
 ؛عتت8

 اوين ــــبعن ة ــــقائم  

 اريحـــل واالطــــــــــالرسائ

 المكتبة الرقمية

 فردوس ... 
 

 

 



 Urban Planningاالختصاص     رسائل الماجستير 

 اسم المشرف منطقة الدراسة عنوان الرسالة اسم الباحث
رقم 

 القرص
 السنة

 رنا سعد هللا العاني 
مورفولوجية االستمرارية والتغيير للبنية ال

 للمدن البديلة 
عنة القديمة 

 والجديدة
 2002 2 أ.د. خالص حسني االشعب 

 بشرى فاضل عباس
التنظيم الفضائي لعقد نهايات الجسور في 

 مركز مدينة بغداد
 2002 3 د. باسل القشطيني بغداد

 فراس ناصر بطرس
اثر العولمة االدراكية في تصور الفضاء 

 الحضري 
 الموصل

 الحديثيأ.د. عادل 
 د. خليل ابراهيم العلي

7 2003 

 االعظمية  البعد الزمني واثره في ادراك البيئو الحضرية  علي ارزيج صبري
 أ.د. صبيح الجلبي

 أ.د. خالص االشعب
10 2002 

 احمد ناطق
التوجهات التخطيطية المطلوبة للتواصل بين 
االصالة والمعاصرة للبنية الحضرية امدينة 

 بغداد
 2002 11 أ.د. خالص االشعب دية عرصات الهن

 آالن فريدون 
المعلوماتية وسبل احياء النسيج التراثي 

 العمراني للمدينة العربية 
 2002 17 أ.د. خالص حسني االشعب بغداد

 التحليل الهيكلي ألسواق مدينة بغداد التقليدية  امل حافظ زامل 
الشورجة ، باب 

االغا، سوق 
 عيسى

 2003 18 كمونة  أ.د. حيدر عبد الرزاق

 2002 19 أ.د. صبيح الجلبي  االبداع في تخطيط المدينة المستقبلية  كميلة احمد عبد الستار 

  صيرورة بقاء المدينة مابين الثنائيات  عمر بدر محمد الشبيلي
 أ.دصبيح الجلبي

 أ.د. خالص االشعب
22 2003 

 يوسف حامد محمد
الظوابط االجتماعية في اعداد التصاميم 

 االساسية للمدن
 2003 23 أ.د. صبيح الجلبي الموصل



 Urban Planningاالختصاص    رسائل الماجستير  

 اسم المشرف منطقة الدراسة عنوان الرسالة اسم الباحث
رقم 

 القرص
 السنة

 مها جميل المالئكة 
فقدان تدرجية بنية المراكز القطاعية 

 صرة عاالم
 2003 25 ونةأ.د. حيدر عبد الرزاق كم الكرادة 

 صفاء صالح احمد 
اثر نمط الشبكة المعلوماتية على التغيرات 

 الفيزيائية والوظيفية للمدينة 
 2002 28 أ.د. هادي العنبكي 

 2003 29 ا.د . هادي العنبكي   العولمة والمدينة  مصطفى جليل ابراهيم 

 2002 30 عنبكيأ.د. هادي ال  الهوية الحضارية لالطار العمراني ناجح محمد محمد 

 عقيل عبد االمير 
جدلية البنية العمرانية المعاصرة واثرها في 

 تشكيل المدينة العراقية 
 كربالء

 أ.د. هادي العنبكي
 د. غادة مرزوقي

36 2004 

 علي عبد الرزاق 
اثر القوانين والتشريعات التخطيطية 
 والعمرانية في نسيج المدينة العربية 

 2004 37 زاق كمونةأ.د. حيدر عبد الر صنعاء

 نجالء كاظم كريم 
اثر تغييرات البنية الفكرية في هوية مدن 

 المستقبل االفتراضية 
 2004 38 أ.د. صبيح الجلبي 

 رياض منير محمد
فهم المدينة العربية االسالمية بكونها نظاما" 
في ضوء المتغيرات االجتماعية واالقتصادية 

 والتكنلوجية 

الجزء القديم من 
 النجف مدينة

 2005 40 أ.د. هادي العنبكي 

 عبد الرزاق محمد جبار 
تقويم المساحات الخضراء ضمن المخطط 

 االساسي 
 2004 43 أ.م.د. لؤي طه  الفلوجة

 حميدة عبيد 
المشاكل التخطيطية الناجمة عن توسع مدينة 

 المحمودية
 2005 44 أ.د. صبيج الجلبي  

 اركان علي فتحي 
على عناصر النظام  تاثير الفكر الغربي

 العمراني دراسة تحليلية وميدانية 
 2004 45 أ.د. حيدر عبد الرزاق كمونة النجف



 Urban Planningالختصاص  ا  رسائل الماجستير 

 اسم المشرف منطقة الدراسة عنوان الرسالة اسم الباحث
رقم 

 القرص
 السنة

  2004 46 أ.د. كامل كاظم بشير   مكان الحضري الفعاليات المتجاورة ووحدة ال هيثم عبد الحسين الشمري 

 فراس ناظم محمد
الهيئة الحضرية بين العوامل النفسية 

 والتنظيمية 
 2004 51 أ.د. صبيح الجلبي 

 عبد الرزاق عبد هللا صالح 
التغييرات في البنية الفيزياوية )العمرانية( 

 واثرها في البنية االجتماعية 
 2005 53 أ.د. صبيح الحلبي 

 مي تحسين عبد الجبار 
استغالل المناطق السياحية والتاريخية 

 لمحافظة البصرة 
 2005 54 أ.د. هادي العنبكي البصرة 

 نصير زهير ناصر
دعم االنظمة الحاسوبية للتخطيط الحضري 

استخدام انظمة التصوير المرئي التعاونية في 
 عمليات التخطيط والتنمية الحضرية 

 2005 55 أ.د. هادي العنبكي 

 صفوان نوفل خليل
اثر  –الوضوحية في البيئة الحضرية 

خصائص التنظيم الفضائي للنسيج الحضري 
 في توقيع المواضع الدالة في مدينة الموصل 

 الموصل
 أ.د. صبيح الجلبي
 أ.د. بهجت رشاد

56 2005 

 2005 57 ينلد. شاكر رزوقي ز ابو غريب التوسع العمراني لضاحية ابو غريب تغريد حامد علي 

 2005 59 أ.د. حيدر عبد الرزاق كمونة  الهوية العمرانية في ظل التوجهات الحديثة  بسمة عبد النافع سعيد

 هديل سالم اسحق
التمفصل في الفضاء الحضري دور الهياكل 

 العقدية في تنظيم البنية 
 2005 60 أ.د. حيدر عبد الرزاق كمونة 

 آمنة حسين صبري
دراسة في تقييم  –لتخطيط الالمركزية في ا

 التخطيط على المستوى المحلي 
 2005 61 أ.د. كامل كاظم بشير  

 سفيان منذر صالح 
اثر تخطيط التنمية السياحية في الحياة 

 االجتماعية واالقتصادية 
مصيف صالح 

 شقالوة -الدين 
 2005 63 أ.م.د. لؤي طه 



 Urban Planningاالختصاص    رسائل الماجستير 

 اسم المشرف منطقة الدراسة عنوان الرسالة م الباحثاس
رقم 

 القرص
 السنة

 حسين سلمان عبد هللا
الداللة االيقاعية للخصائص التشكيلية للنسيج 

 الحضري 
 2005 64 أ.د. صبيح الجلبي 

 2005 67 أ.م.د. لؤي طه بغداد وثائق الحفاظ على التراث المعماري  نعم عدنان عبد الكريم 

 دنجوى عبي
المعايير التخطيطية للمساحات المفتوحة 

 والخضراء في مدينة بغداد
 بغداد

 أ.م.د. لؤي طه
 د. بهجت رشاد

68 2005 

 عمار محمد عبد الرسول
تكامل فعلي الحركة واالدراك في تحقيق 
 شخصية الفضاءات الحضرية المحورية 

 2005 69 أ.د. حيدر عبد الرزاق كمونة 

 فارس عطا هللا مطلوب
قة بين خصائص التنظيم الفضائي العال

في المدينة وتوقيع الفعاليات الحضرية 
 االسالمية 

 2005 72 أ.م.د لطف هللا جنين كتانة 

 زينب هشام مالك 
البيت البغدادي واثره على المشهد الحضري 

 بين االصالة والمعاصرة 
 2006 73 أ.د. حيدر عبد الرزاق كمونة 

 شذى عاصم جمال الدين
حضر في محافظة ديالى للفترة من حركة الت

(1947-1997) 
 2005 74 أ.د. هادي العنبكي ديالى

 جنان علي سليم الوردي
دور اعادة التطور في ابراز ذروة المشهد 

 الحضري لمدن العتبات المقدسة 
 2006 78 أ.د. صبيح الجلبي الكاظمية 

 ايناس وليد العاني
اثر النظرية االيكولوجية على التخطيط 

 تصميم الحضريوال
 

 أ.د. صبيح الجلبي
 د. اكرم العكام

81 2006 

 عز صباح ميا
الحوار بين الذات والمدينة ضمن اطار 

 مفهومي االلفة واالغتراب 
شارع الرشيد 

  وشارع الربيعي 
 2006 84 أ.د. حيدر عبد الرزاق كمونة

 هالة حسين موسى
اثر السياحة الدينية على التحديث العمراني 

 نة كربالءلمركز مدي
 2006 85 أ.د. صبيح الجلبي كربالء



 Urban Planningاالختصاص    رسائل الماجستير 

 اسم المشرف منطقة الدراسة عنوان الرسالة اسم الباحث
رقم 

 القرص
 السنة

 حيدر قاسم حامد
اآلثار السلبية لتغيير الشوارع السكنية الى 

 شوارع تجارية 
جزء من شارع 

 بغداد -الربيع 
 2006 89 د. لؤي طه أ.م.

