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 اسم المشرف االختصاص عنوان االطروحة اسم الباحث
رقم 

 القرص
 السنة

 2003 8 أ.د. خالص االشعب  UR ادارة االرض الحضرية في مدينة بغداد سعيد جاسم السعدي 

ميسون محي هالل 
 سرحان 

اثر المسجد الجامع على المشهد 
 الحضري للمدينة 

UR 
 د. مؤمل عالء الدين

 د. عادل الحديثي
27 2003 

 سومر محمد
اثر االمالء في هيكلة النسيج الحضري 

دراسة استقرائية تحليلية لظاهرة االمالء 
 في التصميم الحضري

UR 
 د. ساهر القيسي

 أ.د. صبيح الجلبي
35 2003 

 اياد صدام شلتاغ 
اثر الشبكة المعلوماتية في تغيير مفاهيم 

 التخطيط للمدينة المعاصرة  وأساليب
UR 

أ.د. حيدر عبد الرزاق 
 كمونة

39 2005 

 فارس شكري حميد
المقاومة الثقافية في البيئة الحضرية 

دراسة تحليلية في تحوالت الهوية 
 العمرانية )جزء من مدينة الموصل(

UR 
 د. صبيح الجلبيأ.

 أ.د. خليل ابراهيم 
42 2005 

 علي كريم عبود العمار
احتساب العالقات االقتصادية  أسس

-كربالء–المكانية بين المحافظات )بابل 
 النجف(

RE 
 د. سامي متي بولص
 أ.د. كامل كاظم بشير

47 2005 

امجد محمد علي القرة 
 داغي

اثر تغيير الموقف من االختراق البصري 
نية الحضرية والمعمارية للمدينة على الب

  اإلسالمية
UR 

أ.د. حيدر عبد الرزاق 
 كمونة

48 2005 

مصطفى عبد الجليل 
 إبراهيم

دراسة وتحليل التفاعل الوظيفي بين 
 باستخداماستعماالت االرض الحضرية 

GIS 
UR  2004 49 أ.د. كامل كاظم بشير 

 



 

 

