
  

 

 قائمة بعناوين مشاريع التخرج

 الدبلوم العالي

 

 يةالمكتبة الرقم          
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 Urban gاالختصاص      الدبلـــوم العــــــالي 

 المشروععنوان  اسم الباحث
منطقة 
 الدراسة

 اسم المشرف
رقم 

 القرص
 السنة

 محمد كتاب محسن 
ي ظل التوزيع المكاني لالستثمار ف
 المركزية القرار التخطيطي

 2007 1 د. مصطفى عبد الجليل  واسط

 ليث عيدي جفال
المؤسسة الجامعية وتنمية الموارد 

البشرية في ضوء التوجه نحو 
 الالمركزية 

 2007 2 د. مصطفى عبد الجليل جامعة واسط

شروق سعد قاسم 
 الدباس

اهمية تقييم االثر البيئي في التوقيع 
 الصناعي 

ركة العامة الش
للصناعات 
القطنية في 

 الكاظمية

 2008 3 د. عبد الوهاب احمد 

 نبيل سعدون فيصل 
دراسة –في العراق  اإلداريةالالمركزية 

 مقارنة 
 2007 4 د. سهى مصطفى 

 
 

 سها مناتي عباس

 
المشكالت التخطيطية لمركز مدينة 

 (كربالء)المدينة المقدسة
 5 ناصر صالح الشمري كربالء

2008 
 

 

 

 



  

 

 Urban gاالختصاص     الدبلـــوم العــــــالي  

 عنوان المشروع اسم الباحث
منطقة 
 الدراسة

 اسم المشرف
رقم 

 القرص
 السنة

 عالء عكاب خلف
دور منظمات المجتمع المدني في 

 المجتمعات المحلية
 2008 6 د.شاكر رزوقي زينل 

 عادل احمد جبر
تقييم االطر القانونية الخاصة 

 البيئية ضمن التصاميمب بالجوان
 االساسية للمدن 

 بغداد
د. عبد الوهاب احمد عبد 

 الوهاب
7 2007 

 ذكرى ياس خضير 
تحول النظم االدارية واثره في 

 التنمية المحلية 
بغداد قاطع 

 الرشيد
 2008 8 د. باسل احمد خلف

 صالح جابر
تقويم شبكة النقل في مدينة 

 العزيزية
واسط 

 العزيزية/
 2008 9 حمد خلفد. باسل ا

 10 د. عامر شاكر الكناني العزيزية التصميم االساسي لمدينة العزيزية حسين حرز عبد هللا
2008 

 

 

 

 

 



  

 

 Urban gاالختصاص     الدبلـــوم العــــــالي  

 عنوان المشروع اسم الباحث
منطقة 
 الدراسة

 اسم المشرف
رقم 

 القرص
 السنة

ابتهاج محسن 
 محمود

في ادارة وتخطيط دور الالمركزية 
 خدمات البلدية

 قاطع الكرادة
د. مصطفى عبد الجليل 

 القره غولي
11 2008 

وليد محمد عبد 
 الواحد 

متطلبات توقيع مواقف المركبات في 
 شارع الكرادة داخل

 الكرادة 
د. ناصر صالح مهدي 

 الشمري
12 2008 

 مورفولوجية المحلة السكنية هيام مجيد جبر 
محلة الشرقية 

 لكوتفي ا
 2008 13 د. عامر شاكر الكناني

 عبد هللا كريم حمادي
اإلدارة الالمركزية ومسالة تطبيقاتها 

 في العراق
 2008 14 د. شاكر رزوقي زينل دراسة مقارنة

 السكن العشوائي لينا عبد االمير فاخر
الورد في  أم

 الجادرية
د. ناصر صالح مهدي 

 الشمري
15 

2008 
 
 

 

 

 

        



  

 

 عنوان المشروع اسم الباحث
منطقة 
 الدراسة

 اسم المشرف
رقم 

 القرص
 السنة

 مكية شاكر علي
التحليل المكاني لمشكلة شبكة مياه 

 الصرف الصحي في مدينة النجف
النجف 
 االشرف

أ.م.د عبد الصاحب ناجي 
 رشيد البغدادي

16 2007 

عبد الحسين كاظم 
 زوري

النمو الحضري في بلديات محافظة 
 بغداد

 2008 17 ناصر صالح مهديأ.د  بغداد

 2008 18 د. سهى مصطفى  دراسة التظيم االداري في التنمية تغريد علي جياد

سيدا سركيس 
 مسروب

تقييم الخدمات التعليمية في محافظة 
 بغداد /الرصافة

 2008 19 د. عامر شاكر خضير  بغداد 

 صادق امير صادق
تقييم كفاءة شبكة الشوارع والطرق 

 عفي منطقة البيا
 2009 20 د. عامر شاكر خضير  بغداد 

 علي عادل حسين 
دؤر نظام الرقابة االدارية والمالية 

 في النهوض بواقع االدارات المحلية
 2008 21 د. سهى مصطفى احمد بغداد

 ندى قاسم زايد
دراسة التوزيع المكاني لخدمات 

االتصاالت السلكية في مدينة بغداد 
GIS 

 2008 22 يل د. مصطفى عبد الجل بغداد

 صالح يوسف عبود
دراسة التغيير في استعماالت الرض 
االقليمية باستخدام تقنية االستشعار 
 عن بعد ونضم المعلومات الجغرافية 

