
3102البحوث العلمية المنشورة لعام   

قرفية الصادق                                      استراتيجية ادارة األرض الساحلية في اطار التنمية المستدامة  . د  

قسوم جمال الدين . د  

 

 

جمال باقر مطلك                              حيازة الملكية العقارية لالراضي ودورها في تحديد اتجاهات التنمية الحضرية  . د  

 المهندي عادل جاسم 

 

مصطفى عبد الجليل                        التجاوزات على استعماالت االرض في مراب النقل الخارجي في مدينة الكوت  . د  

احسان عباس جاسم . د  

 

ا الى سكنيةالطاهرة حمد مجذوب                       المشاكل البيئية التي تنجم عن التغول على االراضي الزراعية وتحوله  

  مدينة الخرطوم بحري  –والسهول الطبيعية الى مشاريع زراعية                                                

                     

صديق عبدالرحمن  . د  

 

 

 المهندسة نداء حسين                        دور الجهات البلدية في معالجة السكن العشوائي  

فوزية جاسم  المهندسة  

 

لؤي طه المال حويش                        البعد القانوني والمؤسساتي في ادارة االراضي ومختلف التشريعات . د  

وقوانين االراضي والملكية                                                             

عبدهللا فرحان. د  

 

استعماالت ارض المدينة الحضرية  دراسة تحليلية عن تأثير استعماالت االرض  م سالي عدنان عبد المنعم          .م  

.التجارية على التصميم االساس لمدينة بغداد                                            
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العمرانية المستدامة للمدن المصريةحسام قطب الغراب                    فاعلية نظام التخطيط العمراني في مصر في تحقيق التنمية . د  

هايدي احمد شلبي  . د  

 

والتنمية المستدامة بين النظرية والتطبيق ( النقل –فراس ثامر حمودي               ادارة استعماالت االراضي الحضرية . د  

عايد وسمي                        دور البلديات في ادارة االرض الحضرية . د  

ن                     اثر القوانين والتشريعات على تخطيط وادارة االراضي في مدينة بغداد ضياء مرجا. د  

 المهندس سعد كمونه    

 

صبيح لفته فرحان            تطوير وتنمية المناطق العشوائية  . د  

  صالح لفته فرحان         

استدامة استعماالت االرض  م زهراء عماد الحسيني       اثر المحاور الحركية في تحقيق.م  

 

كوسيلة جديدة في ادارة االراضي  3102الرقمي ( الكادسترائي ) اريج خيري الراوي       المسح العقاري . د  

م سعاد جابر                در االدارة البيئية في الحد من المشاكل البيئية الستعماالت االرض.م  

 

عبد الوهاب احمد      المالئمة القانونية والتخطيطية الستعماالت ارض الواجهة النهرية  مدينة بغداد . د  

( مدينة الفلوجة كنموذج) عبدهللا فرحان          البناء العشوائي بين التشريع القانوني والمعالجة التخطيطية . د  

م عبد الرزاق عبد هللا.م  

 

االحزمة الخضراء ضرورة للحفاظ على االراضي الزراعية واستدامة االراضي المهندسة شروق خضير        

هايدي احمد شلبي        سياسات التدخل مع المناطق العشوائية . د  

نادية عبد المجيد السالم. د  

مؤشرات الكثافة ودورها في تحقيق االستدامة الحضرية                           عايد وسمي. د  

اسم محمد اياد ج  
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محمد صالح القريشي     تخطيط استدامة استعمال االرض  بين حاجات البشر وتحديات البيئة في الدول النامية . د  

امنه حسين صبري     التشريعات التخطيطية واهمية الجانب القانوني في التخطيط  العمراني . م  

الحضري في العراقنجيل كمال عبدالرزاق    البعد القانوني واالداري للتخطيط . د  

ندى خليفة                   الوعي البيئي ودوره في استدامة المناطق الخضراء  .د  

 زينب عباس احمد

 

لتعزيز إدارة االراضي في قطاع االسكان ": السارية" ارشد عبد الجبار عبدهللا       تقييم بعض امكانيات التشريعات العراقية . د  

التخطيط بالمشاركة اداة الستدامة مخططات استعماالت االرض        مصطفى جليل           . د  

  م عمار خليل .م

 

ندى محمد                االبعاد التخطيطية لكلفة ضريبة ارض الطريق . د  

علي حسين الجنابي     االبعاد القانونية والمكانية الدارة االرض في الريف وعند حافات المدن . د  

داغستاني   ادارة االرض في بغداد جدلية لماذا ام كيفعصام صالح ال. د  

محمد جاسم العاني     تقييم استخدامات االرض الحضرية  دراسة للمخطط العام لمدينة مرج الليبية الجديدة . د  

. عقيل عبد هللا             التجاوز على االمالك العامة الواقع والحلول . د  

    


