لائمة بعناوٌن مشارٌع التخرج
الدبلوم العالً
المكتبة الرلمٌة
الدبلففردوس*

فردوس .....

الدبلـــوم العــــــالً
اسم الباحث
دمحم كتاب محسن
لٌث عٌدي جفال

االختصاص Urban g
عنوان المشروع
التوزٌع المكانً لالستثمار فً ظل
المركزٌة المرار التخطٌطً
المؤسسة الجامعٌة وتنمٌة الموارد
البشرٌة فً ضوء التوجه نحو
الالمركزٌة

شروق سعد لاسم
الدباس

اهمٌة تمٌٌم االثر البٌئً فً التولٌع
الصناعً

نبٌل سعدون فٌصل

الالمركزٌة اإلدارٌة فً العراق –دراسة
ممارنة

رلم
المرص

السنة

منطمة
الدراسة
واسط

د .مصطفى عبد الجلٌل

1

2007

جامعة واسط

د .مصطفى عبد الجلٌل

2

2007

الشركة العامة
للصناعات
المطنٌة فً
الكاظمٌة

اسم المشرف

د .عبد الوهاب احمد

3

2008

د .سهى مصطفى

4

2007

ناصر صالح الشمري

5

2008
سها مناتً عباس

المشكالت التخطٌطٌة لمركز مدٌنة
كربالء(المدٌنة الممدسة)

كربالء

الدبلـــوم العــــــالً
اسم الباحث
عالء عكاب خلف
عادل احمد جبر
ذكرى ٌاس خضٌر
صالح جابر
حسٌن حرز عبد هللا

االختصاص Urban g
عنوان المشروع

منطمة
الدراسة

دور منظمات المجتمع المدنً فً
المجتمعات المحلٌة
تمٌٌم االطر المانونٌة الخاصة
بالجوانب البٌئٌة ضمن التصامٌم
االساسٌة للمدن
تحول النظم االدارٌة واثره فً
التنمٌة المحلٌة
تموٌم شبكة النمل فً مدٌنة
العزٌزٌة

بغداد لاطع
الرشٌد
واسط
/العزٌزٌة

التصمٌم االساسً لمدٌنة العزٌزٌة

العزٌزٌة

بغداد

رلم
المرص

السنة

د.شاكر رزولً زٌنل

6

2008

د .عبد الوهاب احمد عبد
الوهاب

7

2007

د .باسل احمد خلف

8

2008

د .باسل احمد خلف

9

2008

د .عامر شاكر الكنانً

10

اسم المشرف

2008

الدبلـــوم العــــــالً
اسم الباحث
ابتهاج محسن
محمود
ولٌد دمحم عبد الواحد
هٌام مجٌد جبر

االختصاص Urban g
عنوان المشروع
دور الالمركزٌة فً ادارة وتخطٌط
خدمات البلدٌة
متطلبات تولٌع موالف المركبات فً
شارع الكرادة داخل
مورفولوجٌة المحلة السكنٌة

اإلدارة الالمركزٌة ومسالة تطبٌماتها
عبد هللا كرٌم حمادي
فً العراق
لٌنا عبد االمٌر فاخر

السكن العشوائً

رلم
المرص

السنة

منطمة
الدراسة

11

2008

12

2008

د .عامر شاكر الكنانً

13

2008

دراسة ممارنة د .شاكر رزولً زٌنل

14

2008

د .ناصر صالح مهدي
الشمري

15

لاطع الكرادة
الكرادة
محلة الشرلٌة
فً الكوت

أم الورد فً
الجادرٌة

اسم المشرف
د .مصطفى عبد الجلٌل
المره غولً
د .ناصر صالح مهدي
الشمري

2008

اسم الباحث
مكٌة شاكر علً
عبد الحسٌن كاظم
زوري
تغرٌد علً جٌاد
سٌدا سركٌس
مسروب
صادق امٌر صادق
علً عادل حسٌن
ندى لاسم زاٌد

صالح ٌوسف عبود

عنوان المشروع
التحلٌل المكانً لمشكلة شبكة مٌاه
الصرف الصحً فً مدٌنة النجف
النمو الحضري فً بلدٌات محافظة
بغداد
التظٌم االداري فً التنمٌة
تمٌٌم الخدمات التعلٌمٌة فً محافظة
بغداد /الرصافة
تمٌٌم كفاءة شبكة الشوارع والطرق
فً منطمة البٌاع
دؤر نظام الرلابة االدارٌة والمالٌة
فً النهوض بوالع االدارات المحلٌة
دراسة التوزٌع المكانً لخدمات
االتصاالت السلكٌة فً مدٌنة بغداد
GIS
دراسة التغٌٌر فً استعماالت الرض
االللٌمٌة باستخدام تمنٌة االستشعار
عن بعد ونضم المعلومات الجغرافٌة

اسم المشرف

رلم
المرص

السنة

منطمة
الدراسة
النجف
االشرف

أ.م.د عبد الصاحب ناجً
رشٌد البغدادي

16

2007

بغداد

أ.د ناصر صالح مهدي

17

2008

دراسة

د .سهى مصطفى

18

2008

بغداد

د .عامر شاكر خضٌر

19

2008

بغداد

د .عامر شاكر خضٌر

20

2009

بغداد

د .سهى مصطفى احمد

21

2008

بغداد

د .مصطفى عبد الجلٌل

22

2008

هور الحوٌزة
لالعوام
د .مصطفى عبد الجلٌل
-1973
-1990
2004

23

2008

اسم الباحث
حسٌن علً احمد جواد
علً دوله محمود
بشرى ٌاسٌن علً
كاظم عباس حسن
علً عبد المنعم رشٌد
صادق عبد الحسن
زغٌر
فٌفٌان فائك عطٌة
سهاد شاكر دمحم
عماد عزٌز مهدي
دمحم لاسم عباس

