اسم الطالب

عنوان الرسالة

االستاذ المشرف

تاريخ المناقشة

 .1محمد جاسم شعبان العاني

استخدام اساليب التقييس الكمي ألختبار تأثيرات معمل د.رسول فتحي فرج الجابري
الزجاج والسيراميك على تطوير مدينة الرمادي

1881/8/7

 .2مسلم كاظم حميد

اهمية التخطيط االقتصادي في استقرار ونمو مراكز د.عدنان مكي البدراوي
االستيطان الريفي /منطقة الدراسة قضاء ريف الجبايش

1881/8/1

 .3عالء الدين محمد حسن

مشاركة المواطنين في تطوير البيئة دراسة لمنطقة العكيالت د.محسن آل ياسين
السكنية في الكاظمية – بغداد

1881/8/11

 .4وليد كامل ادهم

تخطيط المستوطنات البشرية الحدودية في العراق منطقة د.حيدر عبد الرزاق كمونة
الدراسة قضاء خانقين

1881/2/18

 .5لؤي طه محمد رشيد المالحويش

حي دراغ في بغداد دراسة للعالقة المكانية وخصائصها د.زهاء حسين معروف
االجتماعية واالقتصادية والحضارية

1881/8/14

 .1نجم عبد جويد الكناني

المردودات االجتماعية لتخطيط االحياء السكنية الحديثة في د.زهاء حسين معروف
مدينة الناصرية للفترة  1885 -1875المحلة السكنية

1881/8/11

 .7انتصار نوري مهدي

مراتب المستوطنات الحضرية في محافضة كربالء بحث في د.زهاء حسين معروف
توزيع المراتب /الحجوم مع توصيات

1881/8/8

 .8باسل احمد خلف الفتلي

كفاءة االساليب في قياس حجم السكان والتنبوء به واهميته د.هناء العكيلي
في التصميم االساسي لمدينة بغداد

1881/8/11

 .8جمال طاهر ابراهيم المشهداني

االهمية النسبية للنظم المؤسسية (التعاون في تخطيط د.عدنان مكي البدراوي
التنمية الريفية) منطقة الدراسة ريف قضاء سميل

1881/8/11

 .11خليل حسن رهك الزركاني

تحليل التوزيع المكاني للصناعات النسيجية في العراق مع د.شاكر رزوقي زينل
تأكيد خاص على موقع المنشأة العامة للنسيج القطني في د.اميل جميل شمعان
محافظة الكوت
التجاوزات على ملكيات االراضي في التشريع العراقي نماذج د.مظفرعلي حسون الجابري
الدراسة ضمن المخطط االساسي لمدينة بغداد

1881/8/1

 .12خلدون علي عبد الرحمن

اثر بعض المشاريع الجديدة في تغيير معالم مدينة بغداد د.لطف هللا جنين كتانة
د.مظفر علي حسون الجابري
العمرانية منطقة الدراسة شارع حيفا

1881/8/11

 .13رعد ابراهيم حمودي

دراسة تخطيطية لحركة وانظمة المنشأة في مراكز المدن د.وليد عباس حلمي
د.عماد اكرم الهاشمي
حالة الدراسة مراكز المدينة

1881/8/14

 .14سعد مساعد يعقوب

االثار التنموية لصناعة االلمنيوم والصناعات المرتبطة بها د.شاكر رزوقي زينل
د.عدنان مكي البدراوي
على اقليم ذي قار اجتماعيا وعمرانيا

1881/8/7

 .15سهير عبد الرحيم رؤوف

الحلول والضوابط التخطيطية للحد من ظاهرة تلوث المياه د.حيدر عبد الرزاق كمونة
الناجمة عن منطقة االلبان منطقة الدراسة المصانع
المركزية اللبان ابو غريب
التحليل المكاني لتوزيع مراكز التسويق الرئيسية في مدينة د.عماد اكرم الهاشمي
بغداد بأستخدام نماذج الجاذبية

1881/8/8

 .11خليل ابراهيم جبار

 .11سالم عبد هللا فالح

1881/8/1

1881/8/12

 .17طالب محمود جاسم

االهمية االجتماعية االقتصادية للصناعات الريفية في تخطيط د.عدنان مكي البدراوي
التنمية الريفية المتكاملة في ريف قضاء الصويرة

1881/8/12

 .18فارس كريم بريهي

كفاءة مواقع االسمنت في العراق مع تأكيد خاص على موقع د.علي احسان شوكت
د.وضاح سعيد يحيى
صناعة سمنت المثنى الجديد

1881/3/12

 .18معن وديع بهنام

اثر االسلوب في التنمية الريفية دراسة مقارنة بين مزرعة د.اميل جميل شمعان
د.عبد الجليل يونان هنودي
دولة وجمعية فالحية

1881/8/11

 .21مهند مانوئيل يوسف

اثر تنوع االستثمار الجديد في التنمية منطقة عنة

د.اميل جميل شمعان

1881/8/7

