اسم الطالب

عنوان الرسالة

االستاذ المشرف

تاريخ المناقشة

 .1عماد كولاير صليوا

نماذج استعماالت االرض /النقل واستخداماتها في ايجاد التوزيع د.عماد اكرم الهاشمي
االمثل الستعماالت االرض الحضرية

1991/1/11

 .2سهاد اسماعيل عبد هللا

تقدير وتحليل العوامل المؤثرة في اختبار الوحدة السكنية خالل د.عماد اكرم الهاشمي
مراحل دورة حياة االسرة في اجزاء مختارة من مدينة بغداد

1991/12/1

 .1عبد السالم عبد الحسين علي

معالم التخطيط العمراني وفعاليتها في تخطيط السلوك االجتماعي د.صبيح علي الجلبي
منطقة الدراسة مدينة النجف

1991/12/6

 .4عبد الرضا علي محمد

المعالجات التخطيطية لمشكلة النقل من والى الموقع الجامعي في د.وضاح سعيد يحيى
الجادرية

1991/12/5

 .5نادية عبد المجيد السالم

التصميم الحضري لجزء من مدينة االعظمية

 .6سهيل وديع ميخائيل

خصوصية تخطيطية المستوطنات الحضرية في المناطق د.حيدر عبد الرزاق كمونة
الصحراوية منطقة الدراسة مدينة الزبير

1991/6/1

 .7سعدي عبيد حسن

تحجيم المدن الكبرى دراسة في الستراتيجية السكانية لبغداد د.وليد عباس حلمي
الكبرى

1991/11/29

 .1علي كريم عبود العمار

االساس االقتصادي للمدن الجديدة فحص وكفاءة المستوطنات د.اميل جميل شمعان
الجديدة في اقليم البصرة

1991/12/1

 .9هشام جرجيس صالح

اثر التباين المكاني على خصائص المستوطنات الريفية منطقة د.عدنان مكي البدراوي
الدراسة قضاء الجبايش
د.عدنان مكي البدراوي
تحليل هيكل االستيطان الريفي في العراق

1991/12/4

 .11مناضل ادمون ميخائيل

التقدم التكنلوجي والتنمية االقليمية حالة الدراسة منشأة منتجة د.حسن محمود الحديثي
للصناعات الهندسية في اقاليم (بغداد -نينوى -ديالى -ذي قار)

1991/12/6

 .12مازن جابر عمر

دراسة تخطيطية عمرانية لحي السكن العربي المعاصر مع مقترح د.مظفرعلي حسون الجابري
تصميمي لمحلة سكنية نموذجية

1991/5/19

 .11فريد شمعون ايشو

د.مظفرعلي حسون الجابري

لم يتخرج لوفاته

 .11خلف حسين علي

بدائل النمو الحضري للمدن المحددة التوسع /الرمادي

 .14ايناس عبد المنعم العبيدي

الحلول والضوابط التخطيطية للحد من تأثير الصناعات الملوثة د.حيدر عبد الرزاق كمونة
منطقة الدراسة مصانع الزيوت النباتية
تقييس بعض موشرات السعة البيئية لمتطلبات تخطيط النقل د.عماد اكرم الهاشمي
الحضري (بغداد)

 .15رياض حسن هادي

د.خالص حسني االشعب

1991/6/11

1991/4/11

1991/11/21
1991/12/1
1991/12/1

 .16مصطفى عبدالمجيدعبد السيد

تحسين بيئة للمناطق التقليدية

د.مظفرعلي حسون الجابري

1991/7/27

 .17بهجت عبد الستار بهجت

معالجات تخطيطية لترشيد استهالك الطاقة في النهج الحضري

د.حيدر عبد الرزاق كمونة

1991/9/7

 .11حبيب محمد فرحان

سياسة التنمية االقليمية ودورها في تنشيط مساهمة القطاع د.حسن محمود الحديثي
الصناعي الخاص في التنمية المكانية (اقليم اربيل)

 .19حسن جبار هميم

االنعكاسات التخطيطية المستمرة من معايير انتقال الصناعة

د.اميل جميل شمعان

1991/12/5
1991/12/4

