اسم الطالب

عنوان الرسالة

االستاذ المشرف

 .1محمد فالح حرج

االثار االقليمية لمجمع ديالى

 .6محمود حمادة صالح

اثر التنمية الزراعية على استقرار ونمو مراكز االستيطان منطقة د.رسول فرج الجابري
الدراسة قضاء بلد

1991/11/62

 .3محسن عبد علي

تأثير صناعتي السكر والورق على مدينة المجر الكبير دراسة د.مظفرعلي حسون الجابري
ألهم االثار االقتصادية والعمرانية
دور شبكة الطرق السريعة في التنمية االقليمية منطقة الدراسة د.وليد عباس حلمي
اقليم بغداد المركزي الطريق السريع رقم -1رقم6
تخطيط المستوطنات الريفية في االقاليم الثانوية دراسة تخطيطية د.سعدي محمد صالح
في مواقع وحجوم المستوطنات الريفية في قضاء الشرقاط
تأثير صناعة االدوية في سامراء على واقع المدينة دراسة د.وضاح سعيد يحيى
اقتصادية اجتماعية عمرانية

1991/9/62

 .2محمد حسن االنباري
 .1نعمان حسين عطية
 .2نداء نجم الدين احمد

د.اميل جميل شمعان

تاريخ المناقشة
1991/9/62

1991/9/66
1991/11/1
1991/11/69

 .2ابراهيم اسماعيل ابراهيم

التجديد الحضري لمنطقة االعظمية دراسة اجتماعية اقتصادية د.لطف هللا جنين كتانة
منطقة الدراسة محلة الشيوخ القصبة الخاوية

1991/1/63

 .9حميد ياسر عبد الحسين

مشروع المصب العام وتخطيط التنمية الريفية في اقليم ذي قار د.مظفرعلي حسون الجابري
منطقة الدراسة قضاء الرفاعي

1991/11/63

 .9جاسم شعالن كريم

الكفاءة الوظيفية للمحالت السكنية في مدينة الحلة

 .11جمال باقر مطلك السعدي

تحليل وتقييم للعوامل المؤثرة على الطلب للدور الجديدة في مدينة د.عماد اكرم الهاشمي
بغداد
د.حيدر عبدر الرزاق كمونة
التجديد الحضري لمدينة سامراء

 .11رشيد حميد الياسين

د.علي الحيدري

 .16صباح فيحان محمود

معايير توفير المشاريع الصناعية في العراق

 .13رائد جورج جميل

التصميم الحضري في مركز الرصافة منطقة الدراسة جزء من د.عماد اكرم الهاشمي
المنطقة المركزية المحصورة بين ساحة التحرير وساحة الخالني
وساحة الطيران
معالجات تخطيطية ومعمارية للمناطق الصناعية في مدينة بغداد د.مظفرعلي حسون الجابري
منطقة الدراسة منطقة كسرة وعطش للصناعات الخدمية

 .12سعد عزيز كريم

د.سامي متي بولص

1991/11/66
1991/11/16
1991/11/69
1991/9/1
1991/11/12
1991/11/31

 .11صفاء عبد الكريم احمد

المشاكل العمرانية للنمو الحضري

د.زهاء حسين معروف

1991/11/62

 .12قاسم مهاوي خالوي

تخطيط المناطق الخضراء داخل المدينة

د.حيدر عبد الرزاق كمونة

1991/11/19

 .12صفاء جاسم محمد

متطلبات تخطيط المنطقة المركزية في التصميم االساسي لمدينة د.خالص حسني االشعب
الديوانية وامكانية تطويرها

1991/11/12

 .19عماد حسون جواد

مواقف المركبات المتعددة الطوابق في مركز بغداد محور شارع د.وليد عباس حلمي
الرشيد دراسة تخطيطية لموقف السنك مع االشارة لموقف
السعدون والتحرير والرصافة

1991/11/69

 .19علي عبد عباس

اثر المشاريع االروائية على تخطيط االستيطان الريفة دراسة د.رسول فرج الجابري
اقتصادية عمرانية (مشروع ري صدام)

1991/9/9

 .61فؤاد قادر احمد

التأثيرات االجتماعية واالقتصادية للمناطق الصناعية في النسيج د.مظفرعلي حسون الجابري
الحضري للمدينة دراسة ميدانية لمعملي السكر والسكاير في
مدينة السليمانية
د.متعب مناف جاسم
دور العوامل االجتماعية في تخطيط االنشطة الترويحية

1991/11/11

 .61فوزي مسلم حسون

1991/9/61

 .66ماجد مطر عبد الكريم

دور المؤسسات االعالمية والصحفية في تعميق الوعي التخطيطي

د.وضاح سعيد يحيى

1991/16/31

 .63لطيف ماجد ابراهيم

اثر الماء في التحضر –منطقة الدراسة قضاء الخالص

د.عدنان مكي البدراوي

1991/11/12

 .62فيليب اواديس سيمون

اثر تغير استعماالت االرض على التصميم االساسي لمدينة بغداد

د.حيدر عبد الرزاق كمونة

1991/11/16

 .61عبدالكريم عبدالمجيد جاسم  Parking demand in the down town of areaد.محمد شهاب احمد
in Najaf City

1991/11/61