عنوان المشروع

منطمة الدراسة

دور وحدات التخطٌط المحلٌة فً التنمٌة
المحلٌة
عملٌة اتخاذ المرارات ودٌممراطٌة
بغداد /الدورة
االدارة فً المجالس المحلٌة
دور اسالٌب التعالد للسٌطرة على التلوث
بلدٌة بغداد الجدٌدة
البٌئً الناتج من النفاٌات الصلبة
الكاظمٌة
التاثٌرات البٌئٌة للمنطمة الصناعٌة
دراسة فً تنمٌة
والع حال النشاطات االلتصادٌة (لضاء
االلتصادٌات المحلٌة
الكاظمٌة)
دراسة الخصائص العمرانٌة
مدٌنة الصدر
والدٌموغرافٌة لمدٌنة الصدر/م 536
بغداد

دور التخطٌط البٌئً فً انعاش االهوار
دور المٌادات المحلٌة فً تنمٌة االدارات
المحلٌة
دور االستثمارات فً السٌاحة الدٌنٌة
التوجهات التخطٌطٌة للحد من تاثٌر
الصناعات الملوثة للمٌاه

هور الحمار
دراسة

اسم المشرف

رلم
المرص

السنة

د .شاكر رزولً زٌنل

24

2009

د .سهى مصطفى

25

2009

د .ندى خلٌفة دمحم

26

2009

د .ندى خلٌفة دمحم

27

2009

د .شاكر رزولً زٌنل

28

2009

د .عامر شاكر خضٌر

29

2008

م.د عبد الوهاب احمد
عبد الوهاب

30

2009

د .سهى مصطفى

31

2009

32

2009

33

2009

د .شاكر رزولً
مدٌنة كربالء
د .عبد الوهاب احمد
مصانع الزٌوت النباتٌة
عبد الوهاب

اسم الباحث
خولة كرٌم كوثر
استبرق صباح عبد
الرضا
ارٌج محً عبد
الوهاب
حسن مدب مجحم
غازي فٌصل خلف
مؤٌد جبر حمٌدي
احمد شاكر جابر

عنوان المشروع
اللتلوث البصري وتاثٌره فً المشهد
الحضري للمدٌنة العرالٌة
اعادة تاهٌل وتطوٌر االسواق التراثٌة
فً مدن الرالد الممدسة /الكاظمٌة
المحمٌات الطبٌعٌة ودور الموانٌن
والتشرٌعات البٌئٌة فً ادامتها
االمن واالمان العمرانً فً المجمعات
السكنٌة من الناحٌة التخطٌطٌة
والتصمٌمٌة
التوعٌة البٌئٌة واثرها فً استخدام
المبٌدات الزراعٌة
تخطٌط خدمات البنى التحتٌة
دراسة االستعمال التجاري فً جزء
من شارع الكرادة-داخل فً مدٌنة
بغداد

منطمة الدراسة
الكاظمٌة
الكاظمٌة
عٌن التمر
مجمع 28
نٌسان

اسم المشرف
م .د عامر شاكر الكنانً
أ.م.د لؤي طه المال
حوٌش
م.د ندى خلٌفة الركابً
أ.د.لؤي طه المال حوٌش

أ.م.د.عبد الغفور
لضاء الخالص
االطرلجً
مدٌنة الصدر د .سهى الدلٌمً
كرادة-داخل

د.ضٌاء رفٌك مرجان

رلم
المرص

السنة

34

2009

35

2009

36

2009

37

2009

38

2009

39

2009

40

2009

عبد الحسن طاهر
جدران

تلوث مٌاه االهوار دراسة تطبٌمٌة تحلٌلٌة
لمٌاه هور ابو زرن

مأرب ٌوسف حمدان

التأثٌرات البٌئٌة للمنطمة الصناعٌة فً المدن
تحلٌل كفاءة التولٌع المكانً للخدمات التعلٌمٌة
بأستخدام نظم المعلومات المكانٌة
دور المجالس المحلٌة فً توفٌر الخدمات

سناء مهدي سعدون

تمٌم االثرالبٌئً للصناعات الغذائٌة

طه احمد عبد

دور التعلٌم المهنً فً التنمٌة المحلٌة
تطبٌك سٌاسات التجدٌد الحضري فً تطوٌر شارع
منطمة المربعة
الرشٌد منطمة المربعة
الصناعات الحرفٌة واثرها فً تنمٌة االلتصاد
سوق الصفافٌر
المحلً
ناحٌة الٌوسفٌة
اآلثار البٌئٌة لتملح التربة
التأثٌر البٌئً لمنطمة الزعفرانٌة الصناعٌة على
الزعفرانٌة الصناعٌة
البٌئة المحٌطة
التجاوزات السكنٌة على االراضً الزراعٌة(منطمة
لضاء الصوٌرة
الدراسة مركز لضاء الصوٌرة)
تموٌم نوعٌة مٌاه الشرب لمشروعات تصفٌة المٌاه
محافظة البصرة
فً مدٌنة البصرة
والع النظام االداري المتبع فً ادارة خدمة تجهٌز
أمانة بغداد
المٌاه على مستوى تحسٌن االداء(دائرة ماء بغداد)

