اسم الطالب

عنوان الرسالة

االستاذ المشرف

تاريخ المناقشة

 .1زيد محسن جاسم

اثر الوعي الثقافي في تنشيط السياحية العمرانية في العراق

د.صبيح علي الجلبي

1111/11/6

 .1مهيب كامل فليح الراوي

اثر تطور شبكات الطرق في النمو الحضري لمدينة راوة

د.خالص حسني االشعب

1111/5/11

 .3انصاف جعفر خيون

اثر نماذج المسؤولية في التخطيط للتنمية السياحية في العراق

د.صبيح علي الجلبي

1111/6/11

 .4نجاة قادر عمر

دراسة تأثير المتغيرات االجتماعية – االقتصادية في بناء نموذج د.اميل جميل شمعان
د.عادل نهير عبد العبيدي
تولد الرحالت منطقة الدراسة مدينة كركوك

1111/8/1

 .5احمد ناطق محمد علي

التوجهات التخطيطية المطلوبة للتوصل بين االصالة والمعاصرة د.خالص حسني االشعب
للبنية الحضرية لمدينة بغداد منطقة الدراسة عرصات الهندية

1111/11/11

 .6االن فريدون علي

المعلوماتية وسبل احياء النسيج التراثي العمراني للمدينة العربية د.خالص حسني االشعب
– حالة من بغداد
االستمرارية والتغير للبنية المورفولوجية للمدن البديلة دراسة د.خالص حسني االشعب
مقارنة تحليلية لمدينتي عنة القديمة والجديدة
د.خالص حسني االشعب
اثر التحوالت التخطيطية على االنماط السكنية في مدينة بغداد

1111/11/11

 .7رنا سعد هللا الفي
 .8شيماء هاشم خليل

1111/11/14
1111/11/17

 .1انعام مجيد جعفر

داللة التواصل في تخطيط السكن حالة دراسية لمنطقة اليرموك

د.صبيح علي الجلبي

1111/11/14

 .11بسام سهام كريم الغازي

النمط االفضل اقتصاديا لالسكان

د.كامل كاظم بشير الكناني

1111/11/11
1111/11/16

 .11خنساء عبدالرحمن عبدالجبار تقويم كفاءة التوقيع المكاني للمجتمعات الصناعية الخدمية ضمن د.كامل كاظم بشير الكناني
التصميم االساس لمدينة بغداد منطقة الدراسة مجمع البياع
الصناعي الخدمي
الهوية الحضارية لالطار العمراني دراسة الخصائص الفيزيائية د.هادي عبدالمحسن العنبكي 1111/11/11
 .11ناجح محمد محمد
والمضامين الثقافية االجتماعية للمنطقة السكنية
اثر نمط الشبكة المعلوماتية على التغيرات الفيزياوية والوظيفة د.هادي عبد المحسن العنبكي 1111/11/31
 .13صفاء صالح احمد
للمدينة
1111/11/15
د.صبيح علي الجلبي
االبداع في تخطيط المدينة المستقبلية
 .14كميلة احمد عبد الستار
 .15وسام جورج جبرائيل

سهولة انسيابية حركة نقل االشخاص تجاه المدن الكبرى

د.كامل كاظم بشير الكناني
د.عادل نهير عبد العبيدي

1111/11/18

 .16عمر بدر محمد صالح

صيرورة بقاء المدينة مابين الثنائيات

د.صبيح علي الجلبي
د.خالص حسني االشعب

1113/1/8

 .17فالح مهدي هادي الموسوي

استقراء المؤشرات المستقبلية لتخطيط استعماالت االرض على د.عادل نهير عبد العبيدي
ضوء تأثيرات انظمة النقل واالتصاالت الحديثة

1113/11/31