هور الحويزة 
لالعوام 
1973-
1990-
2004 

 2008 23 د. مصطفى عبد الجليل 



  

 

 اسم المشرف منطقة الدراسة عنوان المشروع اسم الباحث
رقم 

 القرص
 نةالس

 حسين علي احمد جواد
دور وحدات التخطيط المحلية في التنمية 

 المحلية
 2009 24 د. شاكر رزوقي زينل بغداد

 علي دوله محمود
عملية اتخاذ القرارات وديمقراطية 

 االدارة في المجالس المحلية
 2009 25 د. سهى مصطفى  بغداد/ الدورة

 بشرى ياسين علي 
على التلوث دور اساليب التعاقد للسيطرة 

 البيئي الناتج من النفايات الصلبة
 2009 26 د. ندى خليفة محمد بلدية بغداد الجديدة

 2009 27 د. ندى خليفة محمد اظميةكال التاثيرات البيئية للمنطقة الصناعية  م عباس حسنكاظ

 علي عبد المنعم رشيد
واقع حال النشاطات االقتصادية )قضاء 

 الكاظمية( 
ة دراسة في تنمي

 االقتصاديات المحلية
 2009 28 د. شاكر رزوقي زينل

صادق عبد الحسن 
 زغير 

دراسة الخصائص العمرانية 
 536والديموغرافية لمدينة الصدر/م 

 2008 29 د. عامر شاكر خضير مدينة الصدر

 هور الحمار دور التخطيط البيئي في انعاش االهوار  فيفيان فائق عطية
م.د عبد الوهاب احمد 

 الوهابعبد 
30 2009 

 سهاد شاكر محمد
دور القيادات المحلية في تنمية االدارات 

 المحلية
 2009 31 د. سهى مصطفى  دراسة

 2009 32 د. شاكر رزوقي مدينة كربالء دور االستثمارات في السياحة الدينية  عماد عزيز مهدي 

 محمد قاسم عباس 
التوجهات التخطيطية للحد من تاثير 

 لوثة للمياه الصناعات الم
 مصانع الزيوت النباتية

د. عبد الوهاب احمد 
 عبد الوهاب

33 2009 

 

 



  

 

 اسم المشرف منطقة الدراسة عنوان المشروع اسم الباحث
رقم 

 القرص
 السنة

 خولة كريم كوثر
اللتلوث البصري وتاثيره في المشهد 

 الحضري للمدينة العراقية
 2009 34 م. د عامر شاكر الكناني الكاظمية    

استبرق صباح عبد 
 الرضا

اعادة تاهيل وتطوير االسواق التراثية 
 في مدن الراقد المقدسة/ الكاظمية

 الكاظمية
أ.م.د لؤي طه المال 

 حويش
35 2009 

اريج محي عبد 
 الوهاب 

المحميات الطبيعية ودور القوانين 
 والتشريعات البيئية في ادامتها

 عين التمر 
 م.د ندى خليفة الركابي

 
36 2009 

 حسن مدب مجحم  

االمن واالمان العمراني في المجمعات 
السكنية من الناحية التخطيطية 

 والتصميمية
 

 28مجمع 
 نيسان

 .د.لؤي طه المال حويشأ
 

37 2009 

 غازي فيصل خلف
التوعية البيئية واثرها في استخدام 

 المبيدات الزراعية
 قضاء الخالص

أ.م.د.عبد الغفور 
 االطرقجي

38 2009 

 2009 39 د. سهى الدليمي مدينة الصدر تخطيط خدمات البنى التحتية  مؤيد جبر حميدي

 احمد شاكر جابر
دراسة االستعمال التجاري في جزء 

داخل في مدينة -من شارع الكرادة
 بغداد

 2009 40 د.ضياء رفيق مرجان داخل-كرادة



  

 

عبد الحسن طاهر 
 جدران

ية تلوث مياه االهوار دراسة تطبيقية تحليل
 لمياه هور ابو زرك

 2010 41 أ.م.د.باسل احمد خلف هور ابو زرك

 2009 42 د.ندى خليفة الوزيرية التأثيرات البيئية للمنطقة الصناعية في المدن مأرب يوسف حمدان

 فوزية جاسم
تحليل كفاءة التوقيع المكاني للخدمات التعليمية 

 بأستخدام نظم المعلومات المكانية
 2009 43 د. عامر شاكر  

 2009 44 د. سهى الدليمي الكرادة دور المجالس المحلية في توفير الخدمات بشار جبر علي

 45 د.م.عبدالوهاب احمد مصنع زيوت الرشيد تقيم االثرالبيئي للصناعات الغذائية    سناء مهدي سعدون
2009 

 

 2009 46 .علي كريم العمارد قضاءالمحمودية دور التعليم المهني في التنمية المحلية طه احمد عبد

