اسم الطالب
 .1اريج خيري عثمان الراوي

عنوان الرسالة

االستاذ المشرف

تقييم كفاءة الطرق العلمية لمعالجة النفايات الصلبة والتخلص منها د.خالص حسني االشعب
في مدينة بغداد

تاريخ المناقشة
1111/5/11

 .2احمد يعرب غانم

تطور الواجهة النهرية لمدينة الموصل التقليدية

د.مظفرعلي حسون الجابري

1111/5/22

 .3اياد صدام شلتاغ

التوابت والمتغيرات في بنية المدينة االسالمية

د.هادي عبدالمحسن العنبكي
د.طالب حميد الطالب

1111/5/11

 .4امجد محمد علي

احكام البناء في الفقه االسالمي واثرها في تشكيل المعالم الحضرية د.خالص حسني االشعب
د.لطف هللا جنين كتانة
في المدينة االسالمية

1111/5/15

 .5دلدار فائز سعيد

عملية التغير الوظيفي في مركز المدينة الحالة الدراسية مركز مدينة د.صباح فاضل الرحماني
اربيل

1111/12/11

د.صباح فاضل الرحماني

1111/1/11

 .1سالم جري ناصر

تقييم تجربة الهيئة العامة للنقل الخاص في النقل الحضري

 .7حسام صاحب حسون

تشخيص التباين المكاني لعناصر التنمية االقليمية بأستخدام نظام د.عدنان مكي البدراوي
المعلومات الجغرافية

1111/2/1

 .1حميد عبيد حميد

سبل الحفاظ على الموروث الحضري والمعماري في المدينة العراقية د.حيدر عبدالرزاق كمونة
التقليدية – المركز التاريخي لمدينة النجف

1111/5/24

 .1سؤدد محمود تقي

متطلبات تخطيط مشروع ماء صافي ضمن التصميم االساسي للمدينة د.صباح فاضل الرحماني

1111/11/1

 .11رشا مالك موسى

دور االبنية الفيزياوية في تحديد معالم العام والخاص في الهيئة د.هادي عبد المحسن العنبكي 1111/5/11
د.طالب حميد الطالب
الحضرية للمدينة

 .11ليث هادي منشد

تطور االمكانيات السياحية واهميتها في التنمية االقليمية لمحافظة د.كامل كاظم بشير الكناني
ذي قار منطقة الدراسة تقاطع سايفون نهر الفرات – نهر صدام

1111/5/2

 .12عادل حسن جاسم

اثر السلوك االجتماعي للمسلم في تكوين البيئة السكنية ضمن د.صبيح علي الجلبي
المدينة العربية االسالمية

1111/5/13

 .13عبد الجواد حسن

تقييم دراسة التطوير والحفاظ للمنطقة المتاخمة لصحن الكاظمين د.حيدر عبد الرزاق كمونة
الشريفين والتوجهات المطلوبة

1111/12/21

 .14رياض سعدي حسن

السياسات االسكانية وانشطة قطاع المقاوالت في تنفيذها

 .15عامر كاظم عبد الحسين

التماسك والتفكك في بنية المشهد الحضري للمدينة المعاصرة

 .11مصطفى عبد الجليل ابراهيم

دور انظمة المعلومات الجغرافية في تخطيط للمستوطنات البشرية

 .17محمد احمد عبد الكريم

تحليل الترابط المنظومي مابين الظروف المناخية وطبيعة البناء د.باسل احسان القشطيني
واالنشاء واثره في تحديد المعايير التخطيطية والتصميمية والسكنية
في المناطق الحارة
د.مظفرعلي حسون الجابري
التجديد الحضري لمنطقة اسواق بغداد القديمة  /منطقة الشورجة

 .11وائل محمد علي

د.هادي عبد المحسن العنبكي 1111/11/21
د.سناء ساطع الحيدري
1111/5/23
د.طالب حميد الطالب
د.عدنان مكي البدراوي
د.قاسم محمود السعدي

1111/1/21
1111/5/21
1111/5/17

 .11هادي عبد الزهرة فياض

تحليل تأثير العوامل الطبيعية على تشكيل بنية المستقرات البشرية

د.باسل احسان القشطيني

1111/5/11

 .21فاضل عبد اللطيف

االبعاد الديموغرافية لمشاكل السكن منطقة الدراسة مدينة بعقوبة

د.صبيح علي الجلبي

1111/5/1

 .21كواللة دلشاد معروف

االسكان العمودي والتوجهات المطلوبة دراسة تخطيطية لمجمع  21د.خالص حسني االشعب
د.عبد المجيد حمزة الناصر
نيسان وحي صدام السكني في مدينة بغداد

1111/4/27

 .22كرم فاروق يونان

الشواخص التراثية التاريخية وتأثيراتها في التنمية المكانية للمدن د.كامل كاظم بشير الكناني
د.لطف هللا جنين كتانة
دراسة تحليلية لمنطقة الرصافة القديمة في محافظة بغداد

1111/5/31

