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 Urban Planningاالختصاص     رسائل الماجستٌر 

 اسم المشرف منطمة الدراسة عنوان الرسالة اسم الباحث
رلم 

 المرص
 السنة

 رنا سعد هللا العانً 
مورفولوجٌة االستمرارٌة والتغٌٌر للبنٌة ال

 للمدن البدٌلة 
عنة المدٌمة 

 والجدٌدة
 2002 2 أ.د. خالص حسنً االشعب 

 بشرى فاضل عباس
التنظٌم الفضائً لعمد نهاٌات الجسور فً 

 مركز مدٌنة بغداد
 2002 3 د. باسل المشطٌنً بغداد

 فراس ناصر بطرس
اثر العولمة االدراكٌة فً تصور الفضاء 

 الحضري 
 الموصل

 الحدٌثًأ.د. عادل 
 د. خلٌل ابراهٌم العلً

7 2003 

 االعظمٌة  البعد الزمنً واثره فً ادران البٌئو الحضرٌة  علً ارزٌج صبري
 أ.د. صبٌح الجلبً

 أ.د. خالص االشعب
00 2002 

 احمد ناطك
التوجهات التخطٌطٌة المطلوبة للتواصل بٌن 
االصالة والمعاصرة للبنٌة الحضرٌة امدٌنة 

 بغداد
 2002 00 أ.د. خالص االشعب دٌة عرصات الهن

 آالن فرٌدون 
المعلوماتٌة وسبل احٌاء النسٌج التراثً 

 العمرانً للمدٌنة العربٌة 
 2002 07 أ.د. خالص حسنً االشعب بغداد

 التحلٌل الهٌكلً ألسواق مدٌنة بغداد التملٌدٌة  امل حافظ زامل 
الشورجة ، باب 

االغا، سوق 
 عٌسى

 2003 08 كمونة  أ.د. حٌدر عبد الرزاق

 2002 09 أ.د. صبٌح الجلبً  االبداع فً تخطٌط المدٌنة المستمبلٌة  كمٌلة احمد عبد الستار 

  صٌرورة بماء المدٌنة مابٌن الثنائٌات  عمر بدر دمحم الشبٌلً
 أ.دصبٌح الجلبً

 أ.د. خالص االشعب
22 2003 

 ٌوسف حامد دمحم
الظوابط االجتماعٌة فً اعداد التصامٌم 

 االساسٌة للمدن
 2003 23 أ.د. صبٌح الجلبً الموصل



 Urban Planningاالختصاص    رسائل الماجستٌر  

 اسم المشرف منطمة الدراسة عنوان الرسالة اسم الباحث
رلم 

 المرص
 السنة

 مها جمٌل المالئكة 
فمدان تدرجٌة بنٌة المراكز المطاعٌة 

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

 صفاء صالح احمد 
اثر نمط الشبكة المعلوماتٌة على التغٌرات 

 الفٌزٌائٌة والوظٌفٌة للمدٌنة 
 2002 28 أ.د. هادي العنبكً 

 2003 29 ا.د . هادي العنبكً   العولمة والمدٌنة  مصطفى جلٌل ابراهٌم 

 2002 30 عنبكًأ.د. هادي ال  الهوٌة الحضارٌة لالطار العمرانً ناجح دمحم دمحم 

 عمٌل عبد االمٌر 
جدلٌة البنٌة العمرانٌة المعاصرة واثرها فً 

 تشكٌل المدٌنة العرالٌة 
 كربالء

 أ.د. هادي العنبكً
 د. غادة مرزولً

36 2004 

 علً عبد الرزاق 
اثر الموانٌن والتشرٌعات التخطٌطٌة 
 والعمرانٌة فً نسٌج المدٌنة العربٌة 

 2004 37 زاق كمونةأ.د. حٌدر عبد الر صنعاء

 نجالء كاظم كرٌم 
اثر تغٌٌرات البنٌة الفكرٌة فً هوٌة مدن 

 المستمبل االفتراضٌة 
 2004 38 أ.د. صبٌح الجلبً 

 رٌاض منٌر دمحم
فهم المدٌنة العربٌة االسالمٌة بكونها نظاما" 
فً ضوء المتغٌرات االجتماعٌة وااللتصادٌة 

 والتكنلوجٌة 

الجزء المدٌم من 
 النجف مدٌنة

 2005 40 أ.د. هادي العنبكً 

 عبد الرزاق دمحم جبار 
تموٌم المساحات الخضراء ضمن المخطط 

 االساسً 
 2004 43 أ.م.د. لإي طه  الفلوجة

 حمٌدة عبٌد 
المشاكل التخطٌطٌة الناجمة عن توسع مدٌنة 

 المحمودٌة
 2005 44 أ.د. صبٌج الجلبً  

 اركان علً فتحً 
على عناصر النظام  تاثٌر الفكر الغربً

 العمرانً دراسة تحلٌلٌة ومٌدانٌة 
 2004 45 أ.د. حٌدر عبد الرزاق كمونة النجف



 Urban Planningالختصاص  ا  رسائل الماجستٌر 

 اسم المشرف منطمة الدراسة عنوان الرسالة اسم الباحث
رلم 

 المرص
 السنة

  2004 46 أ.د. كامل كاظم بشٌر   مكان الحضري الفعالٌات المتجاورة ووحدة ال هٌثم عبد الحسٌن الشمري 

 فراس ناظم دمحم
الهٌئة الحضرٌة بٌن العوامل النفسٌة 

 والتنظٌمٌة 
 2004 50 أ.د. صبٌح الجلبً 

 عبد الرزاق عبد هللا صالح 
التغٌٌرات فً البنٌة الفٌزٌاوٌة )العمرانٌة( 

 واثرها فً البنٌة االجتماعٌة 
 2005 53 أ.د. صبٌح الحلبً 

 مً تحسٌن عبد الجبار 
استغالل المناطك السٌاحٌة والتارٌخٌة 

 لمحافظة البصرة 
 2005 54 أ.د. هادي العنبكً البصرة 

 نصٌر زهٌر ناصر
دعم االنظمة الحاسوبٌة للتخطٌط الحضري 

استخدام انظمة التصوٌر المرئً التعاونٌة فً 
 عملٌات التخطٌط والتنمٌة الحضرٌة 

 2005 55 أ.د. هادي العنبكً 

 صفوان نوفل خلٌل
اثر  –الوضوحٌة فً البٌئة الحضرٌة 

خصائص التنظٌم الفضائً للنسٌج الحضري 
 فً تولٌع المواضع الدالة فً مدٌنة الموصل 

 الموصل
 أ.د. صبٌح الجلبً
 أ.د. بهجت رشاد

56 2005 

 2005 57 ٌنلد. شاكر رزولً ز ابو غرٌب التوسع العمرانً لضاحٌة ابو غرٌب تغرٌد حامد علً 

 2005 59 أ.د. حٌدر عبد الرزاق كمونة  الهوٌة العمرانٌة فً ظل التوجهات الحدٌثة  بسمة عبد النافع سعٌد

 هدٌل سالم اسحك
التمفصل فً الفضاء الحضري دور الهٌاكل 

 العمدٌة فً تنظٌم البنٌة 
 2005 60 أ.د. حٌدر عبد الرزاق كمونة 

 آمنة حسٌن صبري
دراسة فً تمٌٌم  –لتخطٌط الالمركزٌة فً ا

 التخطٌط على المستوى المحلً 
 2005 60 أ.د. كامل كاظم بشٌر  

 سفٌان منذر صالح 
اثر تخطٌط التنمٌة السٌاحٌة فً الحٌاة 

 االجتماعٌة وااللتصادٌة 
مصٌف صالح 

 شمالوة -الدٌن 
 2005 63 أ.م.د. لإي طه 



 Urban Planningاالختصاص    رسائل الماجستٌر 

 اسم المشرف منطمة الدراسة عنوان الرسالة م الباحثاس
رلم 

 المرص
 السنة

 حسٌن سلمان عبد هللا
الداللة االٌماعٌة للخصائص التشكٌلٌة للنسٌج 

 الحضري 
 2005 64 أ.د. صبٌح الجلبً 

 2005 67 أ.م.د. لإي طه بغداد وثائك الحفاظ على التراث المعماري  نعم عدنان عبد الكرٌم 

 دنجوى عبٌ
المعاٌٌر التخطٌطٌة للمساحات المفتوحة 

 والخضراء فً مدٌنة بغداد
 بغداد

 أ.م.د. لإي طه
 د. بهجت رشاد

68 2005 

 عمار دمحم عبد الرسول
تكامل فعلً الحركة واالدران فً تحمٌك 
 شخصٌة الفضاءات الحضرٌة المحورٌة 

 2005 69 أ.د. حٌدر عبد الرزاق كمونة 

 فارس عطا هللا مطلوب
لة بٌن خصائص التنظٌم الفضائً العال

فً المدٌنة وتولٌع الفعالٌات الحضرٌة 
 االسالمٌة 

 2005 72 أ.م.د لطف هللا جنٌن كتانة 

 زٌنب هشام مالن 
البٌت البغدادي واثره على المشهد الحضري 

 بٌن االصالة والمعاصرة 
 2006 73 أ.د. حٌدر عبد الرزاق كمونة 

 شذى عاصم جمال الدٌن
حضر فً محافظة دٌالى للفترة من حركة الت

(0947-0997) 
 2005 74 أ.د. هادي العنبكً دٌالى

 جنان علً سلٌم الوردي
دور اعادة التطور فً ابراز ذروة المشهد 

 الحضري لمدن العتبات الممدسة 
 2006 78 أ.د. صبٌح الجلبً الكاظمٌة 

 اٌناس ولٌد العانً
اثر النظرٌة االٌكولوجٌة على التخطٌط 

 تصمٌم الحضريوال
 

 أ.د. صبٌح الجلبً
 د. اكرم العكام

80 2006 

 عز صباح مٌا
الحوار بٌن الذات والمدٌنة ضمن اطار 

 مفهومً االلفة واالغتراب 
شارع الرشٌد 

  وشارع الربٌعً 
 2006 84 أ.د. حٌدر عبد الرزاق كمونة

 هالة حسٌن موسى
اثر السٌاحة الدٌنٌة على التحدٌث العمرانً 

 نة كربالءلمركز مدٌ
 2006 85 أ.د. صبٌح الجلبً كربالء



 Urban Planningاالختصاص    رسائل الماجستٌر 

 اسم المشرف منطمة الدراسة عنوان الرسالة اسم الباحث
رلم 

 المرص
 السنة

 حٌدر لاسم حامد
اآلثار السلبٌة لتغٌٌر الشوارع السكنٌة الى 

 شوارع تجارٌة 
جزء من شارع 

 بغداد -الربٌع 
 2006 89 د. لإي طه أ.م.