فوزٌة جاسم
بشار جبر علً

نهى دمحم سعٌد زوٌن
مهند ٌاسٌن دمحم
ولٌد محمود صالح
أنٌس حاتم حسن
أحمد فضالة عباس
عطٌة داخل حمادي
آراز أمٌر حٌدر
الدبلـــوم العــــــالً

هور ابو زرن
الوزٌرٌة

الكرادة

أ.م.د.باسل احمد خلف 2010 41
د.ندى خلٌفة

2009 42

د .عامر شاكر

2009 43

د .سهى الدلٌمً

2009 44
2009
45

مصنع زٌوت الرشٌد د.م.عبدالوهاب احمد
لضاءالمحمودٌة

د.علً كرٌم العمار

2009 46

د .عامر شاكر

2010 47

د .علً كرٌم العمار

2010 48

م.د .عبد الوهاب أحمد
أ.د .حٌدر عبد الرزاق
كمونة

2009 49
2010 50

د.ضٌاء رفٌك مرجان

2010 51

م.د.ندى خلٌفة الركابً

2010 52

د.سهى مصطفى حامد

2010 53

علً حسن علً الطائً
أحالم علً دمحم
نٌان محمود مجٌد
كرٌم هانً دمحم
حٌدر رزاق دمحم
علً حسن حمزة
أحالم عبد الرضا عباس
عالء منصور حسن
رشا عباس رزولً
هٌثم حمٌد مطلن
عدنان رحٌم نور

الدبلـــوم العــــــالً

تموٌم الخصائص الحضرٌة لمركز مدٌنة الناصرٌة المدٌم
اثر العولمة فً نمط اإلسكان (المرٌة االنكلٌزٌة واألمرٌكٌة
واالٌطالٌة)
كفاءة التولٌع المكانً للمناطك الخضراء المستغلة
ألغراض ترفٌهٌة ضمن المحلة السكنٌة متنزه زٌونة
التخطٌط البٌئً إلنعاش هور السناف بمٌاه نهر المصب
العام فً محافظة ذي لار
تحدٌد ممترحات لحل مشكلة السكن العشوائً
(بغداد)
تمٌٌم مشارٌع التنمٌة المكانٌة فً محافظة واسط
والع صالحٌات المجالس المحلٌة فً استعمال األراضً
المخصصة للنفع العام
إدارة الحكومات المحلٌة
دراسة تحلٌلٌة فً سوق تمسٌم الوحدة السكنٌة (محلة
 409الكاظمٌة)
تأثٌر االستثمار األجنبً فً تنمٌة االلتصاد المحلً
هٌأت االستثمار فً المحافظات ودورها فً التنمٌة المحلٌة
(المثنى أنموذجا)

محافظة ذي لار

بغداد
محافظة ذي لار
محافظة بغداد
محافظة ذي لار

محافظة المادسٌة
الكاظمٌة
محافظة المثنى

مصطفى عبد الجلٌل
إبراهٌم
م.د.عامر شاكر
خضٌر
د .عامر شاكر
خضٌر
د .ضٌاء رفٌك
مرجان
أ.م.د .بالر جمال
مطلن
د .مهٌب كامل فلٌح
د .سهى مصطفى
حامد
د .سهى مصطفى
حامد
ا.م.د .جمال بالر
مطلن
علً كرٌم العمار
د .فراس ثامر
حمودي

2010 54
2010 55
2010 56
2010 57
58

2010

2010 59
2010 60
2010 61
2010 62
2011 63
2011 64

أحمد ٌاسٌن زغٌر

دراسة األثر البٌئً للصناعات فً منطمة الفحامة

سالم حردان حسن

متطلبات الالمركزٌة اإلدارٌة ودورها فً التنمٌة
المحلٌة

همام كرٌم كاظم

تموٌم كفاءة مولع النشاط التجاري فً حً اإلعالم

وسناء حسٌن علً دمحم
شهب باسل احمد
خلدون عبد المادر عبد
المجٌد

مؤشرات التنمٌة المحلٌة المكانٌة (وحدة بلدٌة
الكاظمٌة)
الوعً البٌئً لطلبة الجامعات(الكلٌات األهلٌة فً
بغداد)
تخطٌط إدارة البلدٌات وفك منهج اإلدارة المحلٌة فً
العراق

منطمة
الفحامة

بغداد
بغداد
بغداد
محافظة
االنبار

مازن عبد الفتاح نعمة

بناء أنموذج الحتساب األرض السكنٌة ضمن المحلة

محً الدٌن خلف المٌسً

تمٌٌم اآلثار البٌئٌة لمعمل اسمنت الفلوجة

الفلوجة

صوفٌا رزاق علً التمٌمً

تمٌٌم التصمٌم األساسً لمدٌنة الشطرة

الشطرة

د .ندى خلٌفة دمحم
علً

65

2011

د .سهى مصطفى

66

2011

67

2011

68

2011

69

2011

70

2011

د .مصطفى عبد
الجلٌل إبراهٌم
د .علً كرٌم
العمار
أ.م.د.عبد الغفور
االطرلجً
د .علً كرٌم
العمار