 دراسة في معنى المشهد الحضري  محمد عوض جاسم
رمضان  14شارع 

 شارع الربيعي  –
 2006 91 أ.د. صبيح الجلبي

محمد صبيح عبد هللا 
 الخزرجي

اثر النظام العضوي على حيوية الشكل 
 الحضري 

 
 أ.د. صبيح الجلبي
 د. ساهر القيسي

94 2006 

 كوثر نجم عبد هللا
تيار موقع المدينة الرياضية المنسبة اهمية اخ

 للمنافع الرياضية ضمن مدينة بغداد
 2006 95 أ.د. هادي العنبكي  بغداد

 سلوان برهان الكليدار
التصميم الحضري واثره في تفعيل ديناميكية 

لالجزاء المكونة للنسيج االشكال المعمارية 
 ))دراسة تحليلية ((

مجمع جامعة 
 الجادرية –بغداد 

 . ساهر القيسيأ.م.د
 د. عبد الوهاب احمد 

100 2006 

 سمية اليج جاسم
الثبت والتغيير في التكوينات الشكلية للمشهد 

دراسة تحليلية لمشاهد حضرية –الحضري 
 لمدينة بغداد 

–شارع السعدون 
 شارع كرادة داخل 

 أ.د. صبيح الجلبي
 د. عبد الوهاب احمد

102 2006 

 مازن ظافر موسى
ألثر التكنولوجيا والمعلوماتية  رؤيا مستقبلية

 على منطقة الكرادة في مدينة بغداد
 2007 104 أ.د. حيدر عبد الرزاق كمونة الكرادة

 سلمى خالد عباس
اشكالية النسيج الحضري للمدينة العربية 

 االسالمية 
 2006 105 أ.م. د. لطف هللا جنين كتانة باب الشيخ

 سالي عدنان عبد المنعم 
يفية لشارع العمل الشعبي التجاري الكفاءة الوظ

 في مدبنة بغداد
شارع العمل 

 الشعبي
 2007 107 د. ناصر صالح مهدي



   Urban Planning  االختصاص رسائل الماجستير

 اسم المشرف منطقة الدراسة عنوان الرسالة اسم الباحث
رقم 

 القرص
 السنة

 قصي صبري عبد القادر 
ة في العراق تخطيط وتصميم المدينة المعلوماتي

 الموقع والمواصفات 
 

 د. جمال باقر مطلك
 د. هشام عدنان عبود

108 2007 

ابتسام بهاء الدين عبد 
 الفتاح

 2005 93 أ.د حيدر عبد الرزاق كمونة   الفضاء والمكان في مدينة بغداد

 هبة محمد رياض 
المناخ وعالقته في تشكيل النسيج الحضري 

 مدينة بغداد  دراسة مقارنة لمحالت سكنية في
 2007 113 أ.م. د لؤي طه  بغداد

 
 ظبية فاروق ابراهيم 

االبعاد التخطيطية للتواصل المكاني في البيئة 
 الحضرية 

جامعة بغداد 
 الجادرية

 2007 114 أ.م.د. لؤي طه محمد

 
 علياء علي حسين 

االمكانات السياحية لمنطقة االهوار واستثمارها 
 الصحن لتخطيط قرية سياحية في هور

 2006 115 أ.م.د.لؤي طه محمد هور الصحن

 
 آالء قحطان نوري

العوامل المؤثرة على اختيار موقع مطار النجف 
 الدولي 

 2007 116 أ.م.د. هادي العنبكي النجف

 
 رفيف موسى السعدي

الحكومة االلكترونية دراسة تحليلية للتحول في 
تقدم الخدمات من الصورة التقليدية الى 

 نية االلكترو
 2007 117 ا.د. كامل كاظم بشير بلدية المنصور

 احمد سعد الشديديحسين 
سياسات التنمية اإلقليمية لمواجهة مشاكل 

 التحضر في إطار الالمركزية
UR 2008 121 أ.د كامل كاظم بشير 

 كسبريان آرام مكريدج
التحليل السلوكي لنموذج الجاذبية وفقا 

 لخصائص الرحلة 
UR 

 د حمزة ناصرا.د عبد المجي
 ا.د عادل نهير 

122 2007 

 سندس فتاح علي
المعالجات البيئية للمجمعات السكنية وتأثيرها 

 في المحالت السكنية المجاورة
 2009 135 ا.د عبد السالم الفرمان 



 Regional Planningاالختصاص رسائل الماجستير 

 عنوان الرسالة اسم الباحث
منطقة 
 الدراسة

 اسم المشرف
رقم 

 لقرصا
 السنة

 خنساء عبد الرحمن 
تقويم كفاءة التوقيع المكاني للمجمعات الصناعية 

 الخدمية ضمن التصميم االساسي لمدينة بغداد 
مجمع البياع 
 الصناعي 

 2002 1 أ.د. كامل كاظم الكناني 

 عقرقوف  األثريةالمواقع  وتأهيلتخطيط  فارس شكري 
 د. عادل الحديثي

 د. اميل جميل
5 2002 

 انصاف جعفر خيون
اثر نماذج المسؤولية في تخطيط التنمية السياحية 

 في العراق 
 2002 12 أ.د. صبيح الجلبي 

 هادي جاسب مرعب
تقييم اثر التنمية االقليمية في تطور مدينة المجر 

 الكبير
 2003 20 أ.د هادي العنبكي 

 ضياء موالن فرج 
اصول تخطيط المنتجعات السياحية في المناطق 

 ه الجبلية شب
 2003 21 د. باسل القشطيني قرة تبه

 2003 24 د. باسل القشطيني  الحبانية  اعادة وتأهيل المدينة السياحية في الحبانية  عبد القادر عبد الهادي

 عمار خليل ابراهيم 
الصناعية لمحافظة ديالى دراسة  األرضاستعماالت 

 في المخططات الهيكلية 
 2003 33 ي أ.د. كامل الكنان ديالى 

 معزز ياسين سعود الدليمي
التوقيع المكاني للصناعات االساسية وابعادها 

 الجيوستراتيجية 
 2005 41 أ.د. كامل كاظم بشير  

 مها اكرم 
العوامل المؤثرة في التوقيع المكاني للفعاليات 

 الصناعية في البيئة الحضرية 
 2004 52 أ.د. كامل كاظم بشير  

 2005 65 أ.م.د. لؤي طه  عين تمر تنمية السياحة العالجية في منطقة عين تمر الطائي زهراء محمد جاسم 

 نورة اسامة عباد
التوقيع االفضل مكانيا" لتوزيع خدمات الطوارئ 

 على مستوى المدينة 
 

 أ.د. كامل كاظم بشير 
 أ.د. عبد الخالق عبد الجبار 

70 2005 



 Regional Planningاالختصاص رسائل الماجستير 

 عنوان الرسالة اسم الباحث
منطقة 
 الدراسة

 اسم المشرف
رقم 

 القرص
 السنة

 2006 83 د. عادل نهير عبد  استعماالت االرض الزراعية في ضواحي المدن احمد عدنان سعيد

 محمد مرعي عواد
دراسة استعماالت االرض لمدينة بغداد باستخدام 

 تقنيات االستشعار عن بعد
 

 أ.م.د. لؤي طه
 اياد عاشور د.