 نهى محمد سعيد
تطبيق سياسات التجديد الحضري في تطوير منطقة 

 المربعة 
 2010 47 د. عامر شاكر  منطقة المربعة

 مهند ياسين محمد 
الصناعات الحرفية واثرها في تنمية االقتصاد 

 المحلي 
 2010 48 د. علي كريم العمار سوق الصفافير

 2009 49 م.د. عبد الوهاب أحمد ناحية اليوسفية ثار البيئية لتملح التربة اآل وليد محمود صالح

 أنيس حاتم حسن
التأثير البيئي لمنطقة الزعفرانية الصناعية على 

 البيئة المحيطة 
 الزعفرانية الصناعية

أ.د. حيدر عبد الرزاق 
 كمونة

50 2010 

 أحمد فضالة عباس
ة)منطقة التجاوزات السكنية على االراضي الزراعي

 الدراسة مركز قضاء الصويرة(
 2010 51 د.ضياء رفيق مرجان قضاء الصويرة

 عطية داخل حمادي
تقويم نوعية مياه الشرب لمشروعات تصفية المياه 

 في مدينة البصرة
 2010 52 م.د.ندى خليفة الركابي محافظة البصرة

 آراز أمير حيدر
يز واقع النظام االداري المتبع في ادارة خدمة تجه

 المياه على مستوى تحسين االداء)دائرة ماء بغداد(
 2010 53 د.سهى مصطفى حامد أمانة بغداد



  

 

    الدبلـــوم العــــــالي  

 ذي قارمحافظة  تقويم الخصائص الحضرية لمركز مدينة الناصرية القديم   علي حسن علي الطائي
مصطفى عبد الجليل 

 إبراهيم
54 2010 

 علي محمد  أحالم
 واألمريكية)القرية االنكليزية  اإلسكانالعولمة في نمط اثر 

 وااليطالية(
 

م.د.عامر شاكر 
 خضير

55 2010 

 نيان محمود مجيد
كفاءة التوقيع المكاني للمناطق الخضراء المستغلة 

 ألغراض ترفيهية ضمن المحلة السكنية متنزه زيونة 
 بغداد

د. عامر شاكر 
 خضير 

56 2010 

 كريم هاني محمد 
بمياه نهر المصب  هور السناف إلنعاش تخطيط البيئيال

 العام في محافظة ذي قار
 محافظة ذي قار

د. ضياء رفيق 
 مرجان

57 2010 

 حيدر رزاق محمد
تحديد مقترحات لحل مشكلة السكن العشوائي                                                                          

 )بغداد(
 دادمحافظة بغ

أ.م.د. باقر جمال 
 مطلك 

58 
2010 

 

 2010 59 د. مهيب كامل فليح محافظة ذي قار تقييم مشاريع التنمية المكانية في محافظة واسط علي حسن حمزة 

 عبد الرضا عباس   أحالم
 األراضيواقع صالحيات المجالس المحلية في استعمال 

 المخصصة للنفع العام 
 

د. سهى مصطفى 
 حامد

60 2010 

 محافظة القادسية  إدارة الحكومات المحلية  عالء منصور حسن 
د. سهى مصطفى 

 حامد 
61 2010 

 رشا عباس رزوقي 
سوق تقسيم الوحدة السكنية )محلة دراسة تحليلية في 

 الكاظمية( 409
 الكاظمية

ا.م.د. جمال باقر 
 مطلك

62 2010 

 2011 63 علي كريم العمار  تصاد المحلي تأثير االستثمار األجنبي في تنمية االق هيثم حميد مطلك

 عدنان رحيم نور 
االستثمار في المحافظات ودورها في التنمية المحلية  هيأت

 (أنموذجا)المثنى 
 محافظة المثنى

د. فراس ثامر 
 حمودي

64 2011 

 



  

 

    الدبلـــوم العــــــالي  

 مة دراسة األثر البيئي للصناعات في منطقة الفحا أحمد ياسين زغير
منطقة 
 الفحامة

د. ندى خليفة 
 محمد علي

65 2011 

 سالم حردان حسن
متطلبات الالمركزية اإلدارية ودورها في التنمية 

 المحلية 
 2011 66 د. سهى مصطفى  

 بغداد تقويم كفاءة موقع النشاط التجاري في حي اإلعالم همام كريم كاظم 
د. مصطفى عبد 

 الجليل إبراهيم
67 2011 

 ين علي محمد وسناء حس
مؤشرات التنمية المحلية المكانية )وحدة بلدية 

 الكاظمية(
 بغداد

د. علي كريم 
 العمار

68 2011 

 شهب باسل احمد 
الوعي البيئي لطلبة الجامعات)الكليات األهلية في 

 بغداد(
 بغداد

أ.م.د.عبد الغفور 
 االطرقجي

69 2011 

خلدون عبد القادر عبد 
 المجيد

يات وفق منهج اإلدارة المحلية في تخطيط إدارة البلد
 العراق

محافظة 
 االنبار

د. علي كريم 
 العمار

70 2011 

  بناء أنموذج الحتساب األرض السكنية ضمن المحلة  مازن عبد الفتاح نعمة 
ا.م.د. جمال باقر 

 مطلك
71 

2011 
 

 2011 72 مهيب كامل فليحد.  الفلوجة تقييم اآلثار البيئية لمعمل اسمنت الفلوجة محي الدين خلف القيسي

