اسم الطالب

عنوان الرسالة

االستاذ المشرف

تاريخ المناقشة

 .1اوس نايف لطيف

اختيار المسار االفضل للطريق في مناطق مختلفة الكلفة

د.خالص حسني االشعب

1111/11/3

 .2عبد االمير طاهر محمد

خصائص التنظيم الفضائي في المدينة االسالمية

د.حيدر عبدالرزاق كمونة

1111/11/3

 .3وسام وليم سليم

وحدة الجيرة وتنشيط تخطيط القرية في قضاء الخالص

د.عدنان مكي البدراوي

1111/11/5

 .4عدي زكريا جاسم

التوجهات المطلوبة النتاج وتحديث خرائط استعماالت االرض من د.خالص حسني االشعب
الصور الجوية بأستخدام التقنيات الكارتوكرافية المعاصرة

 .5ميسون محي هالل

التغير الوظيفي وتشكيل الجزء التقليدي  /حالة الدراسة في بغداد

د.خالص حسني االشعب

1111/5/25

 .6ازاد ارشد عبد الوهاب

العوامل المؤثرة في تغيير حصة الفرد من الخدمات في الريف  /اقليم د.عدنان مكي البدراوي
المحمودية

1111/5/15

 .7احمد عبد الواحد ذنون

المعايير التخطيطية واالعتبارات المحلية في تنفيذ متنزهات االلعاب د.كامل كاظم بشير الكناني
في العراق

1111/7/21

1111/11/21

 .1احمد سعيد سلمان

نظام مقترح لشكل مدينة وتاثيراته المكانية

د.اميل جميل شمعان

1111/4/13

 .1ندى خليفة محمد

تأثير فضالت بعقوبة على تلوث نهر ديالى

د.حيدر عبد الرزاق كمونة

1111/11/22

 .11فائق حنا بولص

السكن العمودي في مدينة بغداد /الضرورة والمشاكل

د.صباح فاضل الرحماني
د.صبيح علي الجلبي

1111/1/23

 .11طيف زياد جمال

التعامل مع الموروث العمراني في تطوير االحياء القديمة

د.صبيح علي الجلبي

1111/11/1

 .12هادي علي هادي

تأثير الخصائص التخطيطية والتصميمية في مستويات استهالك د.صباح فاضل الرحماني
د.باسل احسان القشطيني
الطاقة في المناطق الحضرية

1111/12/1

 .13فرحان عبد هللا علي

وصف الظاهراتي للشكل الحضري ظاهرة التخيل الحضري ودوره د.صبيح علي الجلبي
المتلقي في انشاء المعنى

1111/12/11

 .14عذراء هاشم محمد

المدخالت الجمالية في بناء صورة المدينة

د.اميل جميل شمعان
د.طالب حميد الطالب

1111/12/14

 .15داليا عادل حنا

طبيعة ومسببات الحوادث المرورية المحلية وافاقها المستقبلية

د.صباح فاضل الرحماني

1111/12/4

 .16حيدر صالح يعقوب

التنظيم المكاني واثره في تطوير البيئة الحضرية

د.هادي عبد المحسن العنبكي 1111/12/15

 .17محمد قصي ناجي

اثر العوامل الطبيعية في توقيع المطارات المدنية

 .11طالل عباس ابراهيم

التلوث البصري في الشوارع التجارية – دراسة بصرية لمشهد د.حيدر عبد الرزاق كمونة
شوارع تجارية منتخبة في مدينة الموصل

2111/5/21

 .11لمياء سليم عبد العباس

الحد من تأثير الفكر التخطيطي الغربي في تخطيط المدينة العربية د.حيدر عبد الرزاق كمونة
االسالمية

2111/5/21

 .21فارس حسن شريف

البنية الفيزياوية ودورها في ادراك المحاور البصرية في المدينة

د.باسل احسان القشطيني
د.بهجت رشاد شاهين

د.حيدر عبد الرزاق كمونة

2111/3/22

2111/3/4

د.خالص حسني االشعب

 .21نداء عودة حسين

التأهيل الجمالي في صيرورة التشكل الحضري

 .22احالم محمد عبد الكريم

المضمون الديني للمدينة – اثر المعالم الدينية في تنظيم الهيئة د.حيدر عبد الرزاق كمونة
الحضرية واثراءها

 .23فهيمة مخلوفي (جزائرية) تحليل االنماط السكنية في المدينة العربية دراسة تطبيقية لمدينة د.كامل كاظم بشيرالكناني
منطقة ( الجزائر )
 .24شذى عبد الجبار يونس

التوزيع المكاني لصوامع الغالل في العراق

 .25ميادة عبد الملك محمد

الموازنة المكانية للمساجد في مدينة بغداد  /دراسة تحليلية د.صبيح علي الجلبي
تخطيطية
د.حيدر عبد الرزاق كمونة
المقياس االنساني في تشكيل النسيج الحضري

 .26حسين علي شراد
 .27محمد علي حميد

االثار البيئية لمعمل سمنت الكوفة

د.اميل جميل شمعان

د.كامل كاظم بشير الكناني

2111/1/21
2111/2/21
2111/4/11
1111/12/21
2111/1/21
2111/3/15
2111/4/1