 دراسة فً معنى المشهد الحضري  دمحم عوض جاسم
رمضان  04شارع 

 شارع الربٌعً  –
 2006 90 أ.د. صبٌح الجلبً

دمحم صبٌح عبد هللا 
 الخزرجً

اثر النظام العضوي على حٌوٌة الشكل 
 الحضري 

 
 أ.د. صبٌح الجلبً
 د. ساهر المٌسً

94 2006 

 كوثر نجم عبد هللا
تٌار مولع المدٌنة الرٌاضٌة المنسبة اهمٌة اخ

 للمنافع الرٌاضٌة ضمن مدٌنة بغداد
 2006 95 أ.د. هادي العنبكً  بغداد

 سلوان برهان الكلٌدار
التصمٌم الحضري واثره فً تفعٌل دٌنامٌكٌة 

لالجزاء المكونة للنسٌج االشكال المعمارٌة 
 ))دراسة تحلٌلٌة ((

مجمع جامعة 
 الجادرٌة –بغداد 

 . ساهر المٌسًأ.م.د
 د. عبد الوهاب احمد 

000 2006 

 سمٌة الٌج جاسم
الثبت والتغٌٌر فً التكوٌنات الشكلٌة للمشهد 

دراسة تحلٌلٌة لمشاهد حضرٌة –الحضري 
 لمدٌنة بغداد 

–شارع السعدون 
 شارع كرادة داخل 

 أ.د. صبٌح الجلبً
 د. عبد الوهاب احمد

002 2006 

 مازن ظافر موسى
ألثر التكنولوجٌا والمعلوماتٌة  رإٌا مستمبلٌة

 على منطمة الكرادة فً مدٌنة بغداد
 2007 004 أ.د. حٌدر عبد الرزاق كمونة الكرادة

 سلمى خالد عباس
اشكالٌة النسٌج الحضري للمدٌنة العربٌة 

 االسالمٌة 
 2006 005 أ.م. د. لطف هللا جنٌن كتانة باب الشٌخ

 سالً عدنان عبد المنعم 
ٌفٌة لشارع العمل الشعبً التجاري الكفاءة الوظ

 فً مدبنة بغداد
شارع العمل 

 الشعبً
 2007 007 د. ناصر صالح مهدي



   Urban Planning  االختصاص رسائل الماجستٌر

 اسم المشرف منطمة الدراسة عنوان الرسالة اسم الباحث
رلم 

 المرص
 السنة

 لصً صبري عبد المادر 
ة فً العراق تخطٌط وتصمٌم المدٌنة المعلوماتٌ

 المولع والمواصفات 
 

 د. جمال بالر مطلن
 د. هشام عدنان عبود

008 2007 

ابتسام بهاء الدٌن عبد 
 الفتاح

 2005 93 أ.د حٌدر عبد الرزاق كمونة   الفضاء والمكان فً مدٌنة بغداد

 هبة دمحم رٌاض 
المناخ وعاللته فً تشكٌل النسٌج الحضري 

 مدٌنة بغداد  دراسة ممارنة لمحالت سكنٌة فً
 2007 003 أ.م. د لإي طه  بغداد

 
 ظبٌة فاروق ابراهٌم 

االبعاد التخطٌطٌة للتواصل المكانً فً البٌئة 
 الحضرٌة 

جامعة بغداد 
 الجادرٌة

 2007 004 أ.م.د. لإي طه دمحم

 
 علٌاء علً حسٌن 

االمكانات السٌاحٌة لمنطمة االهوار واستثمارها 
 الصحن لتخطٌط لرٌة سٌاحٌة فً هور

 2006 005 أ.م.د.لإي طه دمحم هور الصحن

 
 آالء لحطان نوري

العوامل المإثرة على اختٌار مولع مطار النجف 
 الدولً 

 2007 006 أ.م.د. هادي العنبكً النجف

 
 رفٌف موسى السعدي

الحكومة االلكترونٌة دراسة تحلٌلٌة للتحول فً 
تمدم الخدمات من الصورة التملٌدٌة الى 

 نٌة االلكترو
 2007 007 ا.د. كامل كاظم بشٌر بلدٌة المنصور

 احمد سعد الشدٌديحسٌن 
سٌاسات التنمٌة اإلللٌمٌة لمواجهة مشاكل 

 التحضر فً إطار الالمركزٌة
UR 2008 020 أ.د كامل كاظم بشٌر 

 كسبرٌان آرام مكرٌدج
التحلٌل السلوكً لنموذج الجاذبٌة وفما 

 لخصائص الرحلة 
UR 

 د حمزة ناصرا.د عبد المجٌ
 ا.د عادل نهٌر 

022 2007 

 سندس فتاح علً
المعالجات البٌئٌة للمجمعات السكنٌة وتؤثٌرها 

 فً المحالت السكنٌة المجاورة
 2009 035 ا.د عبد السالم الفرمان 



 Regional Planningاالختصاص رسائل الماجستٌر 

 عنوان الرسالة اسم الباحث
منطمة 
 الدراسة

 اسم المشرف
رلم 

 لمرصا
 السنة

 خنساء عبد الرحمن 
تموٌم كفاءة التولٌع المكانً للمجمعات الصناعٌة 

 الخدمٌة ضمن التصمٌم االساسً لمدٌنة بغداد 
مجمع البٌاع 
 الصناعً 

 2002 0 أ.د. كامل كاظم الكنانً 

 عمرلوف  األثرٌةالموالع  وتؤهٌلتخطٌط  فارس شكري 
 د. عادل الحدٌثً

 د. امٌل جمٌل
5 2002 

 انصاف جعفر خٌون
اثر نماذج المسإولٌة فً تخطٌط التنمٌة السٌاحٌة 

 فً العراق 
 2002 02 أ.د. صبٌح الجلبً 

 هادي جاسب مرعب
تمٌٌم اثر التنمٌة االللٌمٌة فً تطور مدٌنة المجر 

 الكبٌر
 2003 20 أ.د هادي العنبكً 

 ضٌاء موالن فرج 
اصول تخطٌط المنتجعات السٌاحٌة فً المناطك 

 ه الجبلٌة شب
 2003 20 د. باسل المشطٌنً لرة تبه

 2003 24 د. باسل المشطٌنً  الحبانٌة  اعادة وتؤهٌل المدٌنة السٌاحٌة فً الحبانٌة  عبد المادر عبد الهادي

 عمار خلٌل ابراهٌم 
الصناعٌة لمحافظة دٌالى دراسة  األرضاستعماالت 

 فً المخططات الهٌكلٌة 
 2003 33 ً أ.د. كامل الكنان دٌالى 

 معزز ٌاسٌن سعود الدلٌمً
التولٌع المكانً للصناعات االساسٌة وابعادها 

 الجٌوستراتٌجٌة 
 2005 40 أ.د. كامل كاظم بشٌر  

 مها اكرم 
العوامل المإثرة فً التولٌع المكانً للفعالٌات 

 الصناعٌة فً البٌئة الحضرٌة 
 2004 52 أ.د. كامل كاظم بشٌر  

 2005 65 أ.م.د. لإي طه  عٌن تمر تنمٌة السٌاحة العالجٌة فً منطمة عٌن تمر الطائً زهراء دمحم جاسم 

 نورة اسامة عباد
التولٌع االفضل مكانٌا" لتوزٌع خدمات الطوارئ 

 على مستوى المدٌنة 
 

 أ.د. كامل كاظم بشٌر 
 أ.د. عبد الخالك عبد الجبار 

70 2005 



 Regional Planningاالختصاص رسائل الماجستٌر 

 عنوان الرسالة اسم الباحث
منطمة 
 الدراسة

 اسم المشرف
رلم 

 المرص
 السنة

 2006 83 د. عادل نهٌر عبد  استعماالت االرض الزراعٌة فً ضواحً المدن احمد عدنان سعٌد

 دمحم مرعً عواد
دراسة استعماالت االرض لمدٌنة بغداد باستخدام 

 تمنٌات االستشعار عن بعد
 

 أ.م.د. لإي طه
 اٌاد عاشور د.