 الشطرة تقييم التصميم األساسي لمدينة الشطرة صوفيا رزاق علي التميمي
م.د. مصطفى عبد 

 الجليل 
73 2010 

  



  

 

 

 

 

 أيمان عبد الهادي سوادي
 دراسة تحليلية للمناطق الخضراء

 وأثرها في بنية المحلة السكنية
 

 الكاظمية
 2010 74 م.د.ندى خليفة 

 الكوت ثر المرور العابر في مدينة الكوتأ حقي هادي عبود
أ.م.د. فراس ثامر 

 الراوي
75 2011 

 المعاير التخطيطية لتوقيع المنشات الرياضية حيدر جاسم عرنوص 
كربالء 
 المقدسة

د.مصطفى عبد 
 الجليل            

76 2011 

 أنور فاضل ساجد البهادلي
في دور الملحقات التجارية في تنمية اقتصاديات المدن 

 الالمركزية اإلدارية 
 2011 77 د.علي كريم العمار  

 2011     78      ا.م.د.جمال باقر   المعايير التخطيطية لشوارع المحلة السكنية  نيران هادي سوادي 

 وقار محمد مهاويالجابري
تقييم كفاءة الخدمات الصحية باستخدام نظم المعلومات 

 الجغرافية 
 

ا.م.د. باسل احمد 
 ي الفتل

79 2012 

 ليث مشكور رشيد 
تقييم موقع جامعة كربالء ضمن المخطط االساسي 

 لمدينة كربالء 
كربالء 
 المقدسة 

د.ضياء رفيف 
 مرجان 

80 2012 

ضفاف صادق جعفر 
 الحسيني

 الدجيل تقيم كفاءة النقل في الدجيل
د.مهيب كامل فليح 

 الراوي
 81 2011 



  

 

 

 

    الدبلـــوم العــــــالي  

 صي نوار غوان ألكروشيق
مساهمة المجتمع المحلي في أدارة وتمويل المشاريع 

 المحلية
 2011 82  د.علي كريم العمار أبو غريب

 الكرادة تقيم اآلثار البيئية للمولدات الكهربائية في مدينة بغداد  رنا حازم حسن
د.أريج خيري 

 الراوي
 83 2011 

زهراء عدنان كاظم عباس 
 المولى

ظهير المباشر للمدينة العراقية لغرض تحديث دراسة ال
 التصميم األساس

 الرمادي
د.سهى مصطفى 

حامد 
 ٍٍ ٍٍ ٍٍ ٍٍ  الدليميٍ

 84 2011 

 الوعي البيئي ودوره في استدامة المناطق الخضراء زينب عباس احمد 
الكرادة 
 الشرقية

د.ندى خليفة علي  
 ألركابي

 85 2012 

 عماد جاسم حسن العبودي
ة في خور الزبير والتوجهات واقع المنطقة الحر

 التخطيطية من اجل التنمية المحلية
 خور الزبير

د.سهى مصطفى 
 حامد

 86 2012ٍ 

 النجف التقييم البيئي لمياه الشرب في مدينة النجف االشرف معٍن هادي مسلب الغزالي
ا.د.عبد الصاحب 

 البغدادي
 87 2012ٍ 

احمد عماد الدين عبد  ٍٍ
 المنعم الدركزلي

شاء السدود على تغير الهيكل الحضري تأثير أن
 الستعماالت األرض في المدن

 2012 88  د.باسل احمد خلف سد حديثة



  

 

ٍٍ خالد مجيد  أكثٍم
دراسة منهجية لتقييم البدائل التخطيطية للتصميم 

 األساس
 2012 89 د.علي كريم العمار 

 سارا عمر علي 
دور السلطة المحلية في توفير خدماة الماء الصالح 

 شربلل
مدينة 

 السليمانية 
د. علي كريم 

 العمار 
90 2012 

مصطفى كمال الدين 
 مصطفى 

 تقييم االثار البيئية للمشاريع االنشائية 
معمل 
اسمنت 

 طاسلوجة 

د. ندى خليفة 
 محمد علي الركابي

91 2012 

 مالذ جمعة مهيدي 
تقييم الخدمات التعليمية في مدينة الرمادي للمدة 

2008- 
مدينة 

 دي الرما
م. د.مهيب كامل 

 فليح 
92 2012 

 حسنين مرتضى محمد حسن          
التوسع المقترح في الحضرة الكاظمية ومدى تاثيره 

 على النشاط التجاري للمنطقة المحيطة 
منطقة 

 الكاظمية 
ا.م.د. عامر شاكر 

 الكناني 
93 

2012 
 
    

 علي تحسين اسماعيل
يثة في مدينة تقييم التوقيع المكاني للمجسرات الحد

 بغداد
 بغداد

ا.م.د. فراس ثامر 
 حمودي الراوي 

94 2013 

 حيدر حمزة نجم 
تقييم توزيع المناطق الخضراء في مدينة الديوانية 

 باستخدام نظم المعلومات الجغرافية 
القطاع 
 الثاني 

ا.م.د. عامر شاكر 
 الكناني 

95 2013 

 2013 96   ة جحنماذج لمشاريع سكن بديلة نا نادية كاظم حسن 

 دعاء حميد خلف
خطة مقترحة في تطوير النشاط الزراعي في محافظة 

 بابل
 

ا.د.علي كريم 
 العمار

97 2013 



  