2011

ا.م.د .جمال بالر
مطلن

71

د .مهٌب كامل فلٌح

72

2011

م.د .مصطفى عبد
الجلٌل

73

2010

دراسة تحلٌلٌة للمناطك الخضراء
أٌمان عبد الهادي سوادي
وأثرها فً بنٌة المحلة السكنٌة

م.د.ندى خلٌفة

74

2010

أ.م.د .فراس ثامر
الراوي

75

2011

د.مصطفى عبد
الجلٌل

76

2011

د.علً كرٌم العمار

77

2011

نٌران هادي سوادي

المعاٌٌر التخطٌطٌة لشوارع المحلة السكنٌة

ا.م.د.جمال بالر

78

2011

ولار دمحم مهاوٌالجابري

تمٌٌم كفاءة الخدمات الصحٌة باستخدام نظم المعلومات
الجغرافٌة

ا.م.د .باسل احمد
الفتلً

79

2012

لٌث مشكور رشٌد

تمٌٌم مولع جامعة كربالء ضمن المخطط االساسً
لمدٌنة كربالء

كربالء
الممدسة

د.ضٌاء رفٌف
مرجان

80

2012

ضفاف صادق جعفر
الحسٌنً

تمٌم كفاءة النمل فً الدجٌل

الدجٌل

د.مهٌب كامل فلٌح
الراوي

81

2011

حمً هادي عبود

أثر المرور العابر فً مدٌنة الكوت

حٌدر جاسم عرنوص

المعاٌر التخطٌطٌة لتولٌع المنشات الرٌاضٌة

الكاظمٌة
الكوت
كربالء
الممدسة

دور الملحمات التجارٌة فً تنمٌة التصادٌات المدن فً
أنور فاضل ساجد البهادلً
الالمركزٌة اإلدارٌة