87 2006 

 2005 96 د. جمال بالر مطلن الصوٌرة  العوامل المإثرة فً استمرار المستمرات الرٌفٌة  جمال فائك عباس 

 2006 97 أ.د. هادي العنبكً السماوة تخطٌط المدن الصحراوٌة  هٌفاء جواد الشٌخ

 ماهر عبد المجبد
 

اتجاهات التولٌع الصناعً واثرها فً التنمٌة 
كانٌة دراسة اآلثار االللٌمٌة للمجمعات الم

 الصناعٌة

مجمع 
االسكندرٌة 
 الصناعً 

 2006 98 د. شاكر رزولً زٌنل

 سلوان لطفً دمحم علً 
اهمٌة معطٌات التنمٌة فً تركز وتشمك 

المستمرات البشرٌة ضمن محافظة البصرة وذي 
 لار ومٌسان ذات العاللة بمناطك االهوار 

 2006 99 أ.د. كامل كاظم بشٌر  

 
 حاتم نوارعادل 

تحدٌد موالع المدن الصحراوٌة فً محافظة 
 االنبار باستخدام التمنٌات الحدٌثة

 االنبار
 أ.م.د لإي طه المال حوٌش

 م.د مصطفى عبد الجلٌل
020 2008 

جبار كاظم حداد نادٌة 
 الكنانً

 
 اثر األبعاد اإلللٌمٌة فً معاٌٌر البنٌة الحضرٌة 

كربالء 
 الممدسة

 2008 023 د كامل كاظم بشٌر الكنانًا.

 
نجم الدٌن هادي دمحم سعٌد 

 المولوي

حركة السكان فً لضاء حلبجة وأثرها على 
 تشتت وتركز المستمرات البشرٌة الرٌفٌة

 2008 024 ا.د عدنان مكً البدراوي لضاء حلبجة

 Transport Planningاالختصاص رسائل الماجستٌر 



 عنوان الرسالة اسم الباحث
منطمة 
 الدراسة

 اسم المشرف
رلم 

 المرص
 السنة

 نجاة لادر عمر الجاف
دراسة تؤثٌر المتغٌرات االجتماعٌة فً بناء نموذج تولد 

 الرحالت 
 كركون

 د. امٌل جمٌل شمعان
 د. عادل نهٌر

4 2002 

 وسام جورج جبرائٌل
سهولة وانسٌابٌة حركة نمل االشخاص تجاه المدن 

 الكبرى 
 بغداد

 كاظمأ.د. كامل 
 د. عادل نهٌر

6 2003 

 المحمودٌة  اثر المرور النافذ فً المدٌنة  دمحم محسن السٌد
 أ.د. عادل الحدٌثً

 أ.م.د. حسن ٌونس سلمان
9 2003 

 2003 06 د. امٌل جمٌل شمعان  السمات التخطٌطٌة للنماذج المفسرة للحوادث المرورٌة  محمود اسماعٌل دمحم

 فالح مهدي هادي 
مإشرات المستمبلٌة لتخطٌط استعماالت االرض استمرار ال

 على ضوء تاثٌرات انظمة النمل واالتصاالت الحدٌثة 
 2003 34 د. عادل نهٌر  

 هدى عبد المادر عزٌر 
دراسة  –تمٌٌم كفاءة شبكة النمل فً منطمة المحمودٌة 

 فً لوة الجذب
 المحمودٌة

 د. جمال بالر
 د. عادل نهٌر 

70 2005 

 2007 000 د. عادل نهٌر   سٌاسات نمل ممترحة لمدٌنة بغداد نعلً احمد سلما

 
 احسان عباس جاسم 

تحلٌل العاللة بٌن استعماالت االرض ومنظومة النمل 

 G.ISالحضري بؤعتماد تمنٌة 
 

 أ.م.د. لإي طه دمحم 
 د. مصطفى عبد الجلٌل 

118 2008 

 لجٌن عباس حمودي 
ستمرار ونمو التنمٌة الرٌفٌة المستدامة )دراسة فً ا

 المسمرات الرٌفٌة (
 

 2009 لجٌن  د.عدنان مكً البدراوي  

رٌم حسٌن عبد 
 الرسول 

تطبٌك نظام الولوف المجانً خارج مركز مدٌنةبغداد 
 لتملٌل االزدحام المروري فً المنطمة المركزٌة 

 2004 290 ا.م.د.فراس ثامر حمودي  مدٌنة بغداد 

 Housing Planningاالختصاص رسائل الماجستٌر 

 اسم المشرف منطمة الدراسة عنوان الرسالة اسم الباحث
رلم 

 المرص
 السنة



 2002 03 أ.د. كامل كاظم بشٌر   النمط االفضل التصادٌا" لالسكان  بسام سهام كرٌم

 2002 04 أ.د. صبٌح الجلبً منطمة الٌرمون داللة التواصل فً تخطٌط السكن  انعام مجٌد دمحم

 لعانًشٌماء هاشم ا
اثر التحوالت التخطٌطٌة على االنماط السكنٌة 

 لمدٌنة بغداد
 2002 05 أ.د. خالص االشعب بغداد

 نذٌر سعٌد عبد الرزاق
اثر التنظٌم الفضائً فً التفاعالالجتماعً 
 للبٌئة السكنٌة فً مناطك مختارة من بغداد

 2004 30 أ.د. صبٌح الجلبً بغداد

 سهاد كاظم 
اري والتوافك الحضتخطٌط االسكان 

 االجتماعً 
حً المحاربٌن 

 فً بغاد 
 2004 32 أ.د. صبٌح الجلبً

 2005 92 أ.د. هادي العنبكً   االثر االجتماعً لتغٌر شكل المسكن دمحم ثجٌل حسٌن 

 مها صكر علً الجنابً
دور نظرٌة المجال الحٌوي االنسانً فً 

 تخطٌط وتصمٌم المناطك السكنٌة 
 

 أ.د. صبٌح الجلبً
 جمال بالر  د.

000 2006 

 
 عباس احمدمظهر 

ممارنة بٌن البناء العمودي واالفمً التصادٌا 
 واجتماعٌا 

حً المثنى 
ومجمع العمارات 

السكنٌة فً 
 زٌونة

 2008 009 أ.م.د لإي طه المال حوٌش

 
 حنان محمود شكر

ظاهرة السكن العشوائً فً بعض المدن 
 دراسة تحلٌلٌة السباب الظهور –العربٌة 

 
 أ.د لإي طه المال حوٌش

 أ.م.د عبد السالم محمود فرمان
025 2008 

 
 سناء عباس حسن

اثر الخصائص السكانٌة واالجتماعٌة على 
الحاجة السكنٌة لمدٌنة بعموبة والتنبإ بها 

 2026حتى عام 
 بعموبة

 أ.د صبٌح علً عبد الحسٌن
 أ.م.د جمال بالر مطلن

029 2008 

  االختصاصرسائل الماجستٌر 

 اسم المشرف منطمة الدراسة عنوان الرسالة اسم الباحث
رلم 

 المرص
 السنة

 2004 26 أ.د. كامل كاظممحطة تصفٌة كفاءة استخدام المٌاه العادمة المعالجة فً  غفران ذٌاب عبد الحسٌن



 أ.م.د. باسل المشطٌنً الرستمٌة  التخطٌط المستمبلً للمواد المائٌة 

 زٌنب عبد الزهرة 
ً البٌئً فً تحمٌك التنمٌة اثر الوع

 المستدامة 
 2005 66 أ.م.د. لإي طه  

 حسٌن علً جاسم 
تحلٌل والع صناعة الذهب فً مدٌنة الكاظمٌة 

 دراسة فً االثر البٌئً
 2006 77 أ.د. كامل كاظم بشٌر  الكاظمٌة 

 فتحً فاضل عبد االمٌر
التمنٌات المستخدمة فً ادارة النفاٌات الصلبة 

 التخطٌط البٌئً لمدٌنة بغداد وتاثٌرها فً
 بغداد

د. عبد الوهاب احمد عبد 
 الوهاب

80 2006 

 سعاد جابر لفتة 
استخدام اسلوب تمٌٌم التاثٌر البٌئً فً 

االستدالل على االثار المصاحبة للمشارٌع 
 الصناعٌة ضمن المخططات االساسٌة لمدن

 
 د. عبد الوهاب احمد

 د. مهند مانوٌل ٌوسف
88 2006 

 2006 003 أ.د. لإي طه  السماوة  اثر البٌئة الطبٌعٌة فً النسٌج الحضري  ناصر عبد هللا  ماهر

 بشرى عبد الرحٌم ٌاس
المعالجات التخطٌطٌة آلثار الكارثة البٌئٌة فً 

 مدٌنة حلبجة
 2006 006 أ.د. حٌدر عبد الرزاق كمونة حلبجة

 

 

   االختصاصرسائل الماجستٌر 

 اسم المشرف منطمة الدراسة سالةعنوان الر اسم الباحث
رلم 

 المرص
 السنة

 2008 030 ا.د حٌدر عبد الرزاق كمونة الرإٌا المعاصرة لتخطٌط المدن فً ضوء  الولٌد خالد عبد اللطٌف



  العمارة الخضراء المستدامة

 صبٌح لفتة فرحان
تمٌٌم دور السلطات المحلٌة فً تحمٌك التنمٌة 

 المكانٌة 
 2008 030 المحسن العنبكً ا.د هادي عبد واسط

 هٌام حمٌد عبد المجٌد
استدامة التخطٌط الحضري وتاثٌرات التنوع 

 االٌكولوجً فً تطور المدن
 2008 032 ا.د كامل كاظم بشٌر بحر النجف

 2008 033 ا.د لإي طه المال حوٌش الرطبة االستدامة فً المدن الصحراوٌة فاطمة دمحم كاظم