 

 عادل جاسم محمد 
حيازة الملكية العقارية ودورها في تحديد اتجاهات 

 النمو الحضري لدينة الجيل
 

ا.د. جمال باقر 
 مطلك 

98 2013 

محمد موسى رسن 
 الساعدي 

 الخدمات التعليمية في مدن الضواحي كفاءة 
ناحية 
 الزهور 

ا.م.د.سهى 
مصطفى حامد 

 الدليمي 
99 2013 

 سعاد جاسم محمد 
دراسة الخدمات الصحية في محافظة صالح الدين 

 GISباستخدام نظم المعلومات الجغرافية 
  100 2013 

 شط الشطرة التقييم البيئي لنهر الفرات  عباس عودة عبد الخضر 
.اريج خيري م.د

 الراوي
101 2013 

 رياض د حام طوكان 
دور الوعي البيئي ادى االسرة العراقية في التخلص 

 من النفايات الصلبة 

مدينة 
الرمادي  

حي 
 العزيزية

 102 2013 

 زهير سعدي حسون 
التنسيق بين الجهات ذات العالقة باقامة المدارس 

 االبتدائية 
قاطع 

 الكاظمية 
ا.م.د.سهى 

 حامدمصطفى 
103 2013 

 اسراء عامر عاشور 
الصالحيات التشريعية لمجالس المحافظات غير 

 المنتظمة باقليم 
 

ا.د.لؤي طه المال 
 حويش 

104 2013 

 الكاظمية  االبعاد البيئية للمتنزهات العامة  سهاد رشك ثكب 
م.د.اريج خيري 

 الراوي
105 2013 

 جنان مرزوك فليح حسن
مرانية للتحول في استعماالت االثار االجتماعية والع

 االرض السكنية الى تجارية 
شارع 

 فلسطين 
ا.م.د.باسل احمد 

 الفتلي
106 2013 



  

 

 فراس فاضل شبرم الراشدي 
اسس ومتطلبلت توقيع الجامعات والكليات الحكومية 

 واالهلية 
بلدية 
 الشعب

ا.م.د.مصطفى عبد 
 الجليل ابراهيم

107 2013 

نجوى صادق عبد عون 
 ي الجناب

المدينة الخضراء كاسلوب للمحافظة على الموارد 
 البيئية من التلوث 

منطقة 
 الكرادة 

ا.م.د.ندى خليفة 
 الركابي

108 2013 

 احمد جاسم محمد الشمري 
االرتقاء بواقع النقل والخدمات الترفيهية في المنطقة 

 التقليدية لمدينة الحلة 
 الحلة 

ا.م.د.فراس ثامر 
 حمودي الراوي

109 2013 

 اخصائص التخطيطية لمدينة العلم الحوزوية الثقافية  يعقوب هادي عبد الرضا 
النجف 
 االشرف

ا.م.د.عبد الصاحب 
 ناجي رشيد  

110 2013 

 تقويم المعايير التخطيطية للخدمات التعليمية  فيصل عبد االله محمد شفيع
بغداد 

 الرصافة 
ازمزدزمصطفى 

 عبد الجليل
111 2013 

 تقييم كفاءة اداء موظفي بلدية الرشيد الخزرجي انور صبحي خلف
بلدية 
 الرشيد

ا.د.علي كريم 
 العمار

112 2013 

محمد جاسم جويدي 
 الجبوري

 تقييم الخدمات المجتمعية في المحلة السكنية 
مدينة 
 الشعلة

ا.م.د.مصطفى عبد 
 الجليل ابراهيم

113 2013 

  دارة الالمركزية اثر قانون التسجيل العقاري في اال قاسم يوسف صالح 
د.مصطفى جليل 

 ابراهيم 
114 2013 

 جهاد كاظم احمد 
التخطيط الحضري ودور التشريعات العمرانية في 

 النهوض بعملية التنمية العمرانية 
 

د.مصطفى جليل 
  الزبيدي

115 2013 



  

 

 لمصفى الدورة دراسة االثار البيئية  باسم شمخي رهل 
مصفى 
 الدورة 

د.عبد الوهاب 
 عبد الوهاب احمد

116 2014 

 سامر نوري ناصر 
دراسة المخطط المنفذ للتصميم االساسي لمدينة 

 الهندية 
مدينة 
 الهندية

عبد  د.مصطفى
 الجليل

117 2014 

 محمد مهدي محمود

دور المناطق الخضراء في تحقيق راحة حرارية في 
حي االندلس حالة 611المدينة العراقية  )محلة 

 دراسية(
 

                   
 

حي 
 االندلس 

 

د.عبد الوهاب 
 احمد عبد الوهاب

 
 2014 محمد

 مقداد هادي خضير 
تطبيق مبادى االستدامة في عملية التخلص من 

 النفايات الصلبة 
 مدينة بغداد 

م.د.اريج خيري 
 الراوي 

118 2014 

 داراة المحلية واثرها في التنمية السياحية اال عالء عبد الواحد جواد 
 محافظة
 بابل 

د.حسين احمد سعد 
 الشديدي 

119 2014 

 االعظمية  المعالجات التخطيطية للبيئة الطبيعية لقضاء االعظمية  نورة صبحي رحيم الطائي
ا.م.د.نادية عبد 

