشة
9112/11/11

 .9حسن مدب محجم

االمن واالمان العمراني في المجمعات السكنية من الناحية د.لؤي طه محمد رشيد المالحويش
التخطيطية والتصميمية منطقة الدراسة مجمع  92نيسان

9112/19/2

 .3مآرب يوسف حمدان

التأثيرات البيئية للمنطقة الصناعية في المدن منطقة الدراسة د.ندى خليفة محمد علي
الوزيرية محلة 311

9112/11/99

د.سهى مصطفى حامد الدليمي

 .1مؤيد جبر حمدي

تخطيط خدمات البنى التحتية – الحالة الدراسية (مدينة الصدر)

 .5غازي فيصل خلف

التوعية البيئية واثرها في استخدام المبيدات الزراعية منطقة د.عبد الغفورمحمد سليم االطرقجي
الدراسة قضاء الخالص
د.سهى مصطفى حامد الدليمي

 .6بشار جبر علي

دور المجالس المحلية في توفير الخدمات لمنطقة الكرادة

 .7فوزية جاسم شاوي

تحليل كفاءة التوقيع المكاني للخدمات التعليمية بأستخدام نظم د.مصطفى عبد الجليل ابراهيم
المعلومات المكانية منطقة الدراسة بلدية الشعب
د.عبد الوهاب احمد عبد الوهاب

 .2سناء مهدي سعدون

تقييم االثر البيئي للصناعات الغذائية

 .2طه احمد عبد

دور التعليم المهني في التنمية المحلية  -منطقة الدراسة قضاء د.علي كريم عبود العمار
المحمودية
د.باسل احمد خلف الفتلي

 .11عبدالحسن طاهر جدران

تلوث مياه االهوار – دراسة تطبيقية تحليلية لمياه هور
ابو زرك

 .11احمد شاكر جابر

دراسة االستعمال التجاري في جزء من شارع الكرادة داخل في د.ضياء رفيق حسون مرجان
مدينة بغداد

 .19نهى محمد سعيد

تطبيق سياسات التجديد الحضري في تطوير منطقة المربعة

د.عامر شاكر خضير الكناني

 .13مهند ياسين محمد

الصناعات الحرفية واثرها في تنمية االقتصاد المحلي منطقة د.علي كريم عبود العمار
الدراسة سوق الصفافير

9112/11/93
9112/19/11
9112/11/93
9112/19/7
9111/9/17
9111/1/7
9111/1/11
9112/19/15
9111/3/17
9111/3/16

 .11انيس حاتم حسن

التأثير البيئي لمنطقة الزعفرانية الصناعية على البيئة المحيطة

د.حيدر عبد الرزاق كمونة

9111/3/16

 .15وليد محمود صالح

االثار البيئية لتملح التربة – منطقة الدراسة ناحية اليوسفية

د.عبد الوهاب احمد عبد الوهاب

9111/3/17

 .16أحمد فضالة عباس

التجاوزات السكنية على األراضي الزراعية (منطقة الدراسة د.ضياء رفيق حسون مرجان
مركز قضاء الصويرة)
د.عامر شاكر خضير الكناني

 .17خولة كريم كوثر

التلوث البصري وتأثيره في المشهد الحضري للمدينة العراقية

 .12فالح داود سلمان

تقويم تغيير استعماالت االرض في الخدمات  /منطقة الدراسة د.عامر شاكر خضير الكناني
مدينة العزيزية

9111/3/12
9112/11/13
9111/3/17

 .12عطية داخل حمادي

تقويم نوعية مياه الشرب لمشروعات تصفية المياه في مدينة د.ندى خليفة محمد علي
البصرة

9111/7/15

 .91اريج محي عبد الوهاب

المحميات الطبيعية ودور القوانين والتشريعات البيئية في د.ندى خليفة محمد علي
ادامتها عين تمر حالة دراسية

9112/11/1