 فاسم المشر االختصاص األطروحةعنوان  اسم الباحث
رقم 

 القرص
 السنة

ثائر شاكر محمود 
  إلهيتي

التوجهات التخطيطية لتنمية الحضرية في 
 البيئة شبه الصحراوية )مدينة القائم(

UR  2004 50 أ.د. كامل كاظم بشير 

 عادل حسن جاسم 
للحضارة في مواجهة  اإلسالميالمفهوم 

 الحضارة الغربية 
UR 

أ.د. حيدر عبد الرزاق 
 كمونه

58 2005 

بد الجواد حسن عزيز ع
  ألساعدي

دالالت الفكر التخطيطي الحضري عند 
 الفارابي

UR  2005 62 ألجلبيأ.د. صبيح 

 فيلحمهيب كامل 
 الراوي 

دور شبكات الطرق في تفعيل عالقات 
الترابط المكاني للمستقرات البشرية في 

 محافظة االنبار 
TR 

 العنكبيأ.د. هادي 
 د. عادل نهير

75 2006 

اكر خضير عامر ش
 الكتاني

الصورة الذهنية  إدراكاثر العولمة في تغير 
للفضاءات الحضرية دراسة لشوارع 

 منتخبة من بغداد
UR 

أ.د. حيدر عبد الرزاق 
 كمونه

76 2006 

 فاطمة فهد حمادي
كفاءة الخدمات الصحية في مدينة بغداد 

وبعض المتغيرات االقتصادية واالجتماعية 
 المؤثرة فيها 

EN 2006 79 امل كاظم بشير أ.د. ك 

 ضياء رفيق حسون
التخطيطي لمتخذي القرار باستخدام  اإلسناد

 GISنظم المعلومات الجغرافية 
UR 

 العنكبيأ.د. هادي 
 د. عبد السالم فرمان

82 2006 

 ندى خليفة 
التشريعات البيئية للسيطرة على تلوث 

في العراق منطقة الدراسة نهر  األنهار
 ديالى

EN 2006 86 ة ندى خليف 

 كاظم فارس ضمد 
االسكان وفق المنظور الشامل موازنة بنية 

 المنظور االسكاني في العراق 
 2006 كاظم  د.بهجت رشاد ياسين  



 فراس ثامر حمودي

التحديد المكاني لمواقف المركبات خارج 
الطريق في جانب الرصافة لمركز مدينة 

بغداد باستخدام تقنيات نظم المعلومات 

 GISفية الجغرا

TR 
 أ.م.د. عادل نهير 
 أ.د. اياد عاشور 

90 2006 

 اسم المشرف االختصاص األطروحةعنوان  اسم الباحث
رقم 

 القرص
 السنة

 انتصار قدوري جمعة
في العراق وفق الكلفة  اإلسكانيالتخطيط 

 والمنفعة االجتماعية 
HO  2007 109 أ.م.د. لؤي طه 

علي حسين محمد 
 بيناالج

ثمارات وانعكاسها على توزيع توزيع االست
 السكان في العراق دراسة تحليلية 

UR  2007 111 الكتانيأ.د. كامل 

 حسن فيصل جعفر
 األرضتخطيط استعماالت  سياسات

 الحضرية 
UR  2006 112  العنكبيأ.د. هادي 

احمد سعد حسين 
 ألشديدي

سياسات التنمية اإلقليمية لمواجهة مشاكل 
 كزيةالتحضر في إطار الالمر

UR 2008 121 أ.د كامل كاظم بشير 

 كسبريان مكر يدجآرام 
التحليل السلوكي لنموذج الجاذبية وفقا 

 لخصائص الرحلة 
UR 

ا.د عبد المجيد حمزة 
 ناصر

 ا.د عادل نهير 
122 2007 

 احمد يعرب غانم
المدينة  ألسواقالمشهد الحضري 

 اإلسالمية 
HO 

أ.د حيدر عبد الرزاق 
 كمونه

126 2008 

 محمد علي حميد
تلوث هواء  –اقتصاديات التلوث البيئي 

 مدينة بغداد بسبب عوادم المركبات 
EN  2008 127 أ.د كامل كاظم بشير 

 عذراء هاشم الهبش
الصحية للتلوث بالمجال  اآلثار

 الكهرومغناطيسي في مدينة بغداد 
EN 

أ.د حيدر عبد الرزاق 
 كمونه

128 2008 

 إبراهيممصطفى جليل 
 اإلداراتر التنمية المكانية في ضوء تطوي

 المحلية
UR  2009 141 الكتانيأ.د كامل كاظم 

 مها جميل المالئكة
محاكاة الواقع االفتراضي في التخطيط الحضري/ 

 دراسة تحليلية للمراكز الحضرية
UR  2009 142 الكتانيأ.د كامل كاظم 

 2008 145 د. عادل نهير TR مباستخدانظام لتصنيف شبكة الطرق  إيجاد خيري عثمان أريج



 نظم المعلومات الجغرافية

 وداد داود سلمان
الزحف العمراني على المناطق الخضراء 

 على مدينة بغداد
HO  2007 146 كمونهأ.د. حيدر 

 عصام صالح مهدي