 نزار شاكر محمود
توجهات استعماالت االرض فً مدٌنة تموٌم 

 هٌت
 2008 034 ا.د لإي طه المال حوٌش هٌت

حسٌن عالء الدٌن عبد 
 الوهاب

 بغداد المراكز الثمافٌة فً مدٌنة بغداد
 ا.د صبٌح علً الجلبً

 أ.م.د ناصر الشمري
036 2008 

 حٌدر ماجد حسن
المشاركة المجتمعٌة فً تموٌم المخططات 

 االساسٌة للمدن
 2009 037 ا.م.د كامل كاظم بشٌر الكوت مدٌنة

 دمحم طارق سلمان

تموٌم محاور التوسع لمدٌنة الحلة باستخدام 
تمنٌات االستشعار عن بعد ونظم 

GIS الجغرافٌة 
 مدٌنة الحلة

 أ.د اٌاد عاشور 
 أ.م.د باسل احمد  

038 2008 

 علًٌاسر فرٌد 
 

 تخطٌط وتصمٌم مسارات السابلة
دراسة ممارنة 

 بغدادمدٌنة 
 2009 039 أ.م.د باسل احمد

 وسن زكً دمحم 
دور المفاهٌم الدٌنٌة االسالمٌة فً المنهجٌة 

 التخطٌطٌة لمدٌنة كربالء الممدسة
 مدٌنة كربالء 

 ا.د صبٌح علً الجلبً
 أ.م.د ناصر صالح مهدي

040 2009 

  االختصاصرسائل الماجستٌر 
 عنوان الرسالة اسم الباحث

منطمة 
 الدراسة

 المشرفاسم 
رلم 

 المرص
 السنة

 أفراح سالم خلٌفة
تموٌم مفردات التنمٌة الرٌفٌة لمضاء الصوٌرة وتمدٌراثر 

 2009 050 ا.د عدنان مكً البدراوي الصوٌرة بعض العوامل التوضٌحٌة المصنفة فٌها

 2009 052 ا.د عدنان مكً البدراوي ذي لاراهم مإثرات التغٌٌر المكانً للمستمرات الرٌفٌة فً االهوار  حامد خضٌر كاظم



 هور الحمار فً محافظة ذي لار دراسة خاصة بمرى
خلٌل حسٌن بخت 

 الشمري
االستثمار فً خدمات البنى االرتكازٌة دراسة مٌدانٌة فً 

 2009 053 ا.د كامل كاظم بشٌر الكنانً الكوت خدمات الماء والكهرباء فً الكوت

 ثائرة عبد الفتاح دمحم 
 

صادٌة وانعكاساتها فً مسارات تنمٌة المتغٌرات االلت
 المناطك دون خط الفمر

 2009 054 أ.د هادي العنبكً مٌسان

 2009 055  شارع الخلفاء تاثٌر عمارة الحداثة على تخطٌط مدٌنة بغداد رنا صبحً ناصر

 2009 056 أ.م.د جمال بالر مطلن دراسة  نظام التموٌل االسكانً فً العراق فاتن سعد هللا عبد الجبار

 خلود عبد الخالك سالم
تمانة بناء لاعدة بٌانات للتخطٌط الحضري لمدٌنة 

 بغداد 
 2009 057 أ.د حٌدر عبد الرزاق كمونة بغداد

 زٌنب سلمان شمة
 إللٌمتجربة  اإلسكاندور المطاع الخاص فً مشارٌع 

 أنموذجاالعراق -كردستان
 2009 058 أ.د.لإي طه دمحم رشٌد كردستان

 دمحم اوس محمود
دور مصادر التموٌل فً تخطٌط وادارة الخدمات 

 البلدٌة فً مدٌنة بغداد
 2000 059 أ.د. لإي طه دمحم رشٌد بغداد

 نجالء جاسم حمٌد
التنظٌم المكانً للمستمرات الحضرٌة فً محافظة 

 واسط
 2009 060 أ.م.د. عبد الغفور االطرلجً واسط

 سعد حمٌد خلٌفة
ت تصفٌة مٌاه الشرب فً تمٌٌم كفاءة التولٌع لمحطا

 مدٌنة بغداد
ماء الكرخ 

 والدورة
 2009 060 أ.م.د. دمحم جاسم العانً

 2000 063 أ.م.د. عبدالغفوراالطرلجً الحلة-ادبغد حركة النمل بٌن مدٌنتً بغداد والحلة موفك عبدالحمزة مرزا

  االختصاصسائل الماجستٌر 
 المشرف اسم منطمة الدراسة عنوان الرسالة اسم الباحث

رلم 
 المرص

 السنة

 2009 065 أ.م.د.جمال بالرالسعدي الزعفرانٌة المعاٌٌرالتخطٌطة وتغٌر استعماالت االرض  صالح دمحم عكٌل 

 2009 066 أ.د.صبٌح الجلبً جامعات مختارة اثر الجامعة على مورفولوجٌة المدٌنة شٌماء مطشر حمزه

 2000 067أ.د.حٌدر عبد الرزاق  النجف اآلشرففً تطوٌرمدٌنة النجف دور تكنولوجٌا المعلومات  محمود حسٌن مصطفى



 كمونة اآلشرف 

 مهند سعدي غضبان
تنمٌة السٌاحة الدٌنٌة فً مدٌنة الكاظمٌة الممدسة مع 

 اإلشارة إلنشاء مشروع تخطٌطً للسٌاحة الدٌنٌة 
 2000 068 أ.د. صبٌح الجلبً الكاظمٌة الممدسة

 2000 069 أ.م.د. جمال بالر مطلن الكاظمٌة ٌٌر الكثافة البنائٌة فً بٌئة الوحدة السكنٌة أثر تغ فضاء معروف محمود

 بغداد األبعاد التخطٌطٌة النجاز مترو بغداد أسٌل مزهر حسٌن جاسم
ا.م.د. عبد السالم محمود 

 فرمان

 م.د. عبد الوهاب أحمد 
070 2000 

 الكرٌعات االعظمٌة ٌنة بغداد تطوٌر ضفاف نهر دجلة فً مد صفٌة مهدي خلٌل زٌدان
أ.د. لإي طه 

 المالحوٌش
070 2000 

 2000 072 أ.د. صبٌح علً الجلبً الكاظمٌة  البٌئة المشٌدة وأثرها فً أنماط اإلعداد االجتماعً   عصام صباح ابراهٌم

 نبٌل طه إسماعٌل
المناطك العشوائٌة وطرق معالجتها فً ضوء المعاٌٌر 

 كنٌةالتخطٌطٌة للمناطك الس
 بغداد

أ.د. لإي طه 
 المالحوٌش

073 2000 

حٌدر عبد الهادي عبد 
 الواحد

دراسة تؤثٌر استعماالت األرض على تصمٌم شبكة 
 الطرق فً إعداد التصمٌم األساس للمدٌنة

 2000 074 أ.م.د. باسل أحمد خلف كربالء الممدسة

 

  االختصاصرسائل الماجستٌر 
 2000 075 أ.م.د. جمال بالر مطلن العراق لسكنً سٌاسات العرض ا إسماعٌل حمد صنكال

 2000 076 أ.م.د. عبد السالم محمود فرمان بغداد دور المناخ فً تشكٌل المشهد الحضري للمدٌنة  نور سعد جابر 

 2000 077 د. ندى خلٌفة دمحم علً  الزبٌر التؤثٌرات البٌئٌة للمنطمة الصناعٌة البتروكٌمٌاوٌة أالء عبد الكرٌم حسٌن



 كرٌم كاظم حمادي
دراسة تحلٌلٌة لمشاكل البٌئة الحضرٌة )مناطك مختارة 

 من مدٌنة الحلة(
 2000 078 أ.د. دمحم علً االنباري الحلة

 2000 079 أ.م.د.عبد الغفور االطرلجً مدٌنة الصدر العجز السكنً فً مدٌنة الصدر رٌاض حسون جبار

 هاشم جعفر عبد الحسن
فً المدن  األرضاالت تطور التصادٌات استعم
 لمدٌنة النجف االشرف( -مٌدانٌة -الدٌنٌة)دراسة تحلٌلٌة

النجف 
 االشرف

 2000 080 أ.م.د.عبد الغفور االطرلجً

 عبد جبر زامل
دراسة تحلٌلٌة للخدمات التعلٌمٌة فً مدٌنة الكوت مع 

 إشارة إلى محالت مختارة
محافظة 
 الكوت

 2000 083 أ.د. لإي طه المالحوٌش

 اء احمد علًشهب
دور السٌاق الحضري فً تحمٌك البٌئة العمرانٌة 

  المستدامة
 2000 086 أ.د. صبٌح علً الجلبً حً الوحدة

أسراء عبد الرحمن 
 فاضل الطائً

 2000 087 أ.د. لإي طه المالحوٌش الكاظمٌة ظاهرة االندثار فً الوحدات السكنٌة التملٌدٌة

 2000 088 أ.م.د. باسل احمد الفتلً الفلوجة ودي فً تلبٌة الحاجة السكنٌةدور السكن العم نصٌر عبد الرزاق حسج