الدبلـــوم العــــــالً
لصً نوار غوان ألكروشً

مساهمة المجتمع المحلً فً أدارة وتموٌل المشارٌع
المحلٌة

أبو غرٌب

رنا حازم حسن

تمٌم اآلثار البٌئٌة للمولدات الكهربائٌة فً مدٌنة بغداد

الكرادة

د.أرٌج خٌري الراوي

زهراء عدنان كاظم عباس
المولى

دراسة الظهٌر المباشر للمدٌنة العرالٌة لغرض تحدٌث
التصمٌم األساس

الرمادي

د.سهى مصطفى حامد
الدلٌمً ٍ ٍٍ ٍٍ ٍٍ ٍٍ

84

زٌنب عباس احمد

الوعً البٌئً ودوره فً استدامة المناطك الخضراء

الكرادة
الشرلٌة

د.ندى خلٌفة علً
ألركابً

85

2012

عماد جاسم حسن العبودي

والع المنطمة الحرة فً خور الزبٌر والتوجهات
التخطٌطٌة من اجل التنمٌة المحلٌة

86

ٍ2012

معن هادي مسلب الغزالً
ٍ

التمٌٌم البٌئً لمٌاه الشرب فً مدٌنة النجف االشرف

النجف

ا.د.عبد الصاحب
البغدادي

87

ٍ2012

ٍٍاحمد عماد الدٌن عبد
المنعم الدركزلً

تأثٌر أنشاء السدود على تغٌر الهٌكل الحضري
الستعماالت األرض فً المدن

سد حدٌثة

د.باسل احمد خلف

88

2012

أكثم ٍٍ خالد مجٌد
ٍ

دراسة منهجٌة لتمٌٌم البدائل التخطٌطٌة للتصمٌم
األساس

د.علً كرٌم العمار

89

2012

د.علً كرٌم العمار

82

2011

83

2011
2011

خور الزبٌر د.سهى مصطفى حامد

سارا عمر علً

دور السلطة المحلٌة فً توفٌر خدماة الماء الصالح
للشرب

مصطفى كمال الدٌن
مصطفى

تمٌٌم االثار البٌئٌة للمشارٌع االنشائٌة

مالذ جمعة مهٌدي

تمٌٌم الخدمات التعلٌمٌة فً مدٌنة الرمادي للمدة
-2008

مدٌنة
السلٌمانٌة
معمل
اسمنت
طاسلوجة
مدٌنة
الرمادي

حسنٌن مرتضى دمحم حسن

التوسع الممترح فً الحضرة الكاظمٌة ومدى تاثٌره
على النشاط التجاري للمنطمة المحٌطة

منطمة
الكاظمٌة

ا.م.د .عامر شاكر
الكنانً

علً تحسٌن اسماعٌل

تمٌٌم التولٌع المكانً للمجسرات الحدٌثة فً مدٌنة
بغداد

بغداد

ا.م.د .فراس ثامر
حمودي الراوي

94

حٌدر حمزة نجم

تمٌٌم توزٌع المناطك الخضراء فً مدٌنة الدٌوانٌة
باستخدام نظم المعلومات الجغرافٌة

المطاع
الثانً

ا.م.د .عامر شاكر
الكنانً

95

2013

نادٌة كاظم حسن

نماذج لمشارٌع سكن بدٌلة ناجحة

96

2013

دعاء حمٌد خلف

خطة ممترحة فً تطوٌر النشاط الزراعً فً محافظة
بابل

97

2013

عادل جاسم دمحم

حٌازة الملكٌة العمارٌة ودورها فً تحدٌد اتجاهات
النمو الحضري لمدٌنة الدجٌل

98

2013

د .علً كرٌم العمار

90

2012

د .ندى خلٌفة دمحم علً
الركابً

91

2012

م .د.مهٌب كامل فلٌح

92

2012

93
2013

ا.د.علً كرٌم العمار

2012

ناحٌة
الزهور

ا.م.د.سهى مصطفى
حامد الدلٌمً

دمحم موسى رسن الساعدي

كفاءة الخدمات التعلٌمٌة فً مدن الضواحً

سعاد جاسم دمحم

دراسة الخدمات الصحٌة فً محافظة صالح الدٌن
باستخدام نظم المعلومات الجغرافٌة GIS

عباس عودة عبد الخضر

التمٌٌم البٌئً لنهر الفرات

رٌاض د حام طوكان

دور الوعً البٌئً ادى االسرة العرالٌة فً التخلص
من النفاٌات الصلبة

زهٌر سعدي حسون

التنسٌك بٌن الجهات ذات العاللة بالامة المدارس
االبتدائٌة

اسراء عامر عاشور

الصالحٌات التشرٌعٌة لمجالس المحافظات غٌر
المنتظمة باللٌم

سهاد رشن ثكب

االبعاد البٌئٌة للمتنزهات العامة

الكاظمٌة

جنان مرزون فلٌح حسن

االثار االجتماعٌة والعمرانٌة للتحول فً استعماالت
االرض السكنٌة الى تجارٌة

شارع
فلسطٌن

ا.م.د.باسل احمد
الفتلً

بلدٌة
الشعب

ا.م.د.مصطفى عبد
الجلٌل ابراهٌم

اسس ومتطلبلت تولٌع الجامعات والكلٌات الحكومٌة
فراس فاضل شبرم الراشدي
واالهلٌة

99

2013

100

2013

101

2013

102

2013

103

2013

ا.د.لؤي طه المال
حوٌش

104

2013

م.د.ارٌج خٌري
الراوي

105

2013

106

2013

107

2013

م.د.ارٌج خٌري
شط الشطرة
الراوي
مدٌنة
الرمادي
حً
العزٌزٌة
ا.م.د.سهى مصطفى
لاطع
الكاظمٌة حامد

نجوى صادق عبد عون
الجنابً

المدٌنة الخضراء كاسلوب للمحافظة على الموارد
البٌئٌة من التلوث

منطمة
الكرادة

ا.م.د.ندى خلٌفة
الركابً

108

2013

احمد جاسم دمحم الشمري

االرتماء بوالع النمل والخدمات الترفٌهٌة فً المنطمة
التملٌدٌة لمدٌنة الحلة

الحلة

ا.م.د.فراس ثامر
حمودي الراوي

109

2013

ٌعموب هادي عبد الرضا

اخصائص التخطٌطٌة لمدٌنة العلم الحوزوٌة الثمافٌة

النجف
االشرف

ا.م.د.عبد الصاحب
ناجً رشٌد

110

2013

فٌصل عبد االله دمحم شفٌع

تموٌم المعاٌٌر التخطٌطٌة للخدمات التعلٌمٌة

بغداد
الرصافة

ازمزدزمصطفى عبد
الجلٌل

111

2013

بلدٌة
الرشٌد

ا.د.علً كرٌم العمار

112

2013

مدٌنة
الشعلة

ا.م.د.مصطفى عبد
الجلٌل ابراهٌم

113

2013

114

2013
2013

انور صبحً خلف الخزرجً تمٌٌم كفاءة اداء موظفً بلدٌة الرشٌد
دمحم جاسم جوٌدي الجبوري

تمٌٌم الخدمات المجتمعٌة فً المحلة السكنٌة

لاسم ٌوسف صالح

اثر لانون التسجٌل العماري فً االدارة الالمركزٌة

د.مصطفى جلٌل
ابراهٌم

جهاد كاظم احمد

التخطٌط الحضري ودور التشرٌعات العمرانٌة فً
النهوض بعملٌة التنمٌة العمرانٌة

د.مصطفى جلٌل
الزبٌدي

115

باسم شمخً رهل

دراسة االثار البٌئٌة لمصفى الدورة

مصفى
الدورة

د.عبد الوهاب احمد
عبد الوهاب

116

2014

سامر نوري ناصر

دراسة المخطط المنفذ للتصمٌم االساسً لمدٌنة
الهندٌة

مدٌنة
الهندٌة

د.مصطفى عبد الجلٌل

117

2014

دمحم مهدي محمود

دور المناطك الخضراء فً تحمٌك راحة حرارٌة فً
المدٌنة العرالٌة (محلة 611حً االندلس حالة
دراسٌة)

حً
االندلس

د.عبد الوهاب احمد
عبد الوهاب

دمحم

2014

118

2014

د.حسٌن احمد سعد
الشدٌدي

119

2014

ا.م.د.نادٌة عبد المجٌد
السالم

120

2014

121

2014
2014

م.د.ارٌج خٌري
مدٌنة بغداد
الراوي

ممداد هادي خضٌر

تطبٌك مبادى االستدامة فً عملٌة التخلص من
النفاٌات الصلبة

عالء عبد الواحد جواد

االداراة المحلٌة واثرها فً التنمٌة السٌاحٌة

محافظة
بابل

نورة صبحً رحٌم الطائً

المعالجات التخطٌطٌة للبٌئة الطبٌعٌة لمضاء االعظمٌة

االعظمٌة

اكرم كامل عبد علً
الشجٌري

دراسة ممارنة للخدمات الصحٌة بٌن المفهوم والتطبٌك
للمعاٌٌر المكانٌة –حالة دراسٌة لطاع الكرادة