87 2006 

 2005 96 د. جمال باقر مطلك الصويرة  العوامل المؤثرة في استقرار المستقرات الريفية  جمال فائق عباس 

 2006 97 أ.د. هادي العنبكي السماوة تخطيط المدن الصحراوية  هيفاء جواد الشيخ

 ماهر عبد المجبد
 

اتجاهات التوقيع الصناعي واثرها في التنمية 
كانية دراسة اآلثار االقليمية للمجمعات الم

 الصناعية

مجمع 
االسكندرية 
 الصناعي 

 2006 98 د. شاكر رزوقي زينل

 سلوان لطفي محمد علي 
اهمية معطيات التنمية في تركز وتشقق 

المستقرات البشرية ضمن محافظة البصرة وذي 
 قار وميسان ذات العالقة بمناطق االهوار 

 2006 99 أ.د. كامل كاظم بشير  

 
 حاتم نوارعادل 

تحديد مواقع المدن الصحراوية في محافظة 
 االنبار باستخدام التقنيات الحديثة

 االنبار
 أ.م.د لؤي طه المال حويش

 م.د مصطفى عبد الجليل
120 2008 

جبار كاظم حداد نادية 
 الكناني

 
 اثر األبعاد اإلقليمية في معايير البنية الحضرية 

كربالء 
 المقدسة

 2008 123 د كامل كاظم بشير الكنانيا.

 
نجم الدين هادي محمد 

 سعيد المولوي

حركة السكان في قضاء حلبجة وأثرها على 
 تشتت وتركز المستقرات البشرية الريفية

 2008 124 ا.د عدنان مكي البدراوي قضاء حلبجة

 Transport Planningاالختصاص رسائل الماجستير 



 عنوان الرسالة اسم الباحث
منطقة 
 الدراسة

 اسم المشرف
رقم 

 القرص
 السنة

 نجاة قادر عمر الجاف
دراسة تأثير المتغيرات االجتماعية في بناء نموذج تولد 

 الرحالت 
 كركوك

 د. اميل جميل شمعان
 د. عادل نهير

4 2002 

 وسام جورج جبرائيل
سهولة وانسيابية حركة نقل االشخاص تجاه المدن 

 الكبرى 
 بغداد

 كاظمأ.د. كامل 
 د. عادل نهير

6 2003 

 المحمودية  اثر المرور النافذ في المدينة  محمد محسن السيد
 أ.د. عادل الحديثي

 أ.م.د. حسن يونس سلمان
9 2003 

 2003 16 د. اميل جميل شمعان  السمات التخطيطية للنماذج المفسرة للحوادث المرورية  محمود اسماعيل محمد

 فالح مهدي هادي 
مؤشرات المستقبلية لتخطيط استعماالت االرض استقرار ال

 على ضوء تاثيرات انظمة النقل واالتصاالت الحديثة 
 2003 34 د. عادل نهير  

 هدى عبد القادر عزير 
دراسة  –تقييم كفاءة شبكة النقل في منطقة المحمودية 

 في قوة الجذب
 المحمودية

 د. جمال باقر
 د. عادل نهير 

71 2005 

 2007 110 د. عادل نهير   سياسات نقل مقترحة لمدينة بغداد نعلي احمد سلما

 
 احسان عباس جاسم 

تحليل العالقة بين استعماالت االرض ومنظومة النقل 

 G.ISالحضري بأعتماد تقنية 
 

 أ.م.د. لؤي طه محمد 
 د. مصطفى عبد الجليل 

118 2008 

 لجين عباس حمودي 
ستقرار ونمو التنمية الريفية المستدامة )دراسة في ا

 المسقرات الريفية (
 

 2009 لجين  د.عدنان مكي البدراوي  

ريم حسين عبد 
 الرسول 

تطبيق نظام الوقوف المجاني خارج مركز مدينةبغداد 
 لتقليل االزدحام المروري في المنطقة المركزية 

 2014 291 ا.م.د.فراس ثامر حمودي  مدينة بغداد 

 Housing Planningاالختصاص رسائل الماجستير 

 اسم المشرف منطقة الدراسة عنوان الرسالة اسم الباحث
رقم 

 القرص
 السنة



 2002 13 أ.د. كامل كاظم بشير   النمط االفضل اقتصاديا" لالسكان  بسام سهام كريم

 2002 14 أ.د. صبيح الجلبي منطقة اليرموك داللة التواصل في تخطيط السكن  انعام مجيد محمد

 لعانيشيماء هاشم ا
اثر التحوالت التخطيطية على االنماط السكنية 

 لمدينة بغداد
 2002 15 أ.د. خالص االشعب بغداد

 نذير سعيد عبد الرزاق
اثر التنظيم الفضائي في التفاعالالجتماعي 
 للبيئة السكنية في مناطق مختارة من بغداد

 2004 31 أ.د. صبيح الجلبي بغداد

 سهاد كاظم 
اري والتوافق الحضتخطيط االسكان 

 االجتماعي 
حي المحاربين 

 في بغاد 
 2004 32 أ.د. صبيح الجلبي

 2005 92 أ.د. هادي العنبكي   االثر االجتماعي لتغير شكل المسكن محمد ثجيل حسين 

 مها صكر علي الجنابي
دور نظرية المجال الحيوي االنساني في 

 تخطيط وتصميم المناطق السكنية 
 

 أ.د. صبيح الجلبي
 جمال باقر  د.

101 2006 

 
 عباس احمدمظهر 

مقارنة بين البناء العمودي واالفقي اقتصاديا 
 واجتماعيا 

حي المثنى 
ومجمع العمارات 

السكنية في 
 زيونة

 2008 119 أ.م.د لؤي طه المال حويش

 
 حنان محمود شكر

ظاهرة السكن العشوائي في بعض المدن 
 دراسة تحليلية السباب الظهور –العربية 

 
 أ.د لؤي طه المال حويش

 أ.م.د عبد السالم محمود فرمان
125 2008 

 
 سناء عباس حسن

اثر الخصائص السكانية واالجتماعية على 
الحاجة السكنية لمدينة بعقوبة والتنبؤ بها 

 2026حتى عام 
 بعقوبة

 أ.د صبيح علي عبد الحسين
 أ.م.د جمال باقر مطلك

129 2008 

  االختصاصرسائل الماجستير 

 اسم المشرف منطقة الدراسة عنوان الرسالة اسم الباحث
رقم 

 القرص
 السنة

 2004 26 أ.د. كامل كاظممحطة تصفية كفاءة استخدام المياه العادمة المعالجة في  غفران ذياب عبد الحسين



 أ.م.د. باسل القشطيني الرستمية  التخطيط المستقبلي للمواد المائية 

 زينب عبد الزهرة 
ي البيئي في تحقيق التنمية اثر الوع

 المستدامة 
 2005 66 أ.م.د. لؤي طه  

 حسين علي جاسم 
تحليل واقع صناعة الذهب في مدينة الكاظمية 

 دراسة في االثر البيئي
 2006 77 أ.د. كامل كاظم بشير  الكاظمية 

 فتحي فاضل عبد االمير
التقنيات المستخدمة في ادارة النفايات الصلبة 

 التخطيط البيئي لمدينة بغداد وتاثيرها في
 بغداد

د. عبد الوهاب احمد عبد 
 الوهاب

80 2006 

 سعاد جابر لفتة 
استخدام اسلوب تقييم التاثير البيئي في 

االستدالل على االثار المصاحبة للمشاريع 
 الصناعية ضمن المخططات االساسية لمدن

 
 د. عبد الوهاب احمد

 د. مهند مانويل يوسف
88 2006 

 2006 103 أ.د. لؤي طه  السماوة  اثر البيئة الطبيعية في النسيج الحضري  ناصر عبد هللا  ماهر

 بشرى عبد الرحيم ياس
المعالجات التخطيطية آلثار الكارثة البيئية في 

 مدينة حلبجة
 2006 106 أ.د. حيدر عبد الرزاق كمونة حلبجة

 

 

   االختصاصرسائل الماجستير 

 اسم المشرف منطقة الدراسة سالةعنوان الر اسم الباحث
رقم 

 القرص
 السنة

 2008 130 ا.د حيدر عبد الرزاق كمونة الرؤيا المعاصرة لتخطيط المدن في ضوء  الوليد خالد عبد اللطيف



  العمارة الخضراء المستدامة

 صبيح لفتة فرحان
تقييم دور السلطات المحلية في تحقيق التنمية 

 المكانية 
 2008 131 المحسن العنبكي ا.د هادي عبد واسط

 هيام حميد عبد المجيد
استدامة التخطيط الحضري وتاثيرات التنوع 

 االيكولوجي في تطور المدن
 2008 132 ا.د كامل كاظم بشير بحر النجف

 2008 133 ا.د لؤي طه المال حويش الرطبة االستدامة في المدن الصحراوية فاطمة محمد كاظم