 المجيد السالم
120 2014 

اكرم كامل عبد علي 
 الشجيري 

دراسة مقارنة للخدمات الصحية بين المفهوم والتطبيق 
 حالة دراسية قطاع الكرادة –نية للمعايير المكا

قطاع 
 الكرادة 

د.مهيب كامل فليح 
 الراوي 

121 2014 

 استخدام نظم المعلومات الجغرافية في التوزيع السكاني  حيدر محمد حيدر 
مدينة 
 الدجيل

د.ضياء رفيق 
 مرجان 

122 2014 



  

 

 مصطفى علي صالح 
الكفاءة المكانية لتوزيع تخصيصات تنمية االقاليم في 

 محافظة بابل 
محافظة 

 بابل 
م.د.علي حسين 

 الجنابي 
123 2014 

 علي حسين عبد اللطيف
يئي بالالتلوث مجاالت استخدام الطاقة المتجمددة لتقليل 

 في العراق 
 زيونة 

د.ندى خليفة محمد 
 علي الركابي 

124 2014 

شموس عبد الستار جبار 
 حميد الشيخان 

ق في مجمع معامل تقييم االثر البيئي لصناعة الطابو
 العمارة –كصيبة  -طابوق 

محافظة 
 العمارة 

م.د.اريج خيري 
 الراوي 

125 2014 

 خطاب عادل كريم 
رصد الحركة المرورية على تقاطع الجادرية )دراسة 

 تغيرات اوقات العمل الفصلية (
 بغداد 

ا.م.د.مهيب كامل 
 فليح الراوي

126 2014 

نور الهدى حامد عبد 
 المهدي فنجان 

البعد البيئي لالزدحامات المرورية )دراسة تحليلية 
 لتلوث الهواء والضوضاء في منطقة المنصور (

 بغداد 
د.عبد الوهاب 

 احمد عبد الوهاب
127 2014 

حسيب نايل عبد هللا 
 الجبوري 

 مدينة العلم  العوامل الموثرة في تشكيل المستقرات البشرية 
ا.م.د.نادية عبد 
 المجيد السالم 

128 2014 

 حيدر سعد محمد صالح 
تقييم كفاءة جريان المرور للشارع الريئسي في مدينة 

 لغة االنكليزية  ()بالالكفل 
 

 مدينة الكفل 
دزفراس ثامر 

 الراوي 
129 2014 

 انفال علي حسين 
دراسة تحليلة لواقع البنى التحتية في قطاع بغداد 

 الجديدة 
بغداد 

 الجديدة 
ا.م.د.باسل احمد 

 خلف 
130 2014 

 نور جبار محمد 
 

اهمية القطاع السياحي في التنمية المستدامة منطقة 
 الدراسة مدينة بابل االثرية 

 مدينة بابل 
د.ضياء رفيق 

 مرجان 
131 2014 



  

 

 سارة حيدر فنجان 
االثار الناتجة عن انتشار العشوائيات على المشهد 

 حي اور ( –الحضري للمدينة )منطقة الدراسة 
 حي اور 

.م.د. مصطفى ا
 عبد الجليل 

132 2015 

 زينة اياد جابر 
دراسة التغير في استعماالت االرض الحضرية 

 مدينة الكوفة -GISباستخدام ال
مدينة 
 الكوفة 

ا.م.د. سهى 
 مصطفى حامد 

133 2015 

 رائد حسيب عبد الحميد 
االدارة البيئية لتطوير المناطق السياحية في بغداد / 

 زه الزوراءمنطقة الدراسة متن
متنزه 

 الزوراء 
ا.م.د. حسين احمد 

 الشديدي 
134 2015 

 عامر جبر عبد علي 
ايجاد برنامج بيئي امن الدارة النفايات الطبية في 

 المستشفيات االهلية لمدينة بغداد 
 مدينة بغداد 

ا.م.د.عبد الوهاب 
 احمد عبد الوهاب 

135 2015 

 ريم سعد هاشم العبيدي 
اضي في منطقة الظهير الحضري سياسة ادارة االر
 والتوسعات المستقبلية ()حواف المدن ،

قضاء ابي 
 غريب 

ا.م.د. سهى 
 مصطفى الدليمي 

136 2015 

 اوس قحطان عمران 
مطابقة الخدمات االجتماعية لمعايير االسكان الحضري 

 للسكن العمودي في الحلة 
 مدينة الحلة 

ا.د. جمال باقر 
 مطلك 

137 2015 

 دينة بغداد م دور مشاريع االستثمار العقاري في التنمية  سعدي  فرح سهيل
ا.د. لؤي طه محمد 

 رشيد 
138 2015 

 تقييم كفاءة شبكة الشوارع والطرق  حنين محمود عبد 

تقاطع حي 
–الجامعة 

ساحة 
 كهرمانة 

ا.م.د.فراس ثامر 
 الراوي 

139 2015 

 حامد ذياب عبيد 
لمائي االقليمية دراسة وتقييم تاثيرات حوض بدرة ا

 )منطقة الدراسة :قضاء بدرة ( 
 قضاء بدرة 

ا.م.د.علي كريم 
 العمار 

140  2015 



  

