عنوان الرسالة

اسم الطالب

االستاذ المشرف
د.صباح فاضل الرحماني
السيد قرنفل غزول

تاريخ المناقشة
1992/2/62

 .1ارام مكرديج كسبريان

تقديرات الطلب على مواقف السيارات في المناطق التجارية /
منطقة الدراسة كرادة خارج

 .6محمد عالء الدين محمد

التجديد الحضري لمنطقة الشيخ بشار في الكرخ وتخطيط د.خالص حسني االشعب
د.مظفرعلي حسون الجابري
واجهته الحضرية

 .3مروان مقصود خليل

اعادة هيكلية الفضاءات الحضرية المفقودة في المدن االسالمية د.هادي عبد المحسن العنبكي 1992/2/69
د.لطف هللا جنين كتانة
القديمة

1992/8/7

د.مظفر علي حسون الجابري 1992/6/14
د.خالص حسني االشعب

 .4سالفة غني عبود

اثر الحفاظ في تشكيل المشهد الحضري

 .5سناء جابر جبرائيل

تأثير شبكات االنهار على الهيكل العمراني لمدينة البصرة

د.خالص حسني االشعب
السيد علي نوري

 .2محمد طاهر عودة

تأثير المفاهيم التراثية على التشكيل الرمزي للمدن االسالمية

د.هادي عبد المحسن العنبكي 1992/9/4

1992/8/13

 .7ملكية صبر فارس

المسار كاالرتباط بمكان

د.خالص حسني االشعب

1992/3/4

 .8اكرم جاسم محمد

الشعور والتصور الذهني في المدينة العربية التقليدية

د.مظفرعلي حسون االشعب

1995/11/63

 .9ضياء رفيق حسون

انتاج وتحديث الخرائط الرقمية واستخداماتها في تخطيط المدن

د.كامل كاظم بشير الكناني

1992/6/3

 .11ابراهيم فؤاد محمد

ديناميكية التحوالت الحضرية في مراكز المدن خالل فترات د.اميل جميل شمعان
زمنية متعاقبة

1992/6/7

 .11هوشيار قادر رسول

االسلوب االمثل مناخيا لتخطيط وتصميم المناطق السكنية في د.حيدر عبد الرزاق كمونة
االقليم الشمالي

1992/9/6

 .16عبد الحسين عبد علي

تخطيط المدينة االسالمية لمواجهة التغيرات الفكرية التخطيطية

د.حيدر عبد الرزاق كمونة

1997/4/63

 .13عباس هاشم صحن

تخطيط المناطق السكنية وعالقتها بأالمن االجتماعي

د.حيدر عبد الرزاق كمونة

1992/8/31

 .14فاطمة حسن منهل

اثر استعماالت االرض السكنية الى تجارية على المناطق د.حيدرعبد رزاق الكمونة
الخضراء في مدينة بغداد

1992/2/65

 .15احمد عبد الجبار جاسم

التصحر واثره على الهيكل العمراني للمدينة

د.اميل جميل شمعان
د.يونس التكريتي

1992/7/2

 .12فاطمة فهد حمادي

معايير التوقيع المكاني للمستشفيات في محافظة بغداد

د.كامل كاظم بشير الكناني

1992/3/61

 .17حازم صبيح عبد الحافظ

اثر عدد المناطق في دقة النتائج في دراسات تخطيط النقل د.صباح فاضل الرحماني
منطقة الدراسة مدينة بغداد

 .18كاظم فارس ضمد

تأثير المعايير السكنية في تحديد مستوى نمط االسكان منخفظة د.هادي المحسن عبد العنبكي 1992/11/16
د.باسم رؤوف االنصاري
الكلفة

1997/5/65