التنمية المستدامة في البيئة الحضرية  إدارة

 لمدينة بغداد
EN 2009 144 أ.د.لؤي طه محمد رشيد 

 طاهر محمد األميرعبد 
البحث عن الثالث المكاني في ثنائية الفكر 

 اإلسالميةوالمادة في ضوء نظرية المعرفة 
UR  2009 162 كمونهأ.د.حيدر 

نهلة حافظ جواد حسين 
    السعدي 

ئص الذاتية في بناء التكامل الوظيفي الخصا
 التنموية في العراق األقاليملترسيم 

ER  2010  164  البد راويأ.د. عدنان 

 األميرفتحي فاضل عبد 
المعالجات البيئية للنفايات الطبية الصلبة 

 في مدينة بغداد/ بلدية الرصافة 
EN 

أ.د. حيدر عبد الرزاق 
 كمونه

181 2010 

 محمد المؤمن أحالم

المدن الخالدة التوقيف والمواضعة في 
الحية تأصيل النتاج الحضري عبر  األمكنة

المكان في المدن  عالقة الروح والمادة في
 اإلسالمية

ur 
 كمونهأ.د. حيدر 

 ألجلبيأ.د. صبيح 
182 2011 

 RE واألعمارالبنية المكانية وسياسات التنمية  محمد محسن سيد
بشيرا أ.د. كامل كاظم 

 لكناني
184 2011 

عبد الجليل ضاري عطا 
 هللا

على  األنهارالبيئية لتناقص مياه  اآلثار
 ()الكوت المدينة العراقية

EN 2011 185 أ.د. محمد القريشي 

 حاتم نوار عادل
استخدام مواد البناء المحلية في البيئة 

 السكنية الحضرية المستدامة
EN 

لؤي طه محمد  أ.د.
 رشيد

أ.م.د. صالح فرحان 
 عبد 

189 2011 

 محمد إسماعيلمحمود 
السمات التخطيطية لمنظومة النقل 

 الحضرية في مدينة الفلوجة
TR 

حمد جاسم م أ.م.د.
 العاني
 فرمان  عبدا لسالمأ.م.د. 

190 2011 



سهاد كاظم عبد دواس 
 الموسوي

اإلسكان في  إلعادةاالجتماعية  اإلبعاد
 المناطق القديمة

 المرقد ألكاظمي
أ.م.د. عبد الغفور 

 االطرقجي
191 2011 

 عبد هللا فرحان عبد
المدينة المعاصرة بين الفكر التخطيطي 

 ةالحضري واإلدارة
 دينة الفلوجةم

ا .د.لؤي طه المال 
 حويش

199 2011 

زينب راضي عباس  ا
 لبلداوي

ر الجيولوجيا البيئية والبني التحتية دو
الخضراء في الوصول إلى استدامة المواقع 

 الحضرية
 

 أ.د. بهجت رشاد شاهين 
 أ.م.د جمال باقر مطلك

200 2012 

 مدينة اربيل ة المكاني للمناطق السكني التنظيم احمد باسل محمود 
ا.م.د. عبد السالم 

 محمود 
201 2012 

 مفيد احسان العميري 
 األرضالستعماالت  االستيعابيةالطاقة 

 الحضرية بين النظرية والتطبيق 
 مدينة اربيل 

ا.م.د. نجيل كمال عبد 
 الرزاق

202 2012 

 صبيح لفتة فرحان علي 
تطور التنمية المكانية في ظل منظومة 

 واسط في محافظة  الحكم الرشيد
 

ا.م.د.عبد الغفور محمد 
 سليم االطرقجي 

  203 2012 

 بغداد   خدمة تجهيز ماءاالسالة  أداءتقويم  كريم حسن علوان 
ا.د. حيدر عبد الرزاق 

 كمونة 
223 2012 

 ندى محمد عبد الحيالي 
المكانية لكلف النقل بالقنوات  التأثيرات

 الجافة في العراق 
 

 ا.د.محمد صالح
 القريشي 

233 2013 

 عباس جاسم  أحسان
بالشكل الحضري  وعالقتهالنقل العام 

  منطقة الدراسة / مدينة الكوت 
 الكوت

.د.محمد صالح القريشي 
وا.م.د.فراس ثامر 

 حمودي 
 

234 2013 

 حسين صبري  أمنة
التنمية المحلية في العراق  إستراتيجية

  خيارات في الموارد البشرية وبناء القدرات 
 

ا.د.كامل كاظم بشير 
 الكناني

235 2013 

 مد علي اتغريد ح
دور الخصائص المكانية في التنظيم 

المكاني والتشكيل العمراني للمستقرات 
  محافظة االنبار  إقليمالبشرية في 

 االنبار
ا.م.د.محمد جاسم 

 شعبان العاني
236 2013 

 2013 242  مدينة الرمادي  عراقالجودة للتنمية الحضرية في ال أدارة محمود نزار شاكر 



احسان صباح هادي 
 السراي

 2013 243 ا.د.جمال باقر مطلك  مدينة بغداد  التنمية الحضرية للمدن القائمة في العراق 