 نزار شاكر محمود
توجهات استعماالت االرض في مدينة تقويم 

 هيت
 2008 134 ا.د لؤي طه المال حويش هيت

حسين عالء الدين عبد 
 الوهاب

 بغداد المراكز الثقافية في مدينة بغداد
 ا.د صبيح علي الجلبي

 أ.م.د ناصر الشمري
136 2008 

 حيدر ماجد حسن
المشاركة المجتمعية في تقويم المخططات 

 االساسية للمدن
 2009 137 ا.م.د كامل كاظم بشير الكوت مدينة

 محمد طارق سلمان

تقويم محاور التوسع لمدينة الحلة باستخدام 
تقنيات االستشعار عن بعد ونظم 

GIS الجغرافية 
 مدينة الحلة

 أ.د اياد عاشور 
 أ.م.د باسل احمد  

138 2008 

 عليياسر فريد 
 

 تخطيط وتصميم مسارات السابلة
دراسة مقارنة 

 بغدادمدينة 
 2009 139 أ.م.د باسل احمد

 وسن زكي محمد 
دور المفاهيم الدينية االسالمية في المنهجية 

 التخطيطية لمدينة كربالء المقدسة
 مدينة كربالء 

 ا.د صبيح علي الجلبي
 أ.م.د ناصر صالح مهدي

140 2009 

  االختصاصرسائل الماجستير 
 عنوان الرسالة اسم الباحث

منطقة 
 الدراسة

 المشرفاسم 
رقم 

 القرص
 السنة

 أفراح سالم خليفة
تقويم مفردات التنمية الريفية لقضاء الصويرة وتقديراثر 

 2009 151 ا.د عدنان مكي البدراوي الصويرة بعض العوامل التوضيحية المصنفة فيها

 2009 152 ا.د عدنان مكي البدراوي ذي قاراهم مؤثرات التغيير المكاني للمستقرات الريفية في االهوار  حامد خضير كاظم



 هور الحمار في محافظة ذي قار دراسة خاصة بقرى
خليل حسين بخت 

 الشمري
االستثمار في خدمات البنى االرتكازية دراسة ميدانية في 

 2009 153 ا.د كامل كاظم بشير الكناني الكوت خدمات الماء والكهرباء في الكوت

 ثائرة عبد الفتاح محمد 
 

صادية وانعكاساتها في مسارات تنمية المتغيرات االقت
 المناطق دون خط الفقر

 2009 154 أ.د هادي العنبكي ميسان

 2009 155  شارع الخلفاء تاثير عمارة الحداثة على تخطيط مدينة بغداد رنا صبحي ناصر

 2009 156 أ.م.د جمال باقر مطلك دراسة  نظام التمويل االسكاني في العراق فاتن سعد هللا عبد الجبار

 خلود عبد الخالق سالم
تقانة بناء قاعدة بيانات للتخطيط الحضري لمدينة 

 بغداد 
 2009 157 أ.د حيدر عبد الرزاق كمونة بغداد

 زينب سلمان شمة
 إقليمتجربة  اإلسكاندور القطاع الخاص في مشاريع 

 أنموذجاالعراق -كردستان
 2009 158 أ.د.لؤي طه محمد رشيد كردستان

 محمد اوس محمود
دور مصادر التمويل في تخطيط وادارة الخدمات 

 البلدية في مدينة بغداد
 2010 159 أ.د. لؤي طه محمد رشيد بغداد

 نجالء جاسم حميد
التنظيم المكاني للمستقرات الحضرية في محافظة 

 واسط
 2009 160 أ.م.د. عبد الغفور االطرقجي واسط

 سعد حميد خليفة
ت تصفية مياه الشرب في تقييم كفاءة التوقيع لمحطا

 مدينة بغداد
ماء الكرخ 

 والدورة
 2009 161 أ.م.د. محمد جاسم العاني

 2010 163 أ.م.د. عبدالغفوراالطرقجي الحلة-ادبغد حركة النقل بين مدينتي بغداد والحلة موفق عبدالحمزة مرزا

  االختصاصسائل الماجستير 
 المشرف اسم منطقة الدراسة عنوان الرسالة اسم الباحث

رقم 
 القرص

 السنة

 2009 165 أ.م.د.جمال باقرالسعدي الزعفرانية المعاييرالتخطيطة وتغير استعماالت االرض  صالح محمد عكيل 

 2009 166 أ.د.صبيح الجلبي جامعات مختارة اثر الجامعة على مورفولوجية المدينة شيماء مطشر حمزه

 2010 167أ.د.حيدر عبد الرزاق  النجف اآلشرففي تطويرمدينة النجف دور تكنولوجيا المعلومات  محمود حسين مصطفى



 كمونة اآلشرف 

 مهند سعدي غضبان
تنمية السياحة الدينية في مدينة الكاظمية المقدسة مع 

 اإلشارة إلنشاء مشروع تخطيطي للسياحة الدينية 
 2010 168 أ.د. صبيح الجلبي الكاظمية المقدسة

 2010 169 أ.م.د. جمال باقر مطلك الكاظمية يير الكثافة البنائية في بيئة الوحدة السكنية أثر تغ فضاء معروف محمود

 بغداد األبعاد التخطيطية النجاز مترو بغداد أسيل مزهر حسين جاسم
ا.م.د. عبد السالم محمود 

 فرمان

 م.د. عبد الوهاب أحمد 
170 2010 

 الكريعات االعظمية ينة بغداد تطوير ضفاف نهر دجلة في مد صفية مهدي خليل زيدان
أ.د. لؤي طه 

 المالحويش
171 2010 

 2010 172 أ.د. صبيح علي الجلبي الكاظمية  البيئة المشيدة وأثرها في أنماط اإلعداد االجتماعي   عصام صباح ابراهيم

 نبيل طه إسماعيل
المناطق العشوائية وطرق معالجتها في ضوء المعايير 

 كنيةالتخطيطية للمناطق الس
 بغداد

أ.د. لؤي طه 
 المالحويش

173 2010 

حيدر عبد الهادي عبد 
 الواحد

دراسة تأثير استعماالت األرض على تصميم شبكة 
 الطرق في إعداد التصميم األساس للمدينة

 2010 174 أ.م.د. باسل أحمد خلف كربالء المقدسة

 

  االختصاصرسائل الماجستير 
 2010 175 أ.م.د. جمال باقر مطلك العراق لسكني سياسات العرض ا إسماعيل حمد صنكال

 2010 176 أ.م.د. عبد السالم محمود فرمان بغداد دور المناخ في تشكيل المشهد الحضري للمدينة  نور سعد جابر 

 2010 177 د. ندى خليفة محمد علي  الزبير التأثيرات البيئية للمنطقة الصناعية البتروكيمياوية أالء عبد الكريم حسين



 كريم كاظم حمادي
دراسة تحليلية لمشاكل البيئة الحضرية )مناطق مختارة 

 من مدينة الحلة(
 2010 178 أ.د. محمد علي االنباري الحلة

 2010 179 أ.م.د.عبد الغفور االطرقجي مدينة الصدر العجز السكني في مدينة الصدر رياض حسون جبار

 هاشم جعفر عبد الحسن
في المدن  األرضاالت تطور اقتصاديات استعم
 لمدينة النجف االشرف( -ميدانية -الدينية)دراسة تحليلية

النجف 
 االشرف

 2010 180 أ.م.د.عبد الغفور االطرقجي

 عبد جبر زامل
دراسة تحليلية للخدمات التعليمية في مدينة الكوت مع 

 إشارة إلى محالت مختارة
محافظة 
 الكوت

 2011 183 أ.د. لؤي طه المالحويش

 اء احمد عليشهب
دور السياق الحضري في تحقيق البيئة العمرانية 

  المستدامة
 2011 186 أ.د. صبيح علي الجلبي حي الوحدة

أسراء عبد الرحمن 
 فاضل الطائي

 2011 187 أ.د. لؤي طه المالحويش الكاظمية ظاهرة االندثار في الوحدات السكنية التقليدية

 2011 188 أ.م.د. باسل احمد الفتلي الفلوجة ودي في تلبية الحاجة السكنيةدور السكن العم نصير عبد الرزاق حسج