لطاع
الكرادة

د.مهٌب كامل فلٌح
الراوي

حٌدر دمحم حٌدر

استخدام نظم المعلومات الجغرافٌة فً التوزٌع السكانً

مدٌنة
الدجٌل

د.ضٌاء رفٌك مرجان

122

مصطفى علً صالح

الكفاءة المكانٌة لتوزٌع تخصٌصات تنمٌة االلالٌم فً
محافظة بابل

محافظة
بابل

م.د.علً حسٌن
الجنابً

123

2014

علً حسٌن عبد اللطٌف

مجاالت استخدام الطالة المتجمددة لتملٌل التلوث البٌئً
فً العراق

زٌونة

د.ندى خلٌفة دمحم علً
الركابً

124

2014

شموس عبد الستار جبار
حمٌد الشٌخان

تمٌٌم االثر البٌئً لصناعة الطابوق فً مجمع معامل
طابوق  -كصٌبة –العمارة

محافظة
العمارة

خطاب عادل كرٌم

رصد الحركة المرورٌة على تماطع الجادرٌة (دراسة
تغٌرات اولات العمل الفصلٌة )

بغداد

ا.م.د.مهٌب كامل فلٌح
الراوي

نور الهدى حامد عبد
المهدي فنجان

البعد البٌئً لالزدحامات المرورٌة (دراسة تحلٌلٌة
لتلوث الهواء والضوضاء فً منطمة المنصور )

بغداد

د.عبد الوهاب احمد
عبد الوهاب

حسٌب ناٌل عبد هللا
الجبوري

العوامل الموثرة فً تشكٌل المستمرات البشرٌة

حٌدر سعد دمحم صالح

تمٌٌم كفاءة جرٌان المرور للشارع الرٌئسً فً مدٌنة
الكفل (باللغة االنكلٌزٌة )

م.د.ارٌج خٌري
الراوي

125

2014

126

2014

127

2014

128

2014

ا.م.د.نادٌة عبد المجٌد
مدٌنة العلم
السالم
مدٌنة الكفل دزفراس ثامر الراوي

129

2014

ا.م.د.باسل احمد خلف

130

2014

مدٌنة بابل د.ضٌاء رفٌك مرجان

131

2014

سارة حٌدر فنجان

االثار الناتجة عن انتشار العشوائٌات على المشهد
الحضري للمدٌنة (منطمة الدراسة – حً اور )

حً اور

ا.م.د .مصطفى عبد
الجلٌل

132

2015

زٌنة اٌاد جابر

دراسة التغٌر فً استعماالت االرض الحضرٌة
باستخدام ال-GISمدٌنة الكوفة

مدٌنة
الكوفة

ا.م.د .سهى مصطفى
حامد

133

2015

انفال علً حسٌن
نور جبار دمحم

دراسة تحلٌلة لوالع البنى التحتٌة فً لطاع بغداد
الجدٌدة
اهمٌة المطاع السٌاحً فً التنمٌة المستدامة منطمة
الدراسة مدٌنة بابل االثرٌة

بغداد
الجدٌدة

ا.م.د .حسٌن احمد
الشدٌدي

134

2015

متنزه
الزوراء

رائد حسٌب عبد الحمٌد

االدارة البٌئٌة لتطوٌر المناطك السٌاحٌة فً بغداد /
منطمة الدراسة متنزه الزوراء

ا.م.د.عبد الوهاب
مدٌنة بغداد
احمد عبد الوهاب

135

2015

عامر جبر عبد علً

اٌجاد برنامج بٌئً امن الدارة النفاٌات الطبٌة فً
المستشفٌات االهلٌة لمدٌنة بغداد

ا.م.د .سهى مصطفى
الدلٌمً

136

2015

رٌم سعد هاشم العبٌدي

سٌاسة ادارة االراضً فً منطمة الظهٌر الحضري
(حواف المدن ،والتوسعات المستمبلٌة )

لضاء ابً
غرٌب

2015

اوس لحطان عمران

مطابمة الخدمات االجتماعٌة لمعاٌٌر االسكان الحضري
للسكن العمودي فً الحلة

مدٌنة الحلة ا.د .جمال بالر مطلن

137

2015

فرح سهٌل سعدي

دور مشارٌع االستثمار العماري فً التنمٌة

مدٌنة بغداد ا.د .لؤي طه دمحم رشٌد

138

حنٌن محمود عبد

تمٌٌم كفاءة شبكة الشوارع والطرق

تماطع حً
الجامعة –
ساحة
كهرمانة

139

2015

حامد ذٌاب عبٌد

دراسة وتمٌٌم تاثٌرات حوض بدرة المائً االللٌمٌة
(منطمة الدراسة :لضاء بدرة )

لضاء بدرة ا.م.د.علً كرٌم العمار

140

2015

دمحم عبد هللا علً اكبر

السلطات المحلٌة وادارة التنمٌة الحضرٌة (منطمة
الدراسة مدٌنة كربالء )

مدٌنة
كربالء

ا.م.د.علً كرٌم العمار

141

2015

ولٌد دمحم فرٌح الجمٌلً

دراسة ابراج الهواتف النمالة واثرها فً المحٌط
السكنً 0منطمة الدراسة زٌونة فً بغداد )

