اسم الطالب

عنوان الرسالة

االستاذ المشرف

تاريخ المناقشة

د.صبيح علي الجلبي
د.هادي عبدالمحسن العنبكي

1111/12/22

 .1علي محمود غزال

الوظيفة االقليمية لمنطقة المدائن

 .2شاكر سعيد ياسين

اشكالية مجرم – مجتمع – مكان – دراسة تخطيطية في تحليل د.صبيح علي الجلبي
المناطق االجتماعية

 .3شازاد جمال جالل

تحليل استعماالت االرض ضمن المخطط االساس لتحديد اتجاهات د.هادي عبد المحسن العنبكي 2222/5/13
النمو العمراني لمدينة السليمانية
2222/1/12
التجديد االسكاني واالحساس باالنتماء المكاني البنيوي في د.لطف هللا جنين كتانة
المناطق التقليدية القديمة

 .4زينب راضي عباس

2222/4/11

 .5عامر شاكر خضير

التغير في النسيج العمراني واثره في المشهد الحضري للمنطقة د.طالب حميد الطالب
التقليدية

2222/1/22

 .1منتهى احمد محمد

دراسة تخطيطية لمحور بحيرة الرزازة – حصن االخيضر في د.كامل كاظم بشير الكناني
كربالء واستغالله لالغراض السياحي

2222/7/12

 .7بان علي عبود

استغالل الطاقات المتجددة في تخطيط المستقرات البشرية

د.صباح فاضل الرحماني
د.عبد الجبار نعمة

2222/5/15

 .8رشا مالك محمد

اثر تغيير انظمة مسارات الحركة في استعماالت االرض في د.خالص حسني االشعب
المركز التقليدي لمدينة كربالء

2221/5/11

احياء الوظيفة الثقافية لمسارات منتخبة ضمن نسيج بغداد القديم د.حيدر عبد الرزاق كمونة
شارع الرشيد

2221/5/21

 .1اورانس عبد الواحد علوان
 .12انتصار قدوري جمعة

تقويم التجربة العراقية في تخطيط المستقرات الحدودية الشرقية

د.اميل جميل شمعان

1111/11/17

 .11مفيد عبد الحسن شوك

اثر تغير استعماالت االرض لشوارع مدينة بغداد من سكنية الى د.حيدر عبدالرزاق كمونة
التجارية على ترشيد استهالك الطاقة

2222/8/1

 .12مهند فاضل احمد

التراتب الهرمي للطرق والتنظيم المكاني  /بحث اثر التراتب د.صباح فاضل الرحماني
الهرمي لشبكة الطرق في تنظيم استعماالت االرض الحضري

2222/11/21

.13زينب زهير عبد المجيد

الخصائص التخطيطية والتصميمية للمستقرات البشرية في بالد د.كامل كاظم بشير الكناني
مابين النهرين للمدة  1222ق.م  28222 -ق.م.

2221/11/15

 .14اسراء عبد الغفورمنصور

اثر موضع المدينة في تحقيق التكيف البيئي للمخططات االساسية د.خالص حسني االشعب
للمدن الجديدة ضمن البيئات المناخية المختلفة

2222/11/1

.15قتيبة صبيح حماد

اثر تشكيل الوحدات السكنية في تقليل هدر الطاقة للمجمعات د.خالص حسني االشعب
د.مقداد حيدر الجواري
السكانية

2222/11/18

 .11احمد باسل محمود

العالقة بين ظاهرتي الجريمة والبيئة الحضرية دراسة تحليلية د.حيدر عبد الرزاق كمونة
لعوامل فرض حدوثها

2221/1/12

د.حيدر عبد الرزاق كمونة

2222/12/7

د.باسل احسان القشطيني

2222/4/22

 .17وليد عبدالهادي عبد العزيز االبعاد المكانية للتلوث البيئي لمصفى الدورة
 .18بشرى فاضل عباس

التنظيم الفضائي لعقد نهايات الجسور في مركز مدينة بغداد

