اسم الطالب

عنوان الرسالة

االستاذ المشرف

تاريخ المناقشة

 .1الهام يوسف ناصر

التوزيع االمثل الستعماالت االرض الحضارية بأستخدام البرمجة د.عماد اكرم الهاشمي
الخطية منطقة الدراسة صدامية الثرثار الجديدة

1191/11/4

 .2اياد عاشور حمزة الطائي

استخدام المسح الجوي والتحسس النائي في ايجاد المحاور د.شاكر سلمان الزبيدي
وتوسع المدن منطقة الدراسة كربالء

1111/11/4

 .3حسون ناجي عبد هللا

تحديث مخطط االسكان العام لمرحلة مابعد الحرب دراسة د.عماد اكرم الهاشمي
تخطيطية في اعداد برنامج كمي ألشباع الحاجة السكنية في
القطاع الحضري من القطر
التغير االجتماعي واثره على التوسع الحضري للمدينة منطقة د.صبيح علي الجلبي
الدراسة مدينة بعقوبة

1191/11/11

 .1لطفي غالب عبد الكاظم

المتطلبات الفضائية لمواقف السيارات في الشوارع التجارية د.وليد عباس حلمي
د.شاكر سلمان الزبيدي
لمدينة بغداد

 .6سربست عمان يعقوب

تخطيط جزء من المنطقة المركزية لمدينة كركوك حول نهر د.مظفرعلي حسون الجابري
الخاصة المحصورة بين الجسرين والقلعة

 .4جاسم محمد حميد

1191/11/21
1111/3/2

 .7عادل نهير عبد العبيدي

تقويم كفاءة معايير السابلة في شبكة شوارع مدينة بغداد

 .9عقيل عبد هللا عبد الجليل

تحليل النشاط االقتصادي للمستوطنات البشرية الجديدة ودور د.حسن محمود الحديثي
سياسة التنمية االقليمية منطقة الدراسة حوض خزان سد القادسية

1111/1/21

 .1نبيل شمعون يوسف

اقتصاديات حجم المدينة محور اساس للسياسة االقليمية في د.حسن محمود الحديثي
التوازن المكاني لهيكل المستوطنات الحضرية اقليم الدراسة
نينوى
الشوارع التجارية في مدينة بغداد تحليل ونقد وبدائل تخطيطية د.وضاح سعيد يحيى
وتصميمية ولضوابط التشييد العالي

1111/2/12

 .11محمد ابراهيم توفيق

د.حيدر عبد الرزاق كمونة

1191/11/1

1191/11/16

1111/11/17

 .11شهاب حمد شيحان

اثر التنمية الصناعية لمدينة بغداد الكبرى المحور الغربي د.كامل كاظم بشير الكناني
للصناعات االنشائية طريق بغداد – فلوجة

1191/11/22

 .12طه جعفر سعيد

د.اميل جميل شمعان
التوزيع المكاني للمشاريع الصناعية للقطاع المختلط
د.شاكر رزوقي زينل
تقويم ستراتيجية االستيطان الريفي لمواقع القرى المرشحة د.عدنان مكي البدراوي
لتطوير منطقة ربيعة

1191/11/22

 .13قيس مجيد عبد الحسن

1191/11/21

 .14جيان احسان شيرزاد

تقييم االساليب االحصائية واسلوب التنبوء التنموي لتقدير حجم د.وليد عباس حلمي
السكان

1111/2/14

 .11محمد مسلم محمد

تطوير االمكانيات السياحية ضمن اطار التنمية االقليمية منطقة د.وضاح سعيد يحيى
الدراسة الرزازة – الحبانية

1111/1/31

 .16هيفاء عبد الكريم حمزة

اثر الدخل في نمو واستقرار المستوطنات الريفية  /منطقة د.عدنان مكي البدراوي
الدراسة الكرمة

1111/2/11

 .17نوفل ناظم اسكندر

خصائص الفكر التخطيطي للمستوطنات البشرية في بالد مابين د.حيدر عبد الرزاق كمونة
النهرين ( العراق القديم للفترة  131ق.م )

1111/4/11

 .19محمد فاضل اسماعيل

تخطيط االماكن المفتوحة في المدن المنطقى الوسطى لمدينة الحلة د.حيدر عبدالرزاق كمونة

1111/4/1

 .11ماجد نعيم ناصر

دراسة تخطيطية حول هيكلة الفضاءات الحضرية في المنطقة د.مظفرعلي حسون الجابري
التجارية المركزية لمدينة الكوت

1111/4/11

 .21فائز عبدالرحمن عبد العزيز

اهمية عامل المرونة في وضع وتنفيذ مخططات المدن الحالة د.مظفر علي حسون الجابري 1111/1/21
الدراسية مدن من المحمودية
د.وليد عباس حلمي

 .21منهال عبد الواحد فنجان

توقع اثرالتغيرات التكنلوجية في انظمة النقل  /البياع

 .22وئام علي رشيد

تخطيط وتصميم مشروع اسكاني حضري بالعالقة مع المتطلبات د.عماد اكرم الهاشمي
العمرانية والبيئية واالقتصادية واتجاهات التنمية المستقبلية
د.خالص حسني االشعب

1191/11/19
1111/7/19
1111/2/22

 .23جاسم محمد عواد

تقييم تأثير سد القادسية على التنمية االقليمية في اعالي الفرات

 .24جواد كاظم عبد جاسم

اثر التصنيع على التنمية االقليمية دراسة تحليلية في اختبار نوع د.كامل كاظم بشير الكناني
النشاط االقتصادي ضمن الجزء المكاني في محافظة كربالء

1191/11/19

 .21ابراهيم جبر شنيت

تقويم نظام االحالة الصحية كاسلوب للتوزيع المكاني للخدمات د.اميل جميل شمعان
الصحية منطقة الدراسة – اقليم بابل

1111/1/31

 .26عبد المجيد احمد سرحان

تحديد العوامل المؤثرة على اختيار مواقع االستيطان في االقليم د.عدنان مكي البدراوي
الصحراوي

1191/11/16