 االختصاصرسائل الماجستير 

 اسم المشرف منطقة الدراسة عنوان الرسالة اسم الباحث
رقم 

 القرص
 السنة

 أفراح عبد الرزاق الشرع
تأثير التغيير في نسب استعماالت األرض على أسعار 

 الوحدات السكنية
 المثنى

 حي سومر()
م.د. مصطفى عبد 

 الجليل القرغولي
192 2011 

سارة عبد الفتاح جعفر 
 السريع

استخالص مؤشرات االستدامة البيئية المناخية في المدن 
 المقدسة

 الكاظمية
أ.د. بهجت رشاد 

 شاهين
193 2011 



م.د. عامر شاكر 
 الكتاني

إبراهيم راجح كاظم 
 الدفاعي

التخصيصات االستثمارية في ظل الواقع التنموي لمحافظة 
 كربالء

 كربالء
أ.م.د. عبد الغفور 

 االطرقجي
194 2011 

 نداء حسين عبد عون
كفاءة التوقيع المكاني لمحطات تعبئة الوقود في المدن 

 العراقية
 األعظمية

ا.م.د.نجيل كمال عبد 
 الرزاق 

195 2011 

 محافظة الكوت في مدينة الكوت  وأثره لإلسكاني التوسع العشوائ جاسم محمد جاني

ا.م.د عبد السالم 
 محمود فرمان

ا.م.د فراس ثامر 
 الراوي

196 
2011 

 تركي عامر تايه الزيدي
تلوث الهواء على البيئة المحيطة  اثأرقياس بعض كلف 

 لمصفى الدورة
 الدورة

ا.د.محمد صالح 
 القريشي 

197 
2011 

علي فاضل عبد الحسين 
 انيالحمد

 كربالء الدور التخطيطي للسلطة المحلية
ا. م .د محمد جاسم  

 محمد علي العاني
198 

2011 

 احمد عبد االله محمود 
اثر اساليب ادارة المشاريع المدنية على تنفيذ مشاريع 

 البنى التحتية في المدن
 

 حمداعبد الوهاب 
 وصدقي اسماعيل 

 2009 صفر

 2009 147 د. شاكر رزوقي زينل  كسرة وعطش  في مدينة بغداد  المناطق الصناعية كريم زمام وضاح 

 االختصاصرسائل الماجستير 

 كربالء المقدسة  المورفولوجية الحضرية  هيام مجيد البكري 
ا.د.حيدر عبد الرزاق 

 كمونه
204 2012 

 اسم المشرف منطقة الدراسة عنوان الرسالة اسم الباحث
رقم 

 القرص
 السنة

 م حنش احمد عبد السال
استخدام منهجية التحليل المكاني في تقييم المالءمة 

 المكانية 
 

ا.د.كامل كاظم بشير 
  يالكنان

205 2012 



  زوما ياجاكلين قوس 
التشريعات التخطيطية واستدامة المحلة السكنية في 

 مدينة بغداد 
 بغداد

ا.د.لؤي طه 
 المالحويش

 
206 2011 

زهير شمخي دريول 
 هاشم الساعدي 

  وامل المؤثرة في نشوء وتطور مدينة الزهورالع
ا.د.عبد الغفور محمد 

 سليم االطرقجي 
207 2012 

زهراء عماد حسين 
 الحسيني 

 2012 208  ألجلبيا.د.صبيح علي  النجف االشرف   اإلحيائيةاالرتقاء بالموروث العمراني والسياحة 

 علي حسون علي 
 إلىية السكن للشوارع األرضاثر تغيير استعماالت 

 تجارية على البنية التحتية الفنية في مدينة بغداد
 بغداد

ا.د.حيدر عبد الرزاق 
  كمونه

209 
2012 

 مدينة الصدر  الفقر الحضري والتنمية المحلية  زيارة محي  انس
ا.د.محمد صالح 

 القريشي
210 

2011 

 مياسة فرقد عبد الرحيم 
ء في رؤية مستقبلية في تطوير البنية التحتية الخضرا

 مدينة بغداد
 بغداد

ا.م.د.نجيل كمال عبد 
 الرزاق 

211 
2012 

احمد صالح  أياد
 الفهداوي 

ودورها في اختيار مواقع المستقرات  اإلقليميةالتنمية 
 البشرية 

 محافظة االنبار
ا.د.عبد الغفور محمد 

 االطرقجي 
212 2012 

بيداء عبد الحسين بديوي 
 الحسيني 

النقل الحضري في مدينة  التحليل المكاني لمنظومة
 الديوانية 

 الديوانية 
 فيلحد.مهيب كامل 

 الراوي 
213 2012 

موحد همام باقر عبد 
 المجيد 

الهيكلة التخطيطية لمدينة النجف االشرف  إعادة
 القديمة في ضوء متطلبات العصر 

 النجف االشرف 
ا.د.حيدر عبد الرزاق 

 كمونه
214 2012 

 هديل موفق محمود
 اإلدارةالمخططات الشبكية في  ساليبأاستخدام 

 الحضرية للسيطرة على توسيع المدن 
مدينة       

 عنةالجديدة
ا.م.د.محمد جاسم 

 شعبان العاني 
215 2012 

ر محمود حبيتسارة 
 الجواري 

 بغداد  العالقة بين شبكات الطرق والنمو الحضري 
ا.د. كامل كاظم 

  بشيرالكناني 
216 2012 

 رائد رحيم شمخي 
سياسات التنمية المكانية في قضاء بدرة الحدودي في 

 المتاحة  اإلمكاناتظل 
 

ا.م.د. سهى مصطفى 
 حامد 

217 2012 

 احمد سلمان مجيد الزوار
دور المحاورالحركية ضمن المخطط االساس في ابراز 

 المشهد الحضري 
 مدينة البصرة 

ا.م.د. عامر 
 شاكرخضيرالكناني

218 2012 



حميد علي عبد السميع 
 عياش الحديثي 

 مدينة الفلوجة سياسات واساليب في معالجة محدودية توسع المدن 
ا.م.د.محمد جاسم محمد 

 العاني شعبان 
219 2012 

عادل خليفة نوار 
 االفرجي 

التاثيرات البيئية الناتجة عن المصافي القائمة على 
 البيئة المجاورة

 مصفى بيجي 
د .علي كريم عبود 

 العمار 
220 2012 

امال منصور حسن 
 السلطاني 

  تمويل االسكان الحضري مع اشارة خاصة للعراق 
ا.د. لوي طه 

 المالحويش
221 2012 

 ناصر حسين ناصر 

  Using of fuzzy cognitive map to 
ESTIMate the Population Size                              

          
 مدينة الناصرية 

م.د.مصطفى عبد 
 يل الجل

222 2012 

 2012 224 د. ضياء رفيق مرجان  بلدية مركز الكرخ تطوير شبكات الصرف الصحي في مدينة بغداد منتقى مخلد عبد الكريم 

  التحليل المكاني للخدمات البلدية لناحية الزهور مناهل جليل علي 
ا.م.د. عايد جسام طعمة 

 ا.د.بشير ابراهيم 
225 2013 

 2013 226 ا.م.د. عامر شاكر   امل الموثرة في تحديد المعاييراالسكانية الحضرية العو فراس شهيد نوري 

كاظم عباس حسن 
 الربيعي 

 بغداد  تقييم كفاءة الموقع المكاني لمدينة الطب في بغداد
ا.م.د. ندى خليفة 

 الركابي
227 2013 

مصطفى يوسف جاسم 
 البياتي 

 اربيل  دور تقانة البناء في معالجة الحاجة السكنية
ا.د. لوي طه 

 المالحويش
228 2013 

  المخطط االساس لمدينة الغراف بين التخطيط والتنفيذ  محمد هادي حسين 
ا.د. كامل كاظم 

 بشيرالكناني
229 2013 

محمد ضياء جغفر 
 الديواني 

 اثر التكنلولوجيا على المشهد الحضري 
شارع العرصات 

 بغداد
ا.م.د.نبيل كمال عبد 

 الرزاق 
230 2013 

عبد القادر محمد سعود 
 المعيني 

 2013 232 ا.م.د.علي كريم العمار قضاء المحمودية دور المشاركة المجلمعية في تخطيط الخدمات الصحية 

 2013 231 ا.د.صبيح علي الجلبي مدينة الناصرية المخطط االساس وسيمياء المشهد الحضري تقى رعد جواد الربيعي 

 مدينة كربالء لتحضر واالستدامة في المدينة العراقية ا عمار عبد العظيم شكر 
ا.د.محمد صالح 

 القريشي 
237 2013 

 2009 238 ا.م.د.عبد السالم فرمان مجمع زيونة السكنيالمعالجات البيئية للمحميات السكنية وتاثيرها في  سندس فتاح علي 



