اسم الطالب

عنوان الرسالة

االستاذ المشرف

تاريخ المناقشة

 .1زينب عبد الزهرة جعفر

اثر الوعي البيئي في تحقيق التنمية المستدامة

 .5حسين علي جاسم السعدي

تحليل واقع صناعة الذهب في مدينة الكاظمية دراسة في د.كامل كاظم بشير الكناني
االثر البيئي

5002/5/55

 .3فتحي فاضل عبد االمير

التقنيات المستخدمة في ادارة النفايات الصلبة وتأثيرها في د.عبد الوهاب احمدعبدالوهاب
التخطيط البيئي لمدينة بغداد

5002/11/52

 .4سعاد جابر لفتة عبودة

استخدام اسلوب تقييم التأثير البيئي في االستدالل على االثار د.مهند مانوئيل يوسف
المصاحبة للمشاريع الصناعية ضمن المخططات االساسية د.عبد الوهاب احمدعبد الوهاب
للمدن
دور نظرية المجال الحيوي االنساني في تخطيط وتصميم د.صبيح علي الجلبي
د.جمال باقر مطلك السعدي
المناطق السكنية

5002/2/31

 .2مها صكر علي الجنابي

د.لؤي طه محمد رشيدالمالحويش 5002/9/52

5002/9/52

د.لؤي طه محمد رشيدالمالحويش 5002/9/55

 .2زهراء محمد جاسم

تنمية السياحة العالجية في منطقة عين تمر

 .7محمد مرعي عواد

دراسة استعماالت االرض لمدينة بغداد بأستخدام تقنيات د.لؤي طه محمد رشيدالمالحويش 5002/2/4
د.اياد عاشور حمزة الطائي
االستشعار عن بعد

 .8ماهرعبدالمجيد عبد الرزاق

اتجاهات التوقيع الصناعي واثرها في التنمية المكانية  /د.شاكر رزوقي زينل
دراسة االثار االقليمية للمجمعات الصناعية (مجمع
االسكندرية الصناعي)
د.هادي عبد المحسن العنبكي
تخطيط المدن الصحراوية (دراسة تحليلية لمدينة السماوة)

 .10جمال فائق عباس

العوامل المؤثرة في استقرار المستقرات الريفية (منطقة د.جمال باقر مطلك السعدي
الدراسة – الصويرة)

5002/2/52

 .11هدى عبد القادر عزيز

تقييم كفاءة شبكة النقل في منطقة المحمودية – دراسة في د.جمال باقر مطلك السعدي
د.عادل نهير عبد
قوة الجذب

5002/11/50

 .15حميدة عبيد علوان

المشاكل التخطيطية الناجمة عن توسع مدينة المحمودية د.صبيح علي الجلبي
(دراسة خاصة لمشكلة التجاوزات )

5002/5/12

 .13تغريد حامد علي

د.شاكر رزوقي زينل
التوسع العمراني لضاحية ابو غريب
د.عبد الوهاب احمد عبدالوهاب
الالمركزية في التخطيط – دراسة في تقييم التخطيط على د.كامل كاظم بشير الكناني
المستوى المحلي
د.صبيح علي الجلبي
الداللة االيقاعية للخصائص التشكيلية للنسيج الحضري

5002/8/5

 .9هيفاء جواد حسن

 .14امنة حسين صبري
 .12حسين سلمان عبد هللا

د.لؤي طه محمد محمد رشيد
د.ظافرعبد القادر

5002/7/52
5002/9/58

5002/11/30
5002/10/19
5002/9/52

 .12نعم عدنان عبد الكريم

وثائق الحفاظ على التراث المعماري لمدينة بغداد

 .17نجوى عبيد عجمي

المعايير التخطيطية للمساحات المفتوحة والخضراء في مدينة د.لؤي طه محمد رشيدالمالحويش 5002/11/14
د.بهجت رشاد شاهين
بغداد

.18فارس عطا هللا مطلوب

العالقة بين خصائص التنظيم الفضائي وتوقيع الفعاليات د.لطف هللا جنين عبداللطيف كتانة 5002/15/1
الحضرية في المدينة االسالمية

 .19شذى عاصم جمال الدين

حركة التحضر في محافظة ديالى للفترة من  – 1947د.هادي عبد المحسن العنبكي
1997

5002/15/57

.50جنان علي سليم الوردي

دور اعادة التطوير في ابراز ذروة المشهد الحضري لمدن د.صبيح علي الجلبي
العتبات المقدسة – منطقة الدراسة مدينة الكاظمية

5002/5/12

 .51سلوان لطفي محمد علي

اهمية معطيات التنمية في تركز وتشتت المستقرات البشرية د.كامل كاظم بشير الكناني
ضمن محافظات البصرة وذي قار وميسان ذات العالقة
بمناطق االهوار
5002/1/3
التصميم الحضري واثره في تفعيل ديناميكية االشكال د.عبد الوهاب احمد عبد الوهاب
المعمارية لالجزاء المكونة للنسيج (دراسة تحليلية في د.ساهر القيسي
التنظيم الشكلي المستديم للبيئة )
5002/10/4
الثبات والتغير في التكوينات الشكلية للمشهد الحضري– د.عبد الوهاب احمد عبد الوهاب
دراسة تحليلية لمشاهد حضرية لمدينة بغداد (شارع د.صبيح علي الجلبي
السعدون– شارع كرادة داخل )
اشكالية النسيج الحضري للمدينة العربية االسالمية  /باب د.لطف هللا جنين عبداللطيف كتانة 5002/10/5
الشيخ كحالة دراسية

 .52ايناس وليد امين العاني

اثر النظرية االيكولوجية على التخطيط والتصميم الحضري د.صبيح علي الجلبي
د.اكرم جاسم العكام
في العراق

5002/3/15

 .52قصي صبري عبد القادر

تخطيط وتصميم المدينة المعلوماتية في العراق – الموقع د.باقر جمال مطلك السعدي
د.هشام عدنان عبود العزاوي
والمواصفات

5007/1/10

 .57علياء علي حسين

االمكانات السياحية لمنطقة االهوار واستثمارها لتخطيط قرية د.لؤي طه محمد رشيدالمالحويش 5002/9/2
سياحية في هور الصحين

 .55سلوان برهان حسين
 .53سمية اليج جاسم
 .54سلمى خالد عباس

 .58سالي عدنان عبد المنعم

5002/7/57

الكفاءة الوظيفية لشارع العمل الشعبي التجاري في مدينة د.ناصر صالح مهدي الشمري
بغداد دراسة ميدانية
د.عادل نهيرعبد العبيدي

 .59علي احمد سلمان

سياسات نقل مقترحة لمدينة بغداد

 .30احمد عبد االله محمود

اثر اساليب ادارة المشاريع الحديثة على تنفيذ مشاريع البنى د.عبد الوهاب احمد عبد الوهاب
د.صدقي اسماعيل رزوقي
التحتية في المدن

5007/3/58
5007/4/52
5009/1/14