منطمة
زٌونة

د.عبد الوهاب احمد
عبد الوهاب

142

2015

ا.م.د.فراس ثامر
الراوي

ا.م.د.حسٌن احمد سعد
الشدٌدي

143

2015

النهروان

ا.م.د.ندئ خلٌفة دمحم
علً الركابً

144

2015

رٌام صالح حسن سدخان

التولٌع المكانً للصناعات النسٌجٌة فً مدٌنة
الكاظمٌة فً اعادة التوزٌع المكانً للسكان

الكاظمٌة

ا.م.د.دمحم جاسم دمحم
العانً

145

2015

هبة فائز كرٌم

تحلٌل التفاعل الوظٌفً بٌن استعماالت االرض
الحضرٌة

منطمة
السٌدٌة

ا.د.مصطفى عبد
الجلٌل المرةعولً

146

2015

صالح نور الدٌن داود

البدائل االستراتجٌة لتطور مطار النجف االشراف
الدولً

النجف
االشرف

ا.م.دمحم صالح المرٌشً

147

2015

فراس زهٌر عبد المجٌد

اثر المتجاورات االللٌمٌة على بدائل التوسع الحضري

م.د.علً حسٌن دمحم
مدن مختارة
الجنابً

148

2015

سحر رعد صابر

اثر المرور العابر فً البٌاع

شارع مسلم ا.م.د.فراس ثامر
بن عمٌل حمودي

149

2015

صادق عبد الزهرة غضبان

االثر المكانً للمرالد الممدسة فً ابراز المشهد
الحضري للمدٌنة

الكاظمٌة
الممدسة

م.د.عبد الجواد حسن
عزٌز

150

2015

نور عامر ناجً السعدي

اثر النشاط االساسً على النمو السكانً فً منطمة
النهروان

النهروان

د.علً حسٌن دمحم
الجنابً

151

2016

مصطفى حسن طالب

التنمٌة الرٌفٌة الذاتٌة (محافظة بابل رٌف ناحٌة الدبلة
نموذجا )

محافظة
بابل

م.د.عمٌل عبد هللا عبد
الجلٌل

152

2016

بسمة فاضل خلف

التخطٌط الفعال للمحمٌات الطبٌعٌة (منطمة الدراسة
اهوار العراق )

ولٌد عبد الزهرة دمحم حسٌن االدارة البٌئٌة لمولع الطمر الصحً فً النهروان

اهوار
العراق

مدٌنة
العمارة

جبار جمعة لعٌبً

حوكمة التوسع المسمبلً للمدٌنة (مركزلضاء العمارة
حالة دراسٌة )

حٌدر سلٌم عبد البالً

االدارة الحضرٌة لتفعٌل االستثمارات البلدٌة

عباس عالوي مطلن

شمال مدٌنة
تحدٌث خرائط حدود الملكٌة كدعم للمخططات االساسٌة
بغداد

153

2016

ا.م.د.علً كرٌم العمار

154

2016

ا.م.د.ندى دمحم عبد

155

2016

احمد سلمان عباس سلمان

متغٌرات عناصر المناخ واثرها على التصامٌم
المطاعٌة السكنٌة

مدٌنة
الكوت

م.داحسان صباح
هادي السراي

156

2016

رلٌة عبد الرضا غالً

النمذجة المكانٌة واتخاذ المرار التخطٌطً رٌف
محافظة كربالء الممدسة

كربالء
الممدسة

ا.م.د .امنة حسٌن
صبري علً

157

2016

حمٌد جبر كاظم

معالم المشهد البصري لمدٌنة بغداد – الرصافة

م.د .عادل حسن جاسم

158

2016

مسلم احمد عبد علً
االسدي

مؤشرات التولٌع المكانً لمحطات تعبئة الولود فً
مدٌنة النجف االشراف

ا.م.د .امنة حسٌن
صبري علً

159

2017

سرمد عبد الجبار ابراهٌم

مؤشرات التولٌع المكانً للمدارس االهلٌة فً تمدٌم
خدمات التعلٌم

م.د.سعاد جابر لفتة

160

2017

سالً حسن صالح

المناطك التراثٌة فً سٌاسات التجدٌد الحضري

م.د.ا.احسان صباح
هادي

161

م.د.عاٌد وسمً
بلدٌة
المحمودٌة سحاب

مدٌنة
النجف
االشرف

مدٌنة
النجف
االشرف

2016

بسمة صالح الدٌن محمود
خوشناو

دراسة امكانٌة تحوٌل منطمة جزرة جدٌدة الشط الى
محمٌة طبٌعٌة

حسٌن مالن بالر

المالءمة البٌئٌة للعٌش فً المدٌنة العرالٌة

دعاء صالح مهدي
المنصوري

عشوائٌة االستعمال التجاري واثرها على المشهد
الحضري

نضال ناطك محسن

اثر تحول االستعمال الزراعً الى سكنً فً المنظومة
الحضرٌة

صادق حبٌب درجال

اثر السٌاحة الدٌنٌة فً المنافسة على استعماالت
االرض

زبٌر محمود جاسم

التولٌع المكانً لمرائب السٌارات فً مدٌنة المسٌب

عبد الكرٌم عادل عبد الكرٌم النمو الذكً وشبكة النمل الحضري

م.د .ارٌج خٌري
الراوي
مدٌنة
النجف
االشرف
سوق بغداد
م.د .عادل حسن جاسم
الجدٌدة
ا.م.د.مصطفى عبد
الجلٌل المرغولً

