اسم الطالب

عنوان الرسالة

االستاذ المشرف

تاريخ المناقشة

 .1سفيان منذر صالح

اثر تخطيط التنمية السياحية في الحياة االجتماعية د.لؤي طه محمد رشيدالمالحويش
واالقتصادية  /منطقة الدراسة مصيف صالح الدين  ،شقالوة

9002/2/92

 .9عمار محمد عبد الرسول

تكامل فعلي الحركة واالدراك في تحقيق شخصية الفضاءات د.حيدر عبد الرزاق كمونة
الحضرية المحورية

9002/10/6

 .3زينب هاشم مالك

البيت البغدادي واثره على المشهد الحضري بين االصالة د.حيدر عبد الرزاق كمونة
والمعاصرة

9006/1/16

 .4احمد عدنان سعيد

استعماالت االرض الزراعية في ضواحي المدينة

د.عادل نهير عبد العبيدي

9006/9/12

 .2عز صباح عبودي

الحوار بين الذات والمدينة ضمن اطار مفهومي االلفة د.حيدر عبد الرزاق كمونة
واالغتراب – حالة دراسية لشوارع بغدادية

9006/3/92

 .6هالة حسين موسى

اثر السياحة الدينية على التحديث العمراني لمركز مدينة د.صبيح علي الجلبي
كربالء
دراسة في معنى المشهد الحضري( منطقة الدراسة شارع د.صبيح علي الجلبي
 14رمضان – شارع الربيعي )

9006/3/14

 .7محمد عوض جاسم

د.صبيح علي الجلبي

تخطيط االسكان الحضاري والتوافق االجتماعــــــي
 .8سهاد كاظم عبد دواس
( دراسة ميدانية لحي المحاربين في بغداد )
التوقيع االفضل مكانيا لتوزيع خدمات الطوارىء على د.كامل كاظم بشير الكناني
 .2نورة اسامة عابد
مستوى المدينة
اهمية اختبار موقع المدينة الرياضية الماسية للمنافع د.هادي عبد المحسن العنبكي
.10كوثر نجم عبد هللا
الرياضية ضمن مدينة بغداد
د.حيدرعبد الرزاق كمونة
 .11ابتسام بهاء الدين عبدالفتاح الفضاء والمكان في مدينة المعلوماتية
 .19حيدر قاسم حامد

االثار السلبية لتغير الشوارع السكنية الى شوارع تجارية د.لؤي طه محمد رشيدالمالحويش
(منطقة الدراسة جزء من شارع الربيع في بغداد)
د.كامل كاظم بشير الكناني

 .13هيثم عبد الحسين علي

الفعاليات المتجاورة ووحدة المكان الحضري

 .14مها اكرم سعد هللا

العوامل المؤثرة في التوقيع المكاني للفعاليات الصناعية في د.كامل كاظم بشير الكناني
البيئة الحضرية

 .12مي تحسين عبد الجبار

استغالل المناطق السياحية والتاريخية لمحافظة البصرة

.16نصير زهير ناصر

دعم االنظمة الحاسوبية للتخطيط الحضري  /استخدام انظمة د.هادي عبد المحسن العنبكي
التصوير المرئي التعاونية في عمليات التخطيط والتنمية
الحضرية
الوضوحية في البيئة الحضرية – اثر خصائص التنظيم د.صبيح علي الجلبي
الفضائي للنسيج الحضري في توقيع المواضع الدالة في د.بهجت رشاد شاهين
مدينة الموصل
التمفصل في الفضاء الحضري دور الهياكل العقدية في تنظيم د.حيدر عبد الرزاق كمونة
البنية الحضرية

.17صفوان نوفل خليل
 .18هديل سالم اسحاق
 .12محمد صبيح عبد هللا

اثر النظام العضوي على حيوية الشكل الحضري

د.هادي عبد المحسن العنبكي

د.صبيح علي الجلبي
د.ساهر القيسي
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9006/9/16
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9004/10/97
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