 االختصاصرسائل الماجستٌر 

 اسم المشرف منطمة الدراسة عنوان الرسالة اسم الباحث
رلم 

 المرص
 السنة

 أفراح عبد الرزاق الشرع
تؤثٌر التغٌٌر فً نسب استعماالت األرض على أسعار 

 الوحدات السكنٌة
 المثنى

 حً سومر()
م.د. مصطفى عبد 

 الجلٌل المرغولً
092 2000 

سارة عبد الفتاح جعفر 
 السرٌع

استخالص مإشرات االستدامة البٌئٌة المناخٌة فً المدن 
 الممدسة

 الكاظمٌة
أ.د. بهجت رشاد 

 شاهٌن
093 2000 



م.د. عامر شاكر 
 الكتانً

إبراهٌم راجح كاظم 
 الدفاعً

والع التنموي لمحافظة التخصٌصات االستثمارٌة فً ظل ال
 كربالء

 كربالء
أ.م.د. عبد الغفور 

 االطرلجً
094 2000 

 نداء حسٌن عبد عون
كفاءة التولٌع المكانً لمحطات تعبئة الولود فً المدن 

 العرالٌة
 األعظمٌة

ا.م.د.نجٌل كمال عبد 
 الرزاق 

095 2000 

 محافظة الكوت فً مدٌنة الكوت  وأثره لإلسكانالتوسع العشوائً  جاسم دمحم جانً

ا.م.د عبد السالم 
 محمود فرمان

ا.م.د فراس ثامر 
 الراوي

096 
2000 

 تركً عامر تاٌه الزٌدي
تلوث الهواء على البٌئة المحٌطة  اثؤرلٌاس بعض كلف 

 لمصفى الدورة
 097 ا.د.دمحم صالح المرٌشً  الدورة

2000 

علً فاضل عبد الحسٌن 
 الحمدانً

 كربالء ٌطً للسلطة المحلٌةالدور التخط
ا. م .د دمحم جاسم  دمحم 

 علً العانً
098 

2000 

 احمد عبد االله محمود 
اثر اسالٌب ادارة المشارٌع المدنٌة على تنفٌذ مشارٌع 

 البنى التحتٌة فً المدن
 

 حمداعبد الوهاب 
 وصدلً اسماعٌل 

 2009 صفر

 2009 047 د. شاكر رزولً زٌنل  كسرة وعطش   المناطك الصناعٌة فً مدٌنة بغداد كرٌم زمام وضاح 

 االختصاصرسائل الماجستٌر 

 كربالء الممدسة  المورفولوجٌة الحضرٌة  هٌام مجٌد البكري 
ا.د.حٌدر عبد الرزاق 

 كمونه
204 2002 

 اسم المشرف منطمة الدراسة عنوان الرسالة اسم الباحث
رلم 

 المرص
 السنة

 احمد عبد السالم حنش 
منهجٌة التحلٌل المكانً فً تمٌٌم المالءمة استخدام 
 المكانٌة 

 
ا.د.كامل كاظم بشٌر 

  ًالكنان
205 2002 



  زوما ٌاجاكلٌن لوس 
التشرٌعات التخطٌطٌة واستدامة المحلة السكنٌة فً 

 مدٌنة بغداد 
 بغداد

ا.د.لإي طه 
 المالحوٌش

 
206 2000 

زهٌر شمخً درٌول 
 هاشم الساعدي 

  نشوء وتطور مدٌنة الزهور العوامل المإثرة فً
ا.د.عبد الغفور دمحم 

 سلٌم االطرلجً 
207 2002 

زهراء عماد حسٌن 
 الحسٌنً 

 2002 208  ألجلبًا.د.صبٌح علً  النجف االشرف   اإلحٌائٌةاالرتماء بالموروث العمرانً والسٌاحة 

 علً حسون علً 
 إلىالسكنٌة  للشوارع األرضاثر تغٌٌر استعماالت 

 لى البنٌة التحتٌة الفنٌة فً مدٌنة بغدادتجارٌة ع
 بغداد

ا.د.حٌدر عبد الرزاق 
  كمونه

209 
2002 

 200 ا.د.دمحم صالح المرٌشً مدٌنة الصدر  الفمر الحضري والتنمٌة المحلٌة  زٌارة محً  انس
2000 

 مٌاسة فرلد عبد الرحٌم 
رإٌة مستمبلٌة فً تطوٌر البنٌة التحتٌة الخضراء فً 

 دمدٌنة بغدا
 بغداد

ا.م.د.نجٌل كمال عبد 
 الرزاق 

200 
2002 

احمد صالح  أٌاد
 الفهداوي 

ودورها فً اختٌار موالع المستمرات  اإلللٌمٌةالتنمٌة 
 البشرٌة 

 محافظة االنبار
ا.د.عبد الغفور دمحم 

 االطرلجً 
202 2002 

بٌداء عبد الحسٌن بدٌوي 
 الحسٌنً 

ً مدٌنة التحلٌل المكانً لمنظومة النمل الحضري ف
 الدٌوانٌة 

 الدٌوانٌة 
 فٌلحد.مهٌب كامل 

 الراوي 
203 2002 

موحد همام بالر عبد 
 المجٌد 

الهٌكلة التخطٌطٌة لمدٌنة النجف االشرف  إعادة
 المدٌمة فً ضوء متطلبات العصر 

 النجف االشرف 
ا.د.حٌدر عبد الرزاق 

 كمونه
204 2002 

 هدٌل موفك محمود
 اإلدارةالشبكٌة فً المخططات  أسالٌباستخدام 

 الحضرٌة للسٌطرة على توسٌع المدن 
مدٌنة       

 عنةالجدٌدة
ا.م.د.دمحم جاسم شعبان 

 العانً 
205 2002 

ر محمود حبٌتسارة 
 الجواري 

 بغداد  العاللة بٌن شبكات الطرق والنمو الحضري 
ا.د. كامل كاظم 

  بشٌرالكنانً 
206 2002 

 رائد رحٌم شمخً 
المكانٌة فً لضاء بدرة الحدودي فً  سٌاسات التنمٌة

 المتاحة  اإلمكاناتظل 
 

ا.م.د. سهى مصطفى 
 حامد 

207 2002 

 احمد سلمان مجٌد الزوار
دور المحاورالحركٌة ضمن المخطط االساس فً ابراز 

 المشهد الحضري 
 مدٌنة البصرة 

ا.م.د. عامر 
 شاكرخضٌرالكنانً

208 2002 



علً عبد السمٌع حمٌد 
 ثً عٌاش الحدٌ

 مدٌنة الفلوجة سٌاسات واسالٌب فً معالجة محدودٌة توسع المدن 
ا.م.د.دمحم جاسم دمحم 

 العانً شعبان 
209 2002 

عادل خلٌفة نوار 
 االفرجً 

التاثٌرات البٌئٌة الناتجة عن المصافً المائمة على 
 البٌئة المجاورة

 مصفى بٌجً 
د .علً كرٌم عبود 

 العمار 
220 2002 

سن امال منصور ح
 السلطانً 

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

 المالحوٌش
220 2002 

 ناصر حسٌن ناصر 

  Using of fuzzy cognitive map to 
ESTIMate the Population Size                              

          
 مدٌنة الناصرٌة 

م.د.مصطفى عبد 
 الجلٌل 

222 2002 

 2002 224 د. ضٌاء رفٌك مرجان  بلدٌة مركز الكرخ تطوٌر شبكات الصرف الصحً فً مدٌنة بغداد نتمى مخلد عبد الكرٌم م

  التحلٌل المكانً للخدمات البلدٌة لناحٌة الزهور مناهل جلٌل علً 
ا.م.د. عاٌد جسام طعمة 

 ا.د.بشٌر ابراهٌم 
225 2003 

 2003 226 ا.م.د. عامر شاكر   تحدٌد المعاٌٌراالسكانٌة الحضرٌة العوامل الموثرة فً  فراس شهٌد نوري 

كاظم عباس حسن 
 الربٌعً 

 بغداد  تمٌٌم كفاءة المولع المكانً لمدٌنة الطب فً بغداد
ا.م.د. ندى خلٌفة 

 الركابً
227 2003 

مصطفى ٌوسف جاسم 
 البٌاتً 

 اربٌل دور تمانة البناء فً معالجة الحاجة السكنٌة 
ي طه ا.د. لو

 المالحوٌش
228 2003 

  المخطط االساس لمدٌنة الغراف بٌن التخطٌط والتنفٌذ  دمحم هادي حسٌن 
ا.د. كامل كاظم 

 بشٌرالكنانً
229 2003 

 اثر التكنلولوجٌا على المشهد الحضري  دمحم ضٌاء جغفر الدٌوانً 
شارع العرصات 

 بغداد
ا.م.د.نبٌل كمال عبد 

 الرزاق 
230 2003 

ر دمحم سعود عبد الماد
 المعٌنً 

 2003 232 ا.م.د.علً كرٌم العمار لضاء المحمودٌة دور المشاركة المجلمعٌة فً تخطٌط الخدمات الصحٌة 

 2003 230 ا.د.صبٌح علً الجلبً مدٌنة الناصرٌة المخطط االساس وسٌمٌاء المشهد الحضري تمى رعد جواد الربٌعً 

 2003 237 ا.د.دمحم صالح المرٌشً  مدٌنة كربالء ة فً المدٌنة العرالٌة التحضر واالستدام عمار عبد العظٌم شكر 

 سندس فتاح علً 
المعالجات البٌئٌة للمحمٌات السكنٌة وتاثٌرها فً 

 المحالت السكنٌة المجاورة
 2009 238 ا.م.د.عبد السالم فرمان مجمع زٌونة السكنً



هاجر تحسٌن علً 
 حسٌن الجبوري

حوض الفرات بٌن هٌت  نظم المٌاه الجوفٌة فً
 وحدٌثة 

 
ا.د.علً عبد الزهرة 

 كاظم
239 2003 

 2003 240 ا.د.لإي طه المال اسواق باب االغا االرتماء بالمناطك التجارٌة المفتوحة  بان اسماعٌل خلٌل 

 2003 240 د.م.د.عادل نهٌر عب0 مدٌنة النا صرٌة Eبناء نموذج الصنٌف لتمدٌر الرحالت المتولدة  اشراق حمٌد ناصر 

