اسم الطالب

عنوان المشروع

االستاذ المشرف

تاريخ المناقشة

 .1أراز امير حيدر

واقع النظام اإلداري المتبع في إدارة خدمة تجهيز المياه د.سهى مصطفى حامد الدليمي
على مستوى تحسين األداء (دائرة ماء بغداد)

4111/11/42

 .4احالم علي محمد

اثر العولمة في نمط االسكان منطقة الدراسة القرية د.عامر شاكر خضير الكناني
االنكليزية واالمريكية وااليطالية في اربيل

4111/11/42

 .3نيان محمود مجيد

كفاءة التوقيع المكاني للمناطق الخضراء الغراض د.عامر شاكر خضير الكناني
الترفيهية ضمن المحلة السكنية منتزه زيونة حالة دراسية

4111/11/41

 .2علي حسين علي

تقويم الخصائص الحضرية لمركز مدينة الناصرية القديمة د.مصطفى عبد الجليل ابراهيم
بأستخدام تحليل الخارطة الذهنية

4111/14/9

 .5كريم هاني محمد

التخطيط البيئي النعاش هور السناف بمياه نهر المصب د.ضياء رفيق حسون مرجان
العام في محافظة ذي قار

4111/11/4

 .2رشا عباس رزوقي

دراسة تحليلية فى سوق تقسيم الوحدة السكنية

د.جمال باقر مطلك السعدي

4111/1/11

 .1مازن عبد الفتاح نعمة

بناء نموذج االحتساب االرض السكنية ضمن المحلة

د.جمال باقر مطلك السعدي

4111/1/19

 .8صوفيا رزاق علي

تقييم التصميم االساس لمدينة الشطرة

د.مصطفى عبد الجليل ابراهيم

4111/1/18

 .9حيدر عبد الرزاق محمد

تحديد مقترحات لحل مشكلة السكن العشوائي منطقة د.جمال باقر مطلك السعدي
الدراسة (مدينة بغداد الجديدة )

4111/1/11

 .11همام كريم كاظم

تقويم كفاءة النشاط التجاري في حي االعالم

د.مصطفى عبد الجليل ابراهيم

4111/1/19

 .11محي الدين خلف ايوب

تقويم االثار البيئية لمعمل سمنت الفلوجة

د.مهيب كامل فليح الراوي

4111/1/31

 .14احمد ياسين زغير

دراسة االثر البيئي للصناعات في منطقة الفحامة

د.ندى خليفة محمد علي

4111/1/3

 .13سالم حردان حسن

متطلبات الالمركزية االدارية ودورها في التنمية المحلية د.سهى مصطفى حامد مصطفى
في العراق

4111/1/31

 .12وسناء حسين علي

مؤشرات قياس تطور التنمية المحلية مكانيا ً (منطقة د.علي كريم عبود العمار
الكاظمية )

4111/1/11

 .15علي حسن حمزة

تقيم مشاريع التنمية المكانية في محافظة واسط

 .12خلدون عبدالقادرعبد المجيد

تخطيط ادارة البلديات وفق منهج االدارة المحلية محافظة د.علي كريم عبود العمار
االنبار – حالة دراسية

4111/1/11

 .11احالم عبد الرضا عباس

واقع صالحيات المجالس المحلية في استعمال االراضي د.سهى مصطفى حامد الدليمي
المخصصة للنفع العامة

4111/1/13

هيئات االستثمار في المحافظات ودورها في التنمية د.فراس ثامر حمودي الراوي
المحلية

4111/1/43

 .18عدنان رحيم نور

د.مهيب كامل فليح الراوي

4111/1/14

 .19عالء منصور حسن

ادارة الحكومات المحلية منطقة الدراسة محافظة القادسية

د.سهى مصطفى حامد الدليمي

4111/1/43

 .41هيثم حميد مطلك

تاثير االستثمار االجنبي في تنمية االقتصاد المحلي

د.علي كريم عبود العمار

4111/1/31

 .41شهب باسل احمد

الوعي البيئي لطلبة الجامعات لطلبة الجامعات منطقة د.عبدالغفورمحمدسليم االطرقجي 4111/1/12
الدراسة الكليات االهلية

 .44نيران هادي سودان

المعايير التخطيطية لشوارع المحلة السكنية  /دراسة د.جمال باقر مطلك السعدي
مقارنة

4111/5/4

 .43ايمان عبد الهادي علي

دراسة تحليلية للمناطق الخضراء وتأثيراتها البيئية في د.ندى خليفة محمد علي
المحلة السكنية

4111/1/18

د.ندى خليفة محمد علي

4111/1/31

 .42غفران محمود عبد الكريم

تقييم االثار البيئية لمحطة ضخ عبد المحسن الكاظمي