 المحالت السكنية المجاورة

هاجر تحسين علي 
 حسين الجبوري

مياه الجوفية في حوض الفرات بين هيت نظم ال
 وحديثة 

 
ا.د.علي عبد الزهرة 

 كاظم
239 2013 

 2013 240 ا.د.لؤي طه المال اسواق باب االغا االرتقاء بالمناطق التجارية المفتوحة  بان اسماعيل خليل 

 2013 241 .د.عادل نهير عبد.م1 مدينة النا صرية Eبناء نموذج الصنيف لتقدير الرحالت المتولدة  اشراق حميد ناصر 

 نوال محمد سلمان لفتة 
امكانات التمويل الذاتي للبلديات في ضوءلالمركزية 

 االدارية 
 بلدية الكاظمية 

ا.د.كامل كاظم بشير 
 الكناني

246 2013 

 حسام عبد المطلب هاشم 
تقييم االثر البيئي ال ستعماالت االرض الصناعية في 

 ناحية الكرمة 
 ة ناحية الكرم

ا.م.د.باسل احمد خلف 
 الفتلي 

247 2013 

بشرى ياسين علي 
 جعفرالدباس

المناطق السكنية بيبدن القوانين التخطيطية وواقع 
 الحال 

 بلدية بغداد الجديدة
ا.د.لوي طه  

 المالحويش
248 2013 

غادة شاكر حميد 
 العزاوي 

االستدامة  الكفاءةالبيئية للفضاءالحضري في
 االجتماعية 

ي السالم مجمع ح
 /البياع

ا.م.د.نجيل كمال عبد 
 الرزاق

249 2013 

 التفاوت االقليمي في التنمية البشرية  امال عبد عسل الكريطي 
محافظات الفرات 

 االوسط 
ا.م.د.عبد الغفور 

 االطرقجي 
250 2013 

سنان فخري مهدي 
 االنباري 

التاثيرات البيئية والحضرية لمحطة معالجة المياه 
 الكرخ والتخطيط العادة استخدام ميائها العادمة في 

 
ا.م.د.ندى خليفة محمد 

 علي الركابي 
 ا2013 251

 محافظة كربالء   تحليل شبكة النقل البرية في محافظة كربالء دينا مكي ابراهيم 
د.مهيب كامل فليح 

 الراوي 
252 2013 

مؤيد جبر حميدي 
 الربيعي 

 مدينة بغداد غداد التوقع المكاني لمركز الشرطة في مدينة ب
ا.د.كامل كاظم بشير 

 الكناني 
253 2014  

 احمد نعيم شمخي 
دراسة واقع حال خدمات الماء والمجاري لمدينة 

 الكوت 
 2014 254 د.مصطفى عبد الجليل  مدينة الكوت 

 مدينة البصرة  مؤشرات االستدامة الحضرية  محمد اياد جاسم الحجاج 
ا.م.د.نادية عبد المجيد 

 م السال
255 2014 

 وليد محمود صالح 
مكافحة التصحر في محافظة االنبار بين الخصائص 

دراسة مقارنة بين مدينتين –الطبيعية ونمو المدن 
 محافظة االنبار

عبد الغفور محمد سليم 
 االطرقجي

256 2013 



 القائم والرطبة 

 2013 257 ا.د.لؤي طه مالحويش مدينة هيت   تقييم كفاءة الخدمات التعليمية مكانيا في مدينة هيت ابي شوكت حميد 

 ندى قاسم زايد المالكي 
شبكة مياه –دراسة البنى اليحتية وسبل معالجتها 

 االتصاالت االالسلكية  –الصرف الصحي –الشرب 
 2014 259 ا.د.صباح عبود عاتي  بلدية الشعب  

 بشار جبر علي 
يعة معوقات تنفيذ المخططات االساسية بابعادها التشر

 مدينة الكوت  –والقانونية حالة دراسية 
 2014 260 د.علي كريم العمار  مدينة الكوت 

ضحى قاسم علي 
 الراشدي 

التجديد الحضري في المراكز الدينية مركز مدينة 
 كربالء المقدسة كحالة دراسية 

 2014 263 د.مهيب كامل فليح  مدينة كربالء 

 علي عادل حسين 
مكانات االقليمية في القدرة تائثير الموارد واال

حالة دراسية نشاط –التنافسية لالنشطة الصناعية 
 الصناعة القطنية في محافظتين بابل وواسط 

 بابل وواسط 
ا.م.د.سهى مصطفى 

 حامد 
264 2014 

 سعاد فؤاد خماس 
التائثيرات المناخية على المشهد الحضري للشوارع 

ارع دراسة مقارنة لشارع فلسطين وش–التجارية 
 الفاتح في تركيا 

شارع فلسطين و 
شارع الفاتح في 

 تركيا 

ا.م.د.عامر شاكر 
 خضير الكناني 

265 2014 

 صالح سليمان كشاش 
منطقة الدراسة –تقويم المناطق الخضراء والمفتوحة 

 (في مدينة الكوت 107()221()310المحالت )
 2014 266 ا.د.جمال باقر مطلك  مدينة الكوت      

اس حسين خضير عب
 الخزرجي 

التقييم المكاني للخدمات االجتماعية في مدينة الدجيل 
 الترفهية(–الصحية –)التعليمية 

 2014 269 دزمهيب كامل فليح  مدينة الدجيل 

محمد منعم حميد 
 الحميري 

القوانين والتشريعات التخطيطية ودورها في تشكيل 
 مورفولوجية المدينة  

 مدينة بغداد 
اكر ا.م.د.عامر ش

 خضير 
270 2014 

 حيدرجاسم عبد جاسم 
دراسة تحليلية لحالة الموارد البشربة في المؤسسات 
الحكومية ودورها في تحقيق التنمية منطقة الدراسة 

 محافظة بابل 
 مدينة بابل 

ا.د.محمد صالح 
 القريشي 

271 2014 

 عباس جليل عباس 
ة تاثير حجم االستثمارات في التنمية المكانية )محافظ

 بابل حالة دراسية (
 2014 272 ا.م.د.علي كريم عبود  مدينة بابل 

 ليلى حسن عبيد
التوقيع المكاني للمطارات المدنية في العراق )مطار 

 الفرات االوسط الدولي ( حالة دراسية 
 

ا.م.د.عبد الغفور محمد 
 االطرقجي 

273 2014 



 سارة حنفي حسن 
 817دام )محلة اثر الكثافة السكانية في السكن المست

 في البياع (حالة دراسية 
 مدينة بغداد 

ا.د.جمال باقر مطلك 
 السعدي 

274 2014 

 مدينة بغداد  اثر النقل العام على التنمية الحضرية في مدينة بغداد  صادق امير صادق 
ا.م.د.فراس ثامر 

 حمودي 
275 2014 

عالء منصور حسن 
 السلطاني 

واداراتها في  دور المحليات في تخطيط الخدمات
 المناطق الريفية  

 ناحية الغراف 
ا.م.د.سهى مصطفى 

 حامد الدليمي 
276 2014 

 هالة علي مير حسين 
ادارة تجهيز المياه الصالحة للشرب لمعالجة الشحة 

 في مدينة الديوانية  
 مدينة الديوانية 

ا.م.د.اريج خيري 
 عثمان الراوي 

277 2014 

 بغداد  ستدامة البصرية في الفضاءات السكنية اال مريم رشيد حمود الدليمي 
د.عامر شاكر خضير 

 الكناني 
278 2014 

استبرق صباح عبد 
 الرضا 

دور القطاع الخاص في توفير خدمات البنى التحتية 
 في قطاع االسكان 

 مدينة الكاظمية 
د.علي كريم عبود 

 العمار 
279 2014 

 خالد حردان مهنة 
لمستقرات البشرية القليم العالقات الوظيفية بين ا

 الحبانية الثانوي 
 اقليم الحبانية 

د.محمد صالح تركي 
 القريشي 

280 2014 

 ايناس ضياء هادي 
اثر التقدم التكنلوجي في التنمية العمرانية المستدامة 

 محلة الشيخ بشار (–)منطقة الدراسة الميدانية 
 2014 281  باسل احمد خلف ا.م.د.  محلة الشيخ بشار 

 امير كامل جواد الربيعي 
التوقيع المكاني للنشاط الصناعي بين الفهم الكالسيكي 

 والتقدم التقني والمعلوماتية 
 مدينة كربالء 

ا.د.عبد الصاحب ناجي 
 رشيد البغدادي 

285 2014 

 مدينة السماوة  تقييم استعماالت االرض الحضرية  هادي محمد شيال 
ا.م.د.محمد جاسم محمد 