 عدي زكريا جاسم 
تحليل االمكانيات التنموية للمناطق 

الحضرية باستخدام تقنية المعلوماتية 
 المكانية 

 مدينة الزهور 
ل كمال عبد ا.م.د.نجي
 الرزااق 

244 2013 

 ظبية فاروق ابراهيم 
التنمية المستدامة لالسكان في ضوء 

 سياسة السكان الوطنية في العراق 
 

–ا.د.جمالة باقر مطلك 
ا.د.كامل كاظم بشير 

 الكناني
245 2013 

 سعاد جابر لفتة الوائلي 
التقييم البيئي االستراتيجي للسياسات 

 ية والخطط والبرامج التنمو
 محافظة بابل 

ا.م.د.باسل احمد خلف 
 الفتلي 

258 2014 

    260  

 الوليد خالد عبد اللطيف 
–العولمة العمرانية ومشاريع االسكان 

 دراسة تحليلة مقارنة في العراق
 العراق 

ا.د.صبيح علي عبد 
 الحسين الجلبي 

261 2014  

 يوسف هاشم جاسم 
 خدمات البنى التحتية على تطوير تأثير

 المناطق السكنية في مدينة الناصرية 
 2014 262 ا.د.جمال باقر مطلك مدينة الناصرية 

 حيدر ماجد حسن 
العدالة االجتماعية في تحقيق التنمية 

 الحضرية المنسجمة 
 مدينة الكوت  

ا.دعبد الغفور محمد 
 سليم االطرقجي   

267 2014 

 اوس محمود محمد 
مستوى تخطيط الموارد البشرية عالية ال

في  األطباء–من مخرجات التعليم العالي 
 مدينة بغداد حالة دراسية 

 2014 268 ا.دلؤي طه المال حويش    مدينة الكوت 

 سفيان منذر صالح 
 تطبيقاتها وإمكانيةخصائص المدن الصحية 

 في العراق )مدينة راوة /دراسة حالة ( 
 مدينة راوة

ا.م.د.فراس ثامر 
 حمودي الراوي 

282 2014 

 نبيل طه اسماعيل 
التوجيهات التخطيطية للتوسعات الحضرية 

 للمدن الكبرى 
 مدينة بغداد

ا.د.كامل كاظم 
 بشيرالكناني 

283 2015 

ابراهيم اسماعيل 
 ابراهيم 

اتخاذالقرار الختيار الموقع السكني االنسب 
 منطقة الدراسة مدينة بغداد 

 2014 284 ا.م.د.باسل احمد الفتلي  مدينة بغداد 

عمار خليل ابراهيم 
 الزبيدي 

تحديد اولويات التنمية المكانية على وفق 
المخططات الهيكلية لمحافظتي النجف 

انجف االشرف 
 والمثنى 

ا.م.د.مصطفى 
 عبدالجليل ابراهيم 

292 2014 



 االشرف والمثنى 

زهراء محمد جاسم 
 الطائي 

تحديد نماذج التنمية المكانية في محافظة 
 ة باستخدام نظرية القرارات كربالء المقدس

 محافظة كربالء 
ا.م.د. محمد جاسم 

 محمد شعبان العاني 
293 2015 

موفق عبد الحمزة مرزا 
 حواس 

كفاءة التوزيع المكاني لمرائب النقل 
 الجمعي والحلول المقتراحة 

 محافظة بغداد 
ا.م.د.مصطفى عبد 

 الجليل ابراهيم 
301 2015 

 مظهر عباس احمد
معات السكنية العمودية المتكاملة دور المجت

وظيفيا في خلق بيئة سكنية متفاعلة 
 اجتماعيا

 
 260الرقم من صحح

 الى 
322 2014 

غفران ذياب عبد الحسين 
 المهداوي 

التاثيرات البيئية لمحطات الطاقة الكهرومائية 
والحرارية /دراسة مقارنة لمحطتين سد حمرين 