 نوال دمحم سلمان لفتة 
امكانات التموٌل الذاتً للبلدٌات فً ضوءلالمركزٌة 

 االدارٌة 
 بلدٌة الكاظمٌة 

ا.د.كامل كاظم بشٌر 
 الكنانً

246 2003 

 حسام عبد المطلب هاشم 
تمٌٌم االثر البٌئً ال ستعماالت االرض الصناعٌة فً 

 ناحٌة الكرمة 
 ناحٌة الكرمة 

حمد خلف ا.م.د.باسل ا
 الفتلً 

247 2003 

بشرى ٌاسٌن علً 
 جعفرالدباس

المناطك السكنٌة بٌبدن الموانٌن التخطٌطٌة ووالع 
 الحال 

 بلدٌة بغداد الجدٌدة
ا.د.لوي طه  

 المالحوٌش
248 2003 

غادة شاكر حمٌد 
 العزاوي 

االستدامة  الكفاءةالبٌئٌة للفضاءالحضري فً
 االجتماعٌة 

مجمع حً السالم 
 ع/البٌا

ا.م.د.نجٌل كمال عبد 
 الرزاق

249 2003 

 التفاوت االللٌمً فً التنمٌة البشرٌة  امال عبد عسل الكرٌطً 
محافظات الفرات 

 االوسط 
ا.م.د.عبد الغفور 

 االطرلجً 
250 2003 

سنان فخري مهدي 
 االنباري 

التاثٌرات البٌئٌة والحضرٌة لمحطة معالجة المٌاه 
 العادة استخدام مٌائها العادمة فً الكرخ والتخطٌط 

 
ا.م.د.ندى خلٌفة دمحم 

 علً الركابً 
 ا2003 250

 محافظة كربالء   تحلٌل شبكة النمل البرٌة فً محافظة كربالء دٌنا مكً ابراهٌم 
د.مهٌب كامل فلٌح 

 الراوي 
252 2003 

مإٌد جبر حمٌدي 
 الربٌعً 

 ادمدٌنة بغد التولع المكانً لمركز الشرطة فً مدٌنة بغداد 
ا.د.كامل كاظم بشٌر 

 الكنانً 
253 2004  

 احمد نعٌم شمخً 
دراسة والع حال خدمات الماء والمجاري لمدٌنة 

 الكوت 
 2004 254 د.مصطفى عبد الجلٌل  مدٌنة الكوت 

 مدٌنة البصرة  مإشرات االستدامة الحضرٌة  دمحم اٌاد جاسم الحجاج 
ا.م.د.نادٌة عبد المجٌد 

 السالم 
255 2004 

 لٌد محمود صالح و
مكافحة التصحر فً محافظة االنبار بٌن الخصائص 

دراسة ممارنة بٌن مدٌنتٌن –الطبٌعٌة ونمو المدن 
 المائم والرطبة 

 محافظة االنبار
عبد الغفور دمحم سلٌم 

 االطرلجً
256 2003 



 2003 257 د.لإي طه مالحوٌشا. مدٌنة هٌت  تمٌٌم كفاءة الخدمات التعلٌمٌة مكانٌا فً مدٌنة هٌت  ابً شوكت حمٌد 

 ندى لاسم زاٌد المالكً 
شبكة مٌاه –دراسة البنى الٌحتٌة وسبل معالجتها 

 االتصاالت االالسلكٌة  –الصرف الصحً –الشرب 
 2004 259 ا.د.صباح عبود عاتً  بلدٌة الشعب  

 بشار جبر علً 
معولات تنفٌذ المخططات االساسٌة بابعادها التشرٌعة 

 مدٌنة الكوت  –حالة دراسٌة والمانونٌة 
 2004 260 د.علً كرٌم العمار  مدٌنة الكوت 

ضحى لاسم علً 
 الراشدي 

التجدٌد الحضري فً المراكز الدٌنٌة مركز مدٌنة 
 كربالء الممدسة كحالة دراسٌة 

 2004 263 د.مهٌب كامل فلٌح  مدٌنة كربالء 

 علً عادل حسٌن 
ة فً المدرة تائثٌر الموارد واالمكانات االللٌمٌ

حالة دراسٌة نشاط –التنافسٌة لالنشطة الصناعٌة 
 الصناعة المطنٌة فً محافظتٌن بابل وواسط 

 بابل وواسط 
ا.م.د.سهى مصطفى 

 حامد 
264 2004 

 سعاد فإاد خماس 
التائثٌرات المناخٌة على المشهد الحضري للشوارع 

دراسة ممارنة لشارع فلسطٌن وشارع –التجارٌة 
 ركٌا الفاتح فً ت

شارع فلسطٌن و 
شارع الفاتح فً 

 تركٌا 

ا.م.د.عامر شاكر 
 خضٌر الكنانً 

265 2004 

 صالح سلٌمان كشاش 
منطمة الدراسة –تموٌم المناطك الخضراء والمفتوحة 

 (فً مدٌنة الكوت 007()220()300المحالت )
 2004 266 ا.د.جمال بالر مطلن  مدٌنة الكوت      

خضٌر عباس حسٌن 
  الخزرجً

التمٌٌم المكانً للخدمات االجتماعٌة فً مدٌنة الدجٌل 
 الترفهٌة(–الصحٌة –)التعلٌمٌة 

 2004 269 دزمهٌب كامل فلٌح  مدٌنة الدجٌل 

 دمحم منعم حمٌد الحمٌري 
الموانٌن والتشرٌعات التخطٌطٌة ودورها فً تشكٌل 

 مورفولوجٌة المدٌنة  
 مدٌنة بغداد 

ا.م.د.عامر شاكر 
 خضٌر 

270 2004 

 حٌدرجاسم عبد جاسم 
دراسة تحلٌلٌة لحالة الموارد البشربة فً المإسسات 
الحكومٌة ودورها فً تحمٌك التنمٌة منطمة الدراسة 

 محافظة بابل 
 2004 270 ا.د.دمحم صالح المرٌشً  مدٌنة بابل 

 عباس جلٌل عباس 
تاثٌر حجم االستثمارات فً التنمٌة المكانٌة )محافظة 

 سٌة (بابل حالة درا
 2004 272 ا.م.د.علً كرٌم عبود  مدٌنة بابل 

 لٌلى حسن عبٌد
التولٌع المكانً للمطارات المدنٌة فً العراق )مطار 

 الفرات االوسط الدولً ( حالة دراسٌة 
 

ا.م.د.عبد الغفور دمحم 
 االطرلجً 

273 2004 

 2004 274ا.د.جمال بالر مطلن  مدٌنة بغداد  807اثر الكثافة السكانٌة فً السكن المستدام )محلة  سارة حنفً حسن 



 السعدي  ً البٌاع (حالة دراسٌة ف

 مدٌنة بغداد  اثر النمل العام على التنمٌة الحضرٌة فً مدٌنة بغداد  صادق امٌر صادق 
ا.م.د.فراس ثامر 

 حمودي 
275 2004 

عالء منصور حسن 
 السلطانً 

دور المحلٌات فً تخطٌط الخدمات واداراتها فً 
 لمناطك الرٌفٌة  ا

 ناحٌة الغراف 
ا.م.د.سهى مصطفى 

 حامد الدلٌمً 
276 2004 

 هالة علً مٌر حسٌن 
ادارة تجهٌز المٌاه الصالحة للشرب لمعالجة الشحة 

 فً مدٌنة الدٌوانٌة  
 مدٌنة الدٌوانٌة 

ا.م.د.ارٌج خٌري 
 عثمان الراوي 

277 2004 

 بغداد  فً الفضاءات السكنٌة  االستدامة البصرٌة مرٌم رشٌد حمود الدلٌمً 
د.عامر شاكر خضٌر 

 الكنانً 
278 2004 

استبرق صباح عبد 
 الرضا 

دور المطاع الخاص فً توفٌر خدمات البنى التحتٌة 
 فً لطاع االسكان 

 مدٌنة الكاظمٌة 
د.علً كرٌم عبود 

 العمار 
279 2004 

 خالد حردان مهنة 
ة الللٌم العاللات الوظٌفٌة بٌن المستمرات البشرٌ

 الحبانٌة الثانوي 
 اللٌم الحبانٌة 

د.دمحم صالح تركً 
 المرٌشً 

280 2004 

 اٌناس ضٌاء هادي 
اثر التمدم التكنلوجً فً التنمٌة العمرانٌة المستدامة 

 محلة الشٌخ بشار (–)منطمة الدراسة المٌدانٌة 
 2004 280  باسل احمد خلف ا.م.د.  محلة الشٌخ بشار 

 الربٌعً  امٌر كامل جواد
التولٌع المكانً للنشاط الصناعً بٌن الفهم الكالسٌكً 

 والتمدم التمنً والمعلوماتٌة 
 مدٌنة كربالء 

ا.د.عبد الصاحب ناجً 
 رشٌد البغدادي 

285 2004 

 مدٌنة السماوة  تمٌٌم استعماالت االرض الحضرٌة  هادي دمحم شٌال 
ا.م.د.دمحم جاسم دمحم 

 شعبان العانً 
286 2004 

 اشواق لاسم توفٌك 
االجتماعً فً تخطٌط –دور التنظٌم المكانً 

 المجمعات السكنٌة الجدٌدة 
 

د.صبٌح علً الجلبً 
وا.م.د.عبد الجواد 

 حسن عزٌز 
287 2004 

 مدٌنةكربالء  ادارة النفاٌات الصلبة  غٌث مجٌد صاحب 
ا.م.د.ندى خلٌفة 

 الركابً 
288 2004 

 مدٌنة كربالء  اتٌجٌة لتنفٌذالمخططات االساسٌة للمدن االدارة االستر معز دمحم جاسم 
ا.م.د. علً كرٌم عبود 

 العمار 
289 2004 



 فواد فلٌح حسن 
االبعاد النوعٌة والمكانٌة لتنمٌة فئة الشباب دراسة 

 ممارنة بٌن بغداد واربٌل 
 بغداد /اربٌل 

ا.م.د.سهى مصطفى 
 الدلٌمً 

290 2004 

 رٌم حسٌن عبد الرسول 
نظام الولوف المجانً خارج مركز مدٌنةبغداد  تطبٌك

 حام المروري فً المنطمة المركزٌة دزلتملٌل اال
 مدٌنة بغداد 

ا.م.د.فراس ثامر 
 حمودي 

290 2004 

 مدٌنة بغداد  سٌاسات االنتشار الحضري لحل مشكلة السكن  منى دمحم نافع احمد السٌد 
ا.م.د. نادٌة عبد المجٌد 