 اني شعبان الع
286 2014 

 اشواق قاسم توفيق 
االجتماعي في تخطيط –دور التنظيم المكاني 

 المجمعات السكنية الجديدة 
 

د.صبيح علي الجلبي 
وا.م.د.عبد الجواد 

 حسن عزيز 
287 2014 

 مدينةكربالء  ادارة النفايات الصلبة  غيث مجيد صاحب 
ا.م.د.ندى خليفة 

 الركابي 
288 2014 

 2014 289ا.م.د. علي كريم عبود  مدينة كربالء  االدارة االستراتيجية لتنفيذالمخططات االساسية للمدن  معز محمد جاسم 



 العمار 

 فواد فليح حسن 
االبعاد النوعية والمكانية لتنمية فئة الشباب دراسة 

 مقارنة بين بغداد واربيل 
 بغداد /اربيل 

ا.م.د.سهى مصطفى 
 الدليمي 

290 2014 

 د الرسول ريم حسين عب
تطبيق نظام الوقوف المجاني خارج مركز مدينةبغداد 

 حام المروري في المنطقة المركزية دزلتقليل اال
 مدينة بغداد 

ا.م.د.فراس ثامر 
 حمودي 

291 2014 

منى محمد نافع احمد 
 السيد 

 مدينة بغداد  سياسات االنتشار الحضري لحل مشكلة السكن 
ا.م.د. نادية عبد المجيد 

 م السال
294 2015 

 اسعد حيال جهاد 
كفاءة الخدمات التعليمية والصحية في مدن االهوار 

 دراسة في التوقيع المكاني واالداء الوظيفي  
 2015 295 ا.م.د.علي كريم العمار  قضاءالجبايش 

 وسن حسين علي 
مدينة الشعور باغتراب في النسيج الحضري التقليدي 

 الكاظمية حالة دراسية 
 كاظمية مدينة ال

د.عبد الحسين عبد 
 علي العسكري 

296 2015  

  2015  297 ا.م.د.باسل احمد خلف  مدينة كربالء  استدامة خطة النقل في مدينة كربالء المقدسة  اريج محي عبد الوهاب 

رسل حميد رزاق  
 الموسوي 

كانات المتاحة لتطوير واجهة نهر دجلة االم
 واستثمارها في التنمية السياحية 

من جسر باب المعظم 
 الى جسر االحرار 

ازد.محسن عبد علي 
 الفريجي 

298 2015 

 مدينة النعمانية  االدارة الحضرية المتكاملة للمياه في مدينة النعمانية  مجيد جاسم حمد 
م.د. عبد الوهاب احمد 

 عبد الوهاب 
299 2015 

هيثم مزعل علك 
 الخزعلي 

لعرض توثيق وتشخيص العوامل الموءثرة في ا
 السكني لواقع المدن 

مدينة النعمانية 
 انموذجا 

مطلك ا.د.جمال باقر 
 السعدي 

300 2015 

رعد محسن حميد محمد 
 التميمي 

البنية العمرانية السكنية في المقدادية بين واقع الحال 
 والمعايير االسكانية 

 المقدادية 
م.د.حسين احمد سعد 

 الشديدي 
302 2015 

 س عبد الكاظم حسون عبا
اثر التصميم الحضري على الحد من االنماط االجرامية 

)دراسة ميدانية لثالث من المحالت السكنية للمنطقة 
 الحضرية في مدينة الديوانية (

 مدينة الديوانية 
ا.د.صبيح علي الجلبي 

وا.م.د.مصطفى عبد 
 الجليل ابراهيم 

303 2015 

 ياسمين محمد محمدرضا 
ن مركز مدينة بغداد االستعمال التجاري ضمكفاءة 

 الشورجة حالة دراسية 
 بغداد الشورجة 

ا.د.محمد صالح تركي 
 القريشي 

304 2015 

 سعيد عبد الكريم غالم 
دراسة –كفاية التوقيع المكاني لخدمات الطريق العام 

تحليلية لشبكة الطرق االقليمية لمحافظات النجف 
 االشرف وكربالء المقدسة وبابل 

–النجف االشرف 
 الء وبابل كرب

ا.م.د.مصطفى عبد 
 الجليل 

305 2015 



مآرب يوسف حمدان 
 عامر 

        

دور التخطيط البيئي في التعامل مع النفايات المنزلية 
 الصلبة منطقة الدراسة اربع محالت من جانب الكرادة 

 2015 307 ا.د.كريم حسن علوان  الكرادة –بغداد 

محمد علوان نوري هزاع 
 الجبوري 

البنية االقتصادية لمدينة تكريت باستخدام بعض  تحليل
 االساليب االقليمية 

 مدينة تكريت 
ا.د.صباح فيحان 

 محمود 
308 2015 

 سارة كريم فرحان حسن 
السلوك االجتماعية واثرة على البنية العمرانية دراسة 

 مقارنة لمحالت سكنية في مدينة النعمانية 
 مدينة النعمانية  

ا.د.لؤي طه 
 حويش المال

309 2015 

وجدان عبد المطلب 
 مهدي 

استراتيجية التنمية السياحية المستدامة 
 لقضاءالنعمانية 

 قضاء النعمانية 
ا.م.د.فراس ثامر 

 حمودي 
310 2015 

 هر اميرة حسن بطين ظا
هيكلية التوزيع المكاني للمستقرات البشرية في اقليم 

 الكرمة الثانوية  
 2015 311 امر الراوي ا.د. فراس ث اقليم الكرمة 

 زينب عباس احمد 
دور الزراعة الحضرية في تتحقيق االستدامة في 

 المدينة ) حالة دراسية مدينة بغداد (
 مدينة بغداد 

ا.م.د.ندى خليفة محمد 
 علي الركابي 

312 2015  

 عبد الوهاب احمد جميل 
دراسة قرارات تغير استعماالت المناطق الخضراء 

 مدينة بغداد ()منطقة الدراسة 
 مدينة بغداد 

د.عبد الوهاب احمد 
 عبد الوهاب 

314 2015 

 زينة حبيب ناصر 
التواصل في المدينة الرقمية دراسة تحليلية تخطيطة 

لتطوير خدمات المدينة من االسلوب التقليدي الى 
 الرقمي 

 
ا.م.د. هدى عبد 
 الصاحب العلوان 

315 2015  

 اثير عمران حياوي 
صري في البنية العمرانية لمراكز المدن التكامل الب
 التاريخية 

 
د.عبد الحسين عبد 

 علي
316 2015 

 االء جمعة عبدفرحان 
اثار التوقيع المكاني للمجمعات التجارية في 

 حي المثنى (–المتجاوزات الحضرية )حي التنبي 
حي –حي التنبي 

 المثنى 
 2015 317 د. علي حسين الجنابي 

 ظم احمد فضالة عباس كا
اثر العوامل االجتماعية واالقتصادية والتشريعات 

 العمرانية في تغير االسكان المنفرد االسر 
 2015 320 ا.د.جمال باقر مطلك  مدينة الصويرة  

عطية داخل حمادي 
 العبادي 

التاثيرات البيئية لمشكلة ملوحة مياه شط العرب على 
 استعماالت االرض 

 2015 321 الركابي ندى خليفة  لقضاء ابي الخصيب 

صوفيا رزاق علي 
 التميمي 

دور االثار في التنمية السياحية لمنطقة اهوار جنوب 
 ذي قار 

 ذي قار 
ا.م.د.باسل احمد خلف 

 الفتلي 
323 2015 



 2015 324 د.صبا سامي مهدي   التحول في المنظومة الجينية للمناطق التراثية القديمة  انصاف نصير ابراهيم 

القادر عبد  خلدون عبد
 المجيد القيسي 

 بغداد  االقتصاد االخضر اداة لستراتيجية التنمية المكانية 
د.محمد صالح تركي 

 القريشي 
325 2015 

 ضفاف نهر الكوفة  الواجهة النهرية لضفاف نهر الفرات  تخطيط مكية شاكر علي اصغر 
ا.د. عبد الصاحب ناجي 

 البغدادي 
326 2015 

حيدر رزاق محمد ال 
 شبر 

تجربة قطع االراض السكنية وتاثيراتها على خدمات 
 البنى التحتية الماء الصافي والصرف الصحي 

بغداد الجديدة محلة 

731  
د.سهى مصطفى ا.م.