 

 محمد عبد هللا علي اكبر 
السلطات المحلية وادارة التنمية الحضرية )منطقة 

 الدراسة مدينة كربالء ( 
مدينة 
 كربالء 

ا.م.د.علي كريم 
 العمار 

141 2015 

 وليد محمد فريح الجميلي 
راسة ابراج الهواتف النقالة واثرها في المحيط د

 منطقة الدراسة زيونة في بغداد (0السكني 
منطقة 
 زيونة  

د.عبد الوهاب 
 احمد عبد الوهاب 

142 2015 

 بسمة فاضل خلف 
التخطيط الفعال للمحميات الطبيعية )منطقة الدراسة 

 اهوار العراق (
اهوار 
 العراق 

ا.م.د.حسين احمد 
  سعد الشديدي

143 2015 

وليد عبد الزهرة محمد 
 حسين 

 النهروان  االدارة البيئية لموقع الطمر الصحي في النهروان 
ا.م.د.ندئ خليفة 

 محمد علي الركابي 
144 2015 

 ريام صالح حسن سدخان 
التوقيع المكاني للصناعات النسيجية في مدينة 

 الكاظمية في اعادة التوزيع المكاني للسكان 
 الكاظمية 

ا.م.د.محمد جاسم 
 محمد العاني 

145 2015 

 هبة فائز كريم 
تحليل التفاعل الوظيفي بين استعماالت االرض 

 الحضرية 
منطقة 
 السيدية 

ا.د.مصطفى عبد 
 الجليل القرةعولي 

146 2015 

 صالح نور الدين داود 
البدائل االستراتجية لتطور مطار النجف االشراف 

 الدولي 
النجف 
 االشرف 

مد صالح ا.م.مح
 القريشي 

147 2015 

 مدن مختارة  اثر المتجاورات االقليمية على بدائل التوسع الحضري  فراس زهير عبد المجيد 
م.د.علي حسين 
 محمد الجنابي 

148 2015 

 اثر المرور العابر في البياع  سحر رعد صابر
شارع مسلم 
 بن عقيل 

ا.م.د.فراس ثامر 
 حمودي 

149 2015  

 رة غضبان صادق عبد الزه
االثر المكاني للمراقد المقدسة في ابراز المشهد 

 الحضري للمدينة 
الكاظمية 
 المقدسة 

م.د.عبد الجواد 
 حسن عزيز 

150 2015  



  

 

 نور عامر ناجي السعدي 
اثر النشاط االساسي على النمو السكاني في منطقة 

 النهروان 
 النهروان 

د.علي حسين 
 محمد الجنابي 

151 2016 

 سن طالبمصطفى ح
التنمية الريفية الذاتية )محافظة بابل ريف ناحية الدبلة 

 نموذجا (
محافظة 

 بابل 
م.د.عقيل عبد هللا 

 عبد الجليل 
152 2016 

 جبار جمعة لعيبي 
حوكمة التوسع المسقبلي للمدينة )مركزقضاء العمارة 

 حالة دراسية (
مدينة 
 العمارة 

ا.م.د.علي كريم 
 العمار

153 2016 

 البلدية  ات االدارة الحضرية لتفعيل  االستثمار ليم عبد الباقي حيدر س
بلدية 

 المحمودية 
م.د.عايد وسمي 

 سحاب 
154 2016 

 تحديث خرائط حدود الملكية كدعم للمخططات االساسية  عباس عالوي مطلك 
شمال مدينة 

 بغداد 
ا.م.د.ندى محمد 

 عبد 
155 2016 

 احمد سلمان عباس سلمان 
اصر المناخ واثرها على التصاميم متغيرات عن

 القطاعية السكنية 
مدينة 
 الكوت 

م.داحسان صباح 
 هادي السراي 

156 2016 

 رقية عبد الرضا غالي 
النمذجة المكانية واتخاذ القرار التخطيطي ريف 

 محافظة كربالء المقدسة 
كربالء 
 المقدسة 

ا.م.د. امنة حسين 
 صبري علي 

157 2016 

  الرصافة  –عالم المشهد البصري لمدينة بغداد م حميد جبر كاظم 
م.د. عادل حسن 

 جاسم 
158 2016 

مسلم احمد عبد علي 
 االسدي 

مؤشرات التوقيع المكاني لمحطات تعبئة الوقود في 
 مدينة النجف االشراف 

مدينة 
النجف 
 االشرف 

ا.م.د. امنة حسين 
 صبري علي 

159 2017 



  

 

 سرمد عبد الجبار ابراهيم
لتوقيع المكاني للمدارس االهلية في تقديم مؤشرات ا

 خدمات التعليم 
 2017 160 م.د.سعاد جابر لفتة  

 المناطق التراثية في سياسات التجديد الحضري  سالي حسن صالح 
مدينة 
النجف 
 االشرف 

م.د.ا.احسان صباح 
 هادي 

161 2016 

بسمة صالح الدين محمود 
 خوشناو

جديدة الشط الى  دراسة امكانية تحويل منطقة جزرة
 محمية طبيعية  

 
م.د. اريج خيري 

 الراوي 
162 2016 

 المالءمة البيئية للعيش في المدينة العراقية  حسين مالك باقر 
مدينة 
النجف 
 االشرف 

