اسم الطالب
 .1غفران ذياب عبدالحسين

عنوان الرسالة

االستاذ المشرف

كفاءة استخدام المياه العادمة المعالجة في التخطيط د.كامل كاظم بشير الكناني
د.باسل احسان القشطيني
المستقبلي للموارد المائية
د.هادي عبدالمحسن العنبكي

 .3هادي جاسب مرعب

تقييم اثر التنمية االقليمية في تطور مدينة المجر الكبير

 .0نذير سعيد عبد الرزاق

اثر التنظيم الفضائي في التفاعل االجتماعي للبيئة السكنية في د.صبيح علي الجلبي
مناطق مختارة من بغداد

تاريخ المناقشة
3330/11/03
3332/1/11
3332/8/30

 .2محمد محسن سيد الالمي

اثر المرور النافذ في المدينة  /المحمودية

د.عادل ابراهيم الحديثي
د.حسن يونس سلمان

3330/1/03

 .5محمود اسماعيل محمد الجميلي

السمات التخطيطية للنماذج المفسرة للحوادث المرورية

د.محمود جواد عبد الرسول

3330/0/35

 .6فارس شكري حميد العلم

تخطيط لالحياء وتأهيل المواقع االثرية

د.عادل ابراهيم الحديثي
د.اميل جميل شمعان

3333/6/32

 .2فراس ناصر بطرس

اثر العولمة االدراكية في تصور الفضاء الحضري

د.عادل ابراهيم الحديثي
د.خليل ابراهيم العلي

3333/13/01

 .8امل حافظ زامل الساعدي

التحليل الهيكلي السواق مدينة بغداد التقليدية

د.حيدر عبد الرزاق كمونة

3330/2/13

 .1ضياء موالن فرج

اصول تخطيط المنتجعات السياحية بالمناطق شبه الجبلية د.باسل احسان القشطيني
منطقة الدراسة قرة تبة
الضوابط االجتماعية في اعداد التصاميم االساسية للمدن د.صبيح علي الجلبي
منطقة الدراسة مدينة الموصل
د.باسل احسان القشطيني
اعادة تأهيل المدينة السياحية في الحبانية

 .13يوسف حامد محمد
 .11عبدالقادر عبدالهادي

3330/8/1
3330/1/16
3330/2/13

 .13مها جميل عيسى المالئكة

فقدان تدريجية بنية المراكز القطاعية المعاصرة منطقة د.حيدر عبد الرزاق كمونة
الدراسة قطاع الكرادة الثانوي

3330/8/36

 .10مصطفى جليل ابراهيم الزبيدي

العولمة والمدينة  /دراسة تحليلية لتأثيرات العولمة على د.هادي عبد المحسن العنبكي
المدينة العربية االسالمية
الصناعية لمحافظة ديالى دراسة في د.كامل كاظم بشير الكناني
استعماالت االر
المخططات الهيكلية )

3330/2/10

 .15عقيل عبداالمير عبدالحسين

جدلية البنية العمرانية المعاصرة واثرها في تشكيل المدينة د.هادي عبد المحسن العنبكي
د.غادة موسى رزوقي
العراقية

3332/8/31

 .16علي عبدالرزاق درهم يماني)

اثر القوانين والتشريعات التخطيطية والعمرانية في نسيج د.حيدر عبد الرزاق كمونة
المدينة العربية

3332/5/6

 .12نجالء كاظم كريم

اثر تغيرات البنية الفكرية في هوية مدن المستقبل االفتراضية د.صبيح علي الجلبي

3332/5/12

 .12عمار خليل ابراهيم الزبيدي

 .18عبد الرزاق عبد هللا صالح

التغيرات في البنية الفيزياوية
االجتماعية

 .11بسمة عبد النافع سعيد

الهوية العمرانية العربية في ظل التوجهات الحديثة – دراسة د.حيدر عبد الرزاق كمونة
تحليلية للتوجهات العمرانية في مدينة بغداد
تأثير الفكر الغربي على عناصر النظام العمراني – دراسة د.حيدرعبد الرزاق كمونة
تحليلية وميدانية لواقع النظام العمراني – مدينة النجف
االشرف نموذجا

 .33اركان علي محي النصراوي

العمرانية) واثرها في البنية د.صبيح علي الجلبي

3332/5/5

3332/2/5
3335/3/33
3335/5/03

 .31ريا

منير محمد

فهم المدينة العربية االسالمية بكونها نظاما في ضوء د.هادي عبد المحسن العنبكي
المتغيرات االجتماعية واالقتصادية والتكنلوجية

 .33محمد ثجيل حسين

االثر االجتماعي لتغير شكل السكن

د.هادي د المحسن عبالعنبكي

3335/1/32

 .30فراس ناظم محمد علي

الهيئة الحضرية بين العوامل النفسية والتنظيمية

د.صبيح علي الجلبي

3332/6/38

 .32معزز ياسين سعود
 .35عبد الرزاق محمد جبار

للصناعات

االساسية

وابعادها د.باسل احسان القشطيني

3335/3/8

3330/8/1

المكاني
التوقيع
الجيوستراتيجية
تقويم المناطق الخضراء ضمن المخطط االساسي  /منطقة د.لؤي طه محمدرشيدالمالحويش 3335/3/16
الدراسة مدينة الفلوجة