 السالم 
294 2005 

 عد حٌال جهاد اس
كفاءة الخدمات التعلٌمٌة والصحٌة فً مدن االهوار 

 دراسة فً التولٌع المكانً واالداء الوظٌفً  
 2005 295 ا.م.د.علً كرٌم العمار  لضاءالجباٌش 

 وسن حسٌن علً 
مدٌنة الشعور باغتراب فً النسٌج الحضري التملٌدي 

 الكاظمٌة حالة دراسٌة 
 مدٌنة الكاظمٌة 

لحسٌن عبد د.عبد ا
 علً العسكري 

296 2005  

  2005  297 ا.م.د.باسل احمد خلف  مدٌنة كربالء  استدامة خطة النمل فً مدٌنة كربالء الممدسة  ارٌج محً عبد الوهاب 

رسل حمٌد رزاق  
 الموسوي 

كانات المتاحة لتطوٌر واجهة نهر دجلة االم
 واستثمارها فً التنمٌة السٌاحٌة 

ظم من جسر باب المع
 الى جسر االحرار 

ازد.محسن عبد علً 
 الفرٌجً 

298 2005 

 مدٌنة النعمانٌة  االدارة الحضرٌة المتكاملة للمٌاه فً مدٌنة النعمانٌة  مجٌد جاسم حمد 
م.د. عبد الوهاب احمد 

 عبد الوهاب 
299 2005 

هٌثم مزعل علن 
 الخزعلً 

توثٌك وتشخٌص العوامل الموءثرة فً العرض 
 لع المدن السكنً لوا

مدٌنة النعمانٌة 
 انموذجا 

مطلن ا.د.جمال بالر 
 السعدي 

300 2005 

رعد محسن حمٌد دمحم 
 التمٌمً 

البنٌة العمرانٌة السكنٌة فً الممدادٌة بٌن والع الحال 
 والمعاٌٌر االسكانٌة 

 الممدادٌة 
م.د.حسٌن احمد سعد 

 الشدٌدي 
302 2005 

 عبد الكاظم حسون عباس 
الحضري على الحد من االنماط االجرامٌة اثر التصمٌم 

)دراسة مٌدانٌة لثالث من المحالت السكنٌة للمنطمة 
 الحضرٌة فً مدٌنة الدٌوانٌة (

 مدٌنة الدٌوانٌة 
ا.د.صبٌح علً الجلبً 

وا.م.د.مصطفى عبد 
 الجلٌل ابراهٌم 

303 2005 

 ٌاسمٌن دمحم دمحمرضا 
داد االستعمال التجاري ضمن مركز مدٌنة بغكفاءة 

 الشورجة حالة دراسٌة 
 بغداد الشورجة 

ا.د.دمحم صالح تركً 
 المرٌشً 

304 2005 

 سعٌد عبد الكرٌم غالم 
دراسة –كفاٌة التولٌع المكانً لخدمات الطرٌك العام 

تحلٌلٌة لشبكة الطرق االللٌمٌة لمحافظات النجف 
 االشرف وكربالء الممدسة وبابل 

–النجف االشرف 
 كربالء وبابل 

د.مصطفى عبد ا.م.
 الجلٌل 

305 2005 



مآرب ٌوسف حمدان 
 عامر 

        

دور التخطٌط البٌئً فً التعامل مع النفاٌات المنزلٌة 
 الصلبة منطمة الدراسة اربع محالت من جانب الكرادة 

 2005 307 ا.د.كرٌم حسن علوان  الكرادة –بغداد 

دمحم علوان نوري هزاع 
 الجبوري 

دٌة لمدٌنة تكرٌت باستخدام بعض تحلٌل البنٌة االلتصا
 االسالٌب االللٌمٌة 

 مدٌنة تكرٌت 
ا.د.صباح فٌحان 

 محمود 
308 2005 

 سارة كرٌم فرحان حسن 
السلون االجتماعٌة واثرة على البنٌة العمرانٌة دراسة 

 ممارنة لمحالت سكنٌة فً مدٌنة النعمانٌة 
 مدٌنة النعمانٌة  

ا.د.لإي طه 
 المالحوٌش 

309 2005 

وجدان عبد المطلب 
 مهدي 

استراتٌجٌة التنمٌة السٌاحٌة المستدامة 
 لمضاءالنعمانٌة 

 لضاء النعمانٌة 
ا.م.د.فراس ثامر 

 حمودي 
300 2005 

 هر امٌرة حسن بطٌن ظا
هٌكلٌة التوزٌع المكانً للمستمرات البشرٌة فً اللٌم 

 الكرمة الثانوٌة  
 2005 300 ا.د. فراس ثامر الراوي  اللٌم الكرمة 

 زٌنب عباس احمد 
دور الزراعة الحضرٌة فً تتحمٌك االستدامة فً 

 المدٌنة ) حالة دراسٌة مدٌنة بغداد (
 مدٌنة بغداد 

ا.م.د.ندى خلٌفة دمحم 
 علً الركابً 

302 2005  

 عبد الوهاب احمد جمٌل 
دراسة لرارات تغٌر استعماالت المناطك الخضراء 

 )منطمة الدراسة مدٌنة بغداد (
 دٌنة بغداد م

د.عبد الوهاب احمد 
 عبد الوهاب 

304 2005 

 زٌنة حبٌب ناصر 
التواصل فً المدٌنة الرلمٌة دراسة تحلٌلٌة تخطٌطة 

لتطوٌر خدمات المدٌنة من االسلوب التملٌدي الى 
 الرلمً 

 
ا.م.د. هدى عبد 
 الصاحب العلوان 

305 2005  

 اثٌر عمران حٌاوي 
لعمرانٌة لمراكز المدن التكامل البصري فً البنٌة ا

 التارٌخٌة 
 

د.عبد الحسٌن عبد 
 علً

306 2005 

 االء جمعة عبدفرحان 
اثار التولٌع المكانً للمجمعات التجارٌة فً 

 حً المثنى (–المتجاوزات الحضرٌة )حً التنبً 
حً –حً التنبً 

 المثنى 
 2005 307 د. علً حسٌن الجنابً 

 احمد فضالة عباس كاظم 
االجتماعٌة وااللتصادٌة والتشرٌعات  اثر العوامل

 العمرانٌة فً تغٌر االسكان المنفرد االسر 
 2005 320 ا.د.جمال بالر مطلن  مدٌنة الصوٌرة  

عطٌة داخل حمادي 
 العبادي 

التاثٌرات البٌئٌة لمشكلة ملوحة مٌاه شط العرب على 
 استعماالت االرض 

 2005 320 ندى خلٌفة الركابً  لمضاء ابً الخصٌب 

صوفٌا رزاق علً 
 التمٌمً 

دور االثار فً التنمٌة السٌاحٌة لمنطمة اهوار جنوب 
 ذي لار 

 ذي لار 
ا.م.د.باسل احمد خلف 

 الفتلً 
323 2005 



 2005 324 د.صبا سامً مهدي   التحول فً المنظومة الجٌنٌة للمناطك التراثٌة المدٌمة  انصاف نصٌر ابراهٌم 

خلدون عبد المادر عبد 
 جٌد المٌسً الم

 بغداد  االلتصاد االخضر اداة لستراتٌجٌة التنمٌة المكانٌة 
د.دمحم صالح تركً 

 المرٌشً 
325 2005 

 ضفاف نهر الكوفة  الواجهة النهرٌة لضفاف نهر الفرات  تخطٌط مكٌة شاكر علً اصغر 
ا.د. عبد الصاحب ناجً 

 البغدادي 
326 2005 

 حٌدر رزاق دمحم ال شبر 
االراض السكنٌة وتاثٌراتها على خدمات تجربة لطع 

 البنى التحتٌة الماء الصافً والصرف الصحً 

بغداد الجدٌدة محلة 

730  
د.سهى مصطفى ا.م.

 حامد 
328 2006 

  استصالح االراضً والتنمٌة المكانٌة المستدامة  عمار عبد الكرٌم خٌطان 
ا.م.د.سهى مصطفى 

 حامد
330 2006 

انٌس حاتم حسن 
 الجبوري 

التولٌع المكانً لمحطات الكهرباء دراسة تخطٌطة 
 لمحطتً كهرباء جنوب بغداد الغازٌة والحرارٌة 

 جنوب بغداد 
ا.م.د. دمحم جاسم شعبان 

 العانً 
330 2006 

 لطاع الرشٌد  التكامل المكانً لخدمات البنى التحتٌة فً المدن  همام كرٌم كاظم الخفاجً 
ا.م.د. دمحم جاسم شعبان 

 العانً
332 2006 

مصطفى مكً جواد 
 الفتالوي 

مدٌنة كربالء  –التاثٌرات البٌئٌنة للسٌاحة الدٌنٌة 
  -نموذجا 

 2006 335 ا.د. دمحم صالح المرٌشً  كربالء الممدسة 

علً محسن جاسم 
 الحسٌنً 

المناطك العشوائٌة وانعكاساتها االمنٌة واالجتماعٌة 
  -دراسة حضرٌة اجتماعٌة –على المدٌنة 

 2006 336 شاكر خضٌر ا.م.د.عامر ربالء الممدسة ك

 مدٌنة بغداد  استخدام االنظمة الذكٌة فً تخطٌط النمل لمدٌنة بغداد  سٌدا سركٌس مسروب 
ا.م.د. فراس ثامر 