م.د .عاٌد وسمً
الزعفرانٌة
سحاب
مدٌنة
ا.م.د.حسٌن
الكاظمٌة
احمدالشدٌدي
الممدسة
م.د.علً حسٌن دمحم
مدٌنة
المسٌب الجنابً
الكرخ
المدٌمة

م.د .عبد الوهاب احمد
عبد الوهاب

م.د .فتحً فاضل عبد
مركز الكرخ
االمٌر

سارة عبد السالم حسن

التخطٌط البٌئً الدارة المخلفات الصلبة (منطمة
الدراسة مركز الكرخ )

فاطمة سعدون ناصر

م.د .احسان صباح
سٌاسات التجدٌد الحضري وعاللاتها بالخرٌطة الذهنٌة
مركز الكرخ
هادي
للمشهد الحضري (منطمة الدراسة مركز الكرخ )

162

2016

163

2016

164

2016

165

2016

166

2017

167

2017

168

2017

169

2017

170

2017

انسام صباح مهنا

تفتٌت الملكٌة السكنٌة والتدهور البٌئً للمناطك
الحضرٌة( منطمة الدراسة مركز الكرخ العطفٌة االولى )

مركز الكرخ
العطفٌة
االولى

امنة طه دمحم

المالئمة المكانٌة للمشارٌع االستثمارٌة (منطمة
الدراسة مركز الكرخ )

مها عباس سلمان

الجزر الحرارٌة الحضرٌة ودورها فً تحمٌك الراحة
الحرارٌة (منطمة الدراسة :منطمة الكرخ المدٌمة )

اجالل حسن عزٌز الٌاسٌن

اثر تٌارات الحداثة فً مورفولوجٌة المدٌنة

ٌاسر سامً عبد هللا

العشوائٌات السكنٌة وتدهور النٌة التحتٌة للمدن

د .دمحم حٌدرعبد
الهادي الساكنً

171

2017

د.عادل حسن جاسم
مركز الكرخ
النعٌمً

172

2017

م.د .سعاد جابر لفتة

173

2017

م.د .اسعد غالب
االسدي

174

2017

م.د .احسان صباح
السراي

175

2017

احمد احسان طه

االستثمار واستدامة البٌئة العمرانٌة لمدن الحروب

د.عصام صالح مهدي
الداغستانً

176

2017

احمد عالء رزاق الزرفً

التنمٌة الذاتٌة للمكان الحضري

ا.م.د .امنة حسٌن
صبري علً

177

2017

احمد شاكر شحاذةه

التنمٌة الرٌفٌة واثرها فً تعزٌز االلتصادٌات المحلٌة
(منطمة الدراسة :رٌف الحسٌنٌة )

رٌف
الحسنٌة

م.د .عمٌل عبد هللا عبد
الجلٌل احمد

178

2017

هدٌل عالء برهان
الجبوري

استمرارٌة المرلد الممدسة وتاثٌرها على التغٌر
المورفولوجً لمركز مدٌنة النجف االشرف

النجف
االشرف

م.د .دمحم مهدي حسٌن

179

2017

الكرخ
المدٌمة

الكرخ
المدٌمة

تمى فٌصل عبد الوهاب
اٌناس احمد ناٌف
نور دمحم محسن

االدارة البٌئٌة للمخلفات الصلبة لمناطك الخدمات
الصناعٌة ( منطمة الدراسة /شارع الشٌخ معروف

شارع
الشٌخ
معروف

ا.م.د.امنة حسٌن
صبري علً

توزٌع االستثمارات فً برنامج تنمٌة االلالٌم والع حال
د.دمحم محسن السٌد
الخدمات التعلٌمة والصحٌة والتعلٌمٌة فً ناحٌة
االسكندرٌة
د.دمحم عبد الرحمن
دور المعالم التارٌخٌة فً تحمٌك الخصوصٌة المكانٌة
مركز الكرخ
البدري
للمدٌنة (منطمة الدراسة مركز الكرخ )
ناحٌة
االسكندرٌة

ضرغام مهدي حسن

دراسة مؤشرات التنمٌة المكانٌة لناحٌة المناذرة

ناحٌة
المناذرة

نسرٌن جمٌل شمعون

تأثٌر العاللة المتبادلة بٌن مسارات االنهار والبٌئة
الحضرٌة

(العطٌفٌة  -أ.م.د.عبد الوهاب
أحمد عبد الوهاب
بغداد)

إنعام غازي علً

عناصر الشكل الحضري المرار اإلداري والسٌاق
الطبٌعً

لضاء
الخالدٌة

صفا نعمه كريم

اكرم خضير عبادي

تحميل التراتب الهرمي لممراكز الحضرية في محافظة بابل

االستدامة الحضرٌة
الستعماالت االرض الحضرٌة فً مركز مدٌنة بغداد

ا.م.د .سهى مصطفى
حامد

لؤي طه المال حوٌش
م.دسعاد جابر لفته

م .د.عادل حسن
النعيمي

180

2017

181

2017

182

2017

183

2018

184

2018

185

2018

186

187

2018

2017

تحسين فاضل عباس
وسٌم عطوان غضٌب

مريم باسم اسماعيل

نطاق التاثٌر للمناطك المجاورة لمدٌنة االسكندرٌة