اسم الطالب

عنوان الرسالة

االستاذ المشرف

تاريخ المناقشة

.1

باقر حسن هاشم

استخدام اسلوب العتبة في تحديد اتجاهات التوسع د.مظفرعلي حسون الجابري
العمراني للمدن

1811/12/02

.0

ثائر شاكر محمود

عالقة سالمة الطرق الحضرية مع عملية التخطيط د.اياد محسن حسين
الحضري للمدن العراقية

1811/11/02

.3

داود سلمان بازل

مدن التوابع كأحدى بدائل النمو الحضري منطقة الدراسة د.وليد عباس حلمي
مدينة الحلة

1811/11/08

.4

سنان ناصر حسين

تحليل الكلفة االقتصادية واالجتماعية لحوادث المرور د.يحيى غني النجار
د.محمد صالح مهدي
(بغداد – الحلة)

1811/10/1

.5

صالح داود سلمان

دور القائد صدام حسين في تطوير بغداد الكبرى

.6

طاهر حسو مير

المركز القديم لمدينة الموصل دراسة لعالقة العوامل د.زهاء حسين معروف الطائي
د.صبيح علي الجلبي
االجتماعية في اعادة التخطيط المكاني

1811/11/12

.2

عصام صالح مهدي

دراسة تحليلية للعوامل الطاردة والجاذبة للسكان في د.زهاء حسين معروف الطائي
محافظة القادسية

1811/10/5

.1

فراس عبد الحميد سلمان

.8

فؤاد كامل حسون

التجديد الحضري في المراكز التاريخية للمدن العربية د .لطف هللا جنين كتانة
االسالمية القديمة منطقة الدراسة جزء من مركز مدينة
النجف القديمة
تحديد المساحات الالزمة للنشاط الصناعي ضمن اطار د.وليد عباس حلمي
متطلبات الخطة الهيكلية

1811/10/12

د.مالك ابراهيم صالح الدليمي
سهام صديق خروفة

1811/10/2

1811/11/08

 .12عبد الجليل ضاري عطا هللا

دراسة الواقع السياحي لمحافظة بابل مع اعادة تخطيط د.وضاح سعيد يحيى
د.موفق عدنان عبد الجبار
الخدمات السياحية في بابل

1811/11/32

 .11قحطان احمد االيوبي

اتجاهات التوطين الصناعي ومدى مالئمتها في محاور د.اميل جميل شمعان
اقليم بغداد

1811/11/01

 .10محمود طارق محمد

نموذج اقليمي لتوزيع الجامعات في العراق

 .13نصير ابراهيم عبد هللا

دراسة في كفاءة استخدام مبدأ وحدة الجبرة السكنية في د.عماد اكرم الهاشمي
تصميم المناطق السكنية

 .14وهاب فهد يوسف الياسري اهمية الموقع في تخطيط المدينة العراقية

د.عبد الغفور محمد سليم االطرقجي
د.اميل جميل شمعان

1811/10/3
1811/10/6

د.مالك ابراهيم صالح الدليمي
د.شاكر الزبيدي

1811/10/12

 .15كمال محمد جاسم

المقومات االقليمية لتنمية مدينة عنة الجديدة

د.خالص حسني االشعب

1811/11/06

 .16علي حسين محمد

اثر التنمية االقتصادية على زيادة سكان المدن

د.نعمان الجليلي
د.وضاح سعيد يحيى

1818/6/10

د.عماد اكرم الهاشمي
د.عادل صالح زكي

 .12عالء حميد سعيد

االفاق المستقبلية لتطوير منطقة باب المعظم

 .11فارس احمد علي

اهمية خدمات المجاري في تطوير المدن وتغيير د.مظفرعلي حسون الجابري
استعماالت االرض فيها

1818/6/11
1818/6/14