 الكهرومائية وجنوب بغداد الحرارية 
 

د.حيدر عبد الرزاق كمونة 
 محمد /د.ندى خليفة 

306 2013 

 هيام حميد عبد المجيد 
تقييم اهمية موشرات االستدامة الحضرية 

 مدينة الحلة النموذج –للمدينة 
 2015 313 ا.د.محمد علي االنباري  

نصير عبد الرزاق 
 حسج عودة البصري 

العوامل المؤثرة في تغير البنية المكانية 
 ية / دراسة مدينة النجف االشرف الحضر

 2015 318 ا.م.د.باسل احمد خلف  النجف االشرف 

 بشرى عبد الرحيم ياس 
دراسة تحليلية لتوسع مدينة السليمانية 

 وحضرنة القرى المجاورة 
مدينة 

 السليمانية 
 319 2015 

 حامد خضير كاظم 
التنمية المكانية المستدامة وامكانية حصاد 

 العراق –واسط –بدرة  المياه لمنطقة
–منطقة بدرة 
 واسط 

ا.م.د. ندى خليفة 
 الركابي 

327 2016 

 اركان علي النصراوي 
التخطيط الحضري االستراتيجي وظاهرة 

 السكن الحضاري 
مدينة النجف 

 االشرف 
ا.د.صبيح علي الجلبي 
 /ا.م.د.باقر حسن هاشم 

329 2015 

 هشام جرجيس صالح 
تنمية االقاليم المدن الصحراوية كاداة ل

 الصحراوية 
 

الصحراء 
الغربية في 

 محافظة االنبار 

ا.د.لؤي طه المال 
 حويش

333 2015 

 محمود حسين مصطفى 
تاثير التحضر المفرط على تغير استعماالت 

 االرض مدينة اربيل حالة دراسية 
 مدينة اربيل 

ا.م. د.علي عبد الكريم 
 العمار 

334 2016 

حيدر عبد الهادي عبد 
 لواحدا

امكانات التعقيد لنظام النقل الحضري في 
 مدينة بغداد

 مدينة بغداد
ا.م.د. مصطفى عبد 

 الجليل ابراهيم
346 2016 



 خليل حسين بحث 
التحوالت الفكرية وتاثيرها في ماهية 
المدينة توجيهات التحضر بين الثابت 

 والمتغير 
 

ا.د.محمد صالح تركي 
 القريشي 

349 2016 

ر حنان محمود شك
 الجبوري

التحليل المكاني لمقومات االستثمار 
 الزراعي ودوره في تحقيق التنمية 

 كربالء المقدسة 
ا.د. لؤي طه المال 

 حويش 
350 2016 

 فضاء معروف محمود
التصميمي في –التكامل التخطيطي 
 المجمعات السكنية 

محمع 
الصالحية  

االسكني /الكرخ 

 222محلة 

ا.د.سناء ساطع عباس  
 مال باقر مطلك ا.د. ج

351 2017 

 سارة محمود حبيتر 
المكان المستدام :امكانية التحول نحو 

 االستدامة في مدينة الكوفة 
 2017 358 محمد صالح القريشي  مدينة الكوفة 

رشا مالك موسى 
 الخفاجي 

مدن المعرفة : اثر التحول المعرفي في 
 تنميةالمدينة 

 2017 359 نادية عبد المجيدالسالم  

 عصام صباح ابراهيم 
اجتماعية دراسة في –المكان قوة اقتصادية 

 التنظيم المكاني 
مدينة النجف 

 االشرف 
 2017 360 علي كريم العمار 

خلود عبد الخالق حسين 
 السالم 

الطاقة المكانية للمدينة العراقية المقدسة 
 دراسة في التخطيط الحضري االستراتيجي 

 
ا.د. ابراهيم جواد ال 

  يوسف
361 2017 

ميادة عبد الملك محمد 
 صبري كنانة 

عوامل نمو المدينة والتطورات التكنولوجية 
 حالة دراسية –الحديثة مدينة البصرة 

 مدينة البصرة 
ا.م.د.سهى مصطفى 

 حامد 
374 2017 

 فالح مهدي الموسوي
الموازنة االيكولوجية بوصفها اداة في 

 التخطيط الحضري 
 مدينة بغداد 

مصطفى عبد ا.م.د. 
 الجليل 

378 2017 

      
  

   