 حمودي الراوي 
337 2006 

علً حسن برٌسم 
 المٌسً 

استراتٌجٌة المدن الصناعٌة الجدٌدة والتنمٌة المكانٌة 
 اعٌة الجدٌدة فً ذي لارللمدٌنة الصن

 2006 338 ا.م.د.علً كرٌم العمار  محافظة ذي لار  

 سها مناتً عباس 
استراتٌجٌة التنمٌة الموجهة بالنمل العام فً مدٌنة 

 دراسة تحلٌلٌة لمركز بغداد التجاري –بغداد 
 2006 339 ا.م.د. باسل احمد خلف  مدٌنة بغداد 

 هبة صباح نوري 
لٌة التمرحل للوصول لالستدامة المدن الخضراء وعم

منهج تخطٌطً للتنمٌة المستدامة لمركز لضاء  –
 المحمودٌة 

 2006 340 ا.م.د. عامر شاكر  لضاء المحمودٌة 

 2006 340دعبد الحسٌن عبد علً  النمو الحضري بٌن حواف المدن ومدن الحواف  لٌنا عبد االمٌر فاخر 



 مرٌعً العسكري  التعمٌد فً النمو الحضري 

 مدٌنة اربٌل  دور شبكات الخضراء فً االستدامة الحضرٌة للمدن  سٌماء خالد نور الدٌن 
ا.م.د. نادٌة عبد المجٌد 

 السالم 
342 2006 

 نجوى صادق عبد 
الحضري للمجمعات السكنٌة –التكامل البٌئً 

 المستدامة 

مدٌنة النجف 
حً  –االشرف 
 السالم 

ا.م.د.ندى خلٌفة 
 الركابً 

343 2006 

االء اسماعٌل خلٌف 
 الزوبعً 

تحلٌل امكانات التنمٌة المكانٌة فً لضاء ابو غرٌب 
 وسبل تعزٌزها 

 لضاء ابو غرٌب 
ا.م.د. مهٌب كامل فلٌح 

 الراوي 
344 2006 

 2006 345 ا.م.د. نادٌة عبد المجٌد  مدٌنة بغداد  خطوط السماء فً المشاهد الحضرٌة المدٌنٌة  سرى حمٌد مجٌد 

عبد الهادي عبد  حٌدر
 الواحد

 مدٌنة بغداد  امكانات التعمٌد لنظام النمل الحضري فً مدٌنة بغداد 
ا.م.د. مصطفى عبد 

 الجلٌل ابراهٌم 
346 2006 

سالم حردان حسن 
 عٌسى

المابلٌات الذاتٌة للمكان والتنمٌة االللٌمٌة )مدخل 
 تخطٌطً استراتٌجً (

 
ا.م.د. علً كرٌم عبود 

 العمار 
347 2006 

غفران محمود عبد 
 الكرٌم 

االدارة البٌئٌةالمتكاملة للمحمٌات فً العراق وتاثٌرها 
 على السٌاحة البٌئٌة 

 2006 348 د. دمحم صالح المرٌشً  

 حٌدر جاسم عرنوص 
تاثٌر التولٌع المكانً لمدٌنة البصرة الرٌاضٌة على 

 التنمٌة االللٌمٌة 
 

ا.م.د. مصطفى عبد 
 الجلٌل ابراهٌم 

352 2007 

      

ٌاسمٌن حسن جبار 
 السودانً 

التحلٌل المكانً لخطط االستثمار العام فً لطاعً 
 الماء والصرف الصحً لمدٌنة بغداد

 مدٌنة بغداد 
د. عبد الوهاب احمد 

 عبد الوهاب 
353 2007 

سماء جمعة ٌاسمٌن 
 العمبً 

 منطمة المشلة  تجدٌد النسٌج الحضري فً استدامة مراكز المدن 
.م.د. عبد الحسٌن عبد ا

 علً العسكري 
354 2007 

 شموس عبد الستار جبار 
التولٌع الصناعً والكلف المباشرة فً تدهور الموارد 

 البٌئٌة  
مولع النهروان 

 الصناعً نموذجا
ا.م.د.ندى خلٌفة دمحم 

 علً الركابً 
355 2007 

 نور علً رشن 
ة الفجوة بٌن التجمعات الرٌفٌة والمستمرات الحضرٌ

 المطاع التعلٌمً /حالة دراسٌة 
مدٌنة الراشدٌة / 

 لرٌة االنتصار 
  2007 356 ا.م.د. مهٌب كامل فلٌح 

 رٌاض دحام طوكان
فاعلٌة الموانٌن البٌئٌة فً ادارة المخلفات الصلبة 

 ومدٌات تاثٌرها على البٌئة المكانٌة 
مدٌنة بغداد حً  

 المنصور والعدل 
 2007 357 م.د.ارٌج خٌري عثمان



حٌدر دمحم جواد جاسم 
 الجزائري  

ادارة االرض الحضرٌة للحد من ظاهرة المناطك 
 الخطرة فً المدن 

 بحر النجف نموذجا 
ا.د.جمال بالر مطلن 

 السعدي 
362 2007 

سجى سعد حسٌن 
 المعموري 

 منطمة المنصور  كاة اتخطٌط شبكة النمل باستخدام اسلوب المح
ا.م.د.ندى دمحمعبد 

 الحٌالً 
363 2007 

 مروة موفك كاظم الزٌدي 
التفاعل الحضاري فً تشكٌل النسٌج الحضري 

 المعاصر 
 2007 364 ا.م.د.ساهر دمحم المٌسً  

 عال دمحم فاضل 
استعماالت االرض واثرها فً تحمٌك خصائص 

 المدٌنة الحٌة  
 

د.كاظم فارس 
 العٌساوي 

365 2007  

فإاد كاظم مطلن 
 الحسٌناوي 

تماعٌة فً تكوٌن البنٌة المكانٌة لمراكز المٌم االج
 المدن التارٌخٌة 

 مدٌنة سوق الشٌوخ 
ا.د. لإي طه المال 

 حوٌش
366 2007 

 حٌدر حمزة نجم 
صناعة المكان بٌن التخطٌط الحضري والتصمٌم 

 الحضري 
مركز مدٌنة                                                                   

 ة الدٌوانٌ
ا.م.د. عامر شاكر 

 خضٌر الكنانً 
367 2007 

احمد حسٌن عالوي 
 غزاي

اللمة امكانات التنمٌة المكانٌة فً محافظة النجف 
 االشرف 

 النجف االشرف 
ا.م.د. سهى مصطفى 

 حامد
368 2007 

 علً ظافر عبد 
تفعٌل االمكانات التنموٌة لمنظومة انهار شط العرب 

 باستخدام نماذج المحاكات 
 هار شط العرب ان 

ا.م.د. مصطفى عبد 
 الجلٌل ابراهٌم 

369 2007 

منٌر كاظم مرهون 
 الوردي 

 لضاء بلد  االمكانات التنموٌة واستثمارها فً التنمٌة السٌاحٌة 
ا.م.د.حسٌن احمد سعد 

 الشدٌدي 
370 2007  

 دمحم حسن سبع الفٌاض 
تمٌٌم الرصٌد السكنً على وفك عناصر الحك فً 

 ك السكن الالئ
 

ا.د. جمال بالر مطلن 
 السعدي 

370 2007 

 كرٌم هانً دمحم
حددات للبنٌة الصناعٌة فً ضوء المالتنظٌم المكانً 

 البٌئٌة )دراسة مٌدانٌة لمدٌنة الناصرٌة (
 مدٌنة الناصرٌة 

ا.م.د.سهى مصطفى 
 حامد 

372 2007 

 حسن ناجح عبد االمٌر 
ٌئٌة البصمة البٌئٌة والتخطٌط لبلورة الصورة الب

 للمدٌنة العرالٌة 
 مدٌنة النجف 

ندى خلٌفة دمحم ا.م.د.
 علً الركابً 

373 2007 

 مٌمون موفك لاسم 
التخطٌط المكانً لحركة الحشود فً مراكز المدن 

 الممدسة .)كربالء الممدسة حالة دراسٌة (
 2007 375 ا.م.د. مهٌب كامل فلٌح  كربالء الممدسة 

 دمحم مهدي محمود 
كان والتنمٌة المكانٌة للمدٌنة العرالٌة برامج االس

 )مجسمات سكنٌة مختارة فً مدٌنة النجف االشرف(
 النجف االشرف          

ا.م.د. حسٌن احمد سعد 
 الشدٌدي 

376 2007 



 عادل كرٌم هامل 
المكانً للخدمات التعلٌمٌة وندرة االرض  التخطٌط

 الحضرٌة 
 2007 377  ا.م.د. مهٌب كامل فلٌح بغداد مدٌنة الصدر

انس عبد الرحٌم غنً 
 حسٌن 

 2007 379 ا.م.د. ندى دمحم الحٌالً  مدٌنة بغداد  استراتٌجٌة جودة المدن باعتماد نظام اٌزو المدن 

 تمارة طارق صبري 
صناعة المكان الحضري )دراسة المنطمة المحٌطة 

 (بجامعة بغداد 
 جامعة بغداد 

ا.م.د. نادٌة عبد المجٌد 
 السالم 

380 2008 

اٌناس حامد عبد 
 الجبوري 

المدٌنة المتضامنة وبناء الصورة الحضرٌة لمركز 
 المدٌنة التملٌدٌة 

 مدٌنة تملٌدٌة 
ا.م.د. عامر شاكر 

 خضٌر الكنانً 
380 2008 

  االبعاد والمإشرات المإثرة فً المدٌنة المابلة للعٌش  نور عدنان صالح 
ا.م.د. نادٌة عبد المجٌد 

 السالم 
382 2008 

      

      

      

      

      

      

      

 

 