ا.م.د.مصطفى عبد 
 الجليل القرغولي 

163 2016 

دعاء صالح مهدي 
 المنصوري

عشوائية االستعمال التجاري واثرها على المشهد 
 الحضري 

سوق بغداد 
 الجديدة 

م.د. عادل حسن 
 جاسم 

164 2016 

 نضال ناطق محسن 
اثر تحول االستعمال الزراعي الى سكني في المنظومة 

 الحضرية 
 الزعفرانية 

م.د. عايد وسمي 
 سحاب 

165 2016 

 صادق حبيب درجال 
اثر السياحة الدينية في المنافسة على استعماالت 

 االرض 

مدينة 
ة الكاظمي

 المقدسة 

ا.م.د.حسين 
 احمدالشديدي 

166 2017 

 التوقيع المكاني لمرائب السيارات في مدينة المسيب  زبير محمود جاسم 
مدينة 

 المسيب 
م.د.علي حسين 
 محمد الجنابي 

167 2017 

 النمو الذكي وشبكة النقل الحضري  عبد الكريم عادل عبد الكريم 
الكرخ 
 القديمة 

م.د. عبد الوهاب 
 د عبد الوهاب احم

168 2017 



  

 

 سارة عبد السالم حسن 
التخطيط البيئي الدارة المخلفات الصلبة )منطقة 

 الدراسة مركز الكرخ ( 
 مركز الكرخ 

م.د. فتحي فاضل 
 عبد االمير 

169 2017 

 فاطمة سعدون ناصر 
سياسات التجديد الحضري وعالقاتها بالخريطة الذهنية 

 مركز الكرخ ( للمشهد الحضري )منطقة الدراسة
 مركز الكرخ 

م.د. احسان صباح 
 هادي 

170 
2017 
 

 انسام صباح مهنا 
تفتيت الملكية السكنية والتدهور البيئي للمناطق 

 ( منطقة الدراسة مركز الكرخ العطفية االولىالحضرية) 

مركز الكرخ 
العطفية 
 االولى 

د. محمد حيدرعبد 
 الهادي الساكني 

171 2017 

 امنة طه محمد 
المالئمة المكانية للمشاريع االستثمارية )منطقة 

 الدراسة مركز الكرخ (
 مركز الكرخ

د.عادل حسن 
 جاسم النعيمي 

172 2017 

 مها عباس سلمان 
الجزر الحرارية الحضرية ودورها في تحقيق الراحة 
 الحرارية )منطقة الدراسة :منطقة  الكرخ  القديمة (

الكرخ  
 القديمة

م.د. سعاد جابر 
 تة لف

173 2017 

  اثر تيارات الحداثة في مورفولوجية المدينة  جالل حسن عزيز الياسين 
م.د. اسعد غالب 

 االسدي 
174 2017 

 العشوائيات السكنية وتدهور النية التحتية للمدن  ياسر سامي عبد هللا
الكرخ  
 القديمة

م.د. احسان صباح 
 السراي 

175 2017 

  تدامة البيئة العمرانية لمدن الحروب االستثمار واس احمد احسان طه 
د.عصام صالح 

 مهدي الداغستاني 
176 2017 

  التنمية الذاتية للمكان الحضري  احمد عالء رزاق الزرفي 
ا.م.د. امنة حسين 

 صبري علي 
177 2017 



  

 

 احمد شاكر شحاذةه
التنمية الريفية واثرها في تعزيز االقتصاديات المحلية 

 الحسينية ( )منطقة الدراسة :ريف
ريف 

 الحسنية 
م.د. عقيل عبد هللا 
 عبد الجليل احمد  

178 2017 

 هديل غالء برهان الجبوري 
استمرارية المرقد المقدسة وتاثيرها على التغير 

 المورفولوجي لمركز مدينة النجف االشرف 
النجف 

 االشرف 
م.د. محمد مهدي 

 حسين 
179 2017 

 تقى فيصل عبد الوهاب 
بيئية للمخلفات الصلبة لمناطق الخدمات االدارة ال

 الصناعية ) منطقة الدراسة /شارع الشيخ معروف 

شارع 
الشيخ 

 معروف 

ا.م.د.امنة حسين 
 صبري علي 

180 2017 

 ايناس احمد نايف 
توزيع االستثمارات في برنامج تنمية االقاليم واقع حال 

الخدمات التعليمة والصحية والتعليمية في ناحية 
 رية االسكند

ناحية 
 االسكندرية 

د.محمد محسن 
 السيد 

181 2017 

 نور محمد محسن 
دور المعالم التاريخية في تحقيق الخصوصية المكانية 

 للمدينة )منطقة الدراسة مركز الكرخ (
 مركز الكرخ 

د.محمد عبد 
 الرحمن البدري 

182 2017 

 ناذرة دراسة مؤشرات التنمية المكانية لناحية الم ضرغام مهدي حسن 
ناحية 

 المناذرة 
ا.م.د. سهى 

 مصطفى حامد 
183 2018 

      

 