 حامد 
328 2016 

  استصالح االراضي والتنمية المكانية المستدامة  عمار عبد الكريم خيطان 
ا.م.د.سهى مصطفى 

 حامد
330 2016 

م حسن انيس حات
 الجبوري 

التوقيع المكاني لمحطات الكهرباء دراسة تخطيطة 
 لمحطتي كهرباء جنوب بغداد الغازية والحرارية 

 جنوب بغداد 
ا.م.د. محمد جاسم 

 شعبان العاني 
331 2016 

 قطاع الرشيد  التكامل المكاني لخدمات البنى التحتية في المدن  همام كريم كاظم الخفاجي 
م ا.م.د. محمد جاس

 شعبان العاني
332 2016 

مصطفى مكي جواد 
 الفتالوي 

مدينة كربالء  –التاثيرات البيئينة للسياحة الدينية 
  -نموذجا 

 كربالء المقدسة 
ا.د. محمد صالح 

 القريشي 
335 2016 

علي محسن جاسم 
 الحسيني 

المناطق العشوائية وانعكاساتها االمنية واالجتماعية 
  -ة اجتماعية دراسة حضري–على المدينة 

 2016 336 شاكر خضير ا.م.د.عامر كربالء المقدسة 

 مدينة بغداد  استخدام االنظمة الذكية في تخطيط النقل لمدينة بغداد  سيدا سركيس مسروب 
ا.م.د. فراس ثامر 

 حمودي الراوي 
337 2016 

علي حسن بريسم 
 القيسي 

ية استراتيجية المدن الصناعية الجديدة والتنمية المكان
 للمدينة الصناعية الجديدة في ذي قار

 2016 338 ا.م.د.علي كريم العمار  محافظة ذي قار  

 سها مناتي عباس 
استراتيجية التنمية الموجهة بالنقل العام في مدينة 

 دراسة تحليلية لمركز بغداد التجاري –بغداد 
 2016 339 ا.م.د. باسل احمد خلف  مدينة بغداد 

 هبة صباح نوري 
مدن الخضراء وعملية التمرحل للوصول لالستدامة ال
منهج تخطيطي للتنمية المستدامة لمركز قضاء  –

 المحمودية 
 2016 340 ا.م.د. عامر شاكر  قضاء المحمودية 

 2016 341دعبد الحسين عبد علي  النمو الحضري بين حواف المدن ومدن الحواف  لينا عبد االمير فاخر 



 العسكري مريعي  التعقيد في النمو الحضري 

 مدينة اربيل  دور شبكات الخضراء في االستدامة الحضرية للمدن  سيماء خالد نور الدين 
ا.م.د. نادية عبد المجيد 

 السالم 
342 2016 

 نجوى صادق عبد 
الحضري للمجمعات السكنية –التكامل البيئي 

 المستدامة 

مدينة النجف 
حي  –االشرف 
 السالم 

ا.م.د.ندى خليفة 
 الركابي 

343 2016 

االء اسماعيل خليف 
 الزوبعي 

تحليل امكانات التنمية المكانية في قضاء ابو غريب 
 وسبل تعزيزها 

 قضاء ابو غريب 
ا.م.د. مهيب كامل فليح 

 الراوي 
344 2016 

 2016 345 ا.م.د. نادية عبد المجيد  مدينة بغداد  خطوط السماء في المشاهد الحضرية المدينية  سرى حميد مجيد 

حيدر عبد الهادي عبد 
 الواحد

 مدينة بغداد  امكانات التعقيد لنظام النقل الحضري في مدينة بغداد 
ا.م.د. مصطفى عبد 

 الجليل ابراهيم 
346 2016 

سالم حردان حسن 
 عيسى

القابليات الذاتية للمكان والتنمية االقليمية )مدخل 
 تخطيطي استراتيجي (

 
ا.م.د. علي كريم عبود 

 العمار 
347 2016 

غفران محمود عبد 
 الكريم 

االدارة البيئيةالمتكاملة للمحميات في العراق وتاثيرها 
 على السياحة البيئية 

 
د. محمد صالح 

 القريشي 
348 2016 

 حيدر جاسم عرنوص 
تاثير التوقيع المكاني لمدينة البصرة الرياضية على 

 التنمية االقليمية 
 

ا.م.د. مصطفى عبد 
 يل ابراهيم الجل

352 2017 

      

ياسمين حسن جبار 
 السوداني 

التحليل المكاني لخطط االستثمار العام في قطاعي 
 الماء والصرف الصحي لمدينة بغداد

 مدينة بغداد 
د. عبد الوهاب احمد 

 عبد الوهاب 
353 2017 

سماء جمعة ياسمين 
 العقبي 

 منطقة القشلة  تجديد النسيج الحضري في استدامة مراكز المدن 
ا.م.د. عبد الحسين عبد 

 علي العسكري 
354 2017 

 شموس عبد الستار جبار 
التوقيع الصناعي والكلف المباشرة في تدهور الموارد 

 البيئية  
موقع النهروان 

 الصناعي نموذجا
ا.م.د.ندى خليفة محمد 

 علي الركابي 
355 2017 

 نور علي رشك 
لمستقرات الحضرية الفجوة بين التجمعات الريفية وا
 القطاع التعليمي /حالة دراسية 

مدينة الراشدية / 
 قرية االنتصار 

  2017 356 ا.م.د. مهيب كامل فليح 

 رياض دحام طوكان
فاعلية القوانين البيئية في ادارة المخلفات الصلبة 

 ومديات تاثيرها على البيئة المكانية 
مدينة بغداد حي  

 المنصور والعدل 
 2017 357 يري عثمانم.د.اريج خ



حيدر محمد جواد جاسم 
 الجزائري  

ادارة االرض الحضرية للحد من ظاهرة المناطق 
 الخطرة في المدن 

 بحر النجف نموذجا 
ا.د.جمال باقر مطلك 

 السعدي 
362 2017 

سجى سعد حسين 
 المعموري 

 منطقة المنصور  كاة اتخطيط شبكة النقل باستخدام اسلوب المح
حمدعبد ا.م.د.ندى م

 الحيالي 
363 2017 

 مروة موفق كاظم الزيدي 
التفاعل الحضاري في تشكيل النسيج الحضري 

 المعاصر 
 

ا.م.د.ساهر محمد 
 القيسي 

364 2017 

 عال محمد فاضل 
استعماالت االرض واثرها في تحقيق خصائص 

 المدينة الحية  
 

د.كاظم فارس 
 العيساوي 

365 2017  

فؤاد كاظم مطلك 
 اوي الحسين

القيم االجتماعية في تكوين البنية المكانية لمراكز 
 المدن التاريخية 

 مدينة سوق الشيوخ 
ا.د. لؤي طه المال 

 حويش
366 2017 

 حيدر حمزة نجم 
صناعة المكان بين التخطيط الحضري والتصميم 

 الحضري 
       مركز مدينة                                                            

 الديوانية 
ا.م.د. عامر شاكر 

 خضير الكناني 
367 2017 

احمد حسين عالوي 
 غزاي

اقلمة امكانات التنمية المكانية في محافظة النجف 
 االشرف 

 النجف االشرف 
ا.م.د. سهى مصطفى 

 حامد
368 2017 

 علي ظافر عبد 
تفعيل االمكانات التنموية لمنظومة انهار شط العرب 

 ج المحاكات باستخدام نماذ
 انهار شط العرب  

ا.م.د. مصطفى عبد 
 الجليل ابراهيم 

369 2017 

منير كاظم مرهون 
 الوردي 

 قضاء بلد  االمكانات التنموية واستثمارها في التنمية السياحية 
ا.م.د.حسين احمد سعد 

 الشديدي 
370 2017  

 محمد حسن سبع الفياض 
في  تقييم الرصيد السكني على وفق عناصر الحق

 السكن الالئق 
 

ا.د. جمال باقر مطلك 
 السعدي 

371 2017 

 كريم هاني محمد
حددات للبنية الصناعية في ضوء المالتنظيم المكاني 

 البيئية )دراسة ميدانية لمدينة الناصرية (
 مدينة الناصرية 

ا.م.د.سهى مصطفى 
 حامد 

372 2017 

 حسن ناجح عبد االمير 
لورة الصورة البيئية البصمة البيئية والتخطيط لب

 للمدينة العراقية 
 مدينة النجف 

ندى خليفة محمد ا.م.د.
 علي الركابي 

373 2017 

 ميمون موفق قاسم 
التخطيط المكاني لحركة الحشود في مراكز المدن 

 المقدسة .)كربالء المقدسة حالة دراسية (
 2017 375 ا.م.د. مهيب كامل فليح  كربالء المقدسة 

 مود محمد مهدي مح
برامج االسكان والتنمية المكانية للمدينة العراقية 

 )مجسمات سكنية مختارة في مدينة النجف االشرف(
 النجف االشرف          

ا.م.د. حسين احمد سعد 
 الشديدي 

376 2017 



 عادل كريم هامل 
المكاني للخدمات التعليمية وندرة االرض  التخطيط

 الحضرية 
 2017 377 مهيب كامل فليح  ا.م.د. بغداد مدينة الصدر

      

      

 

 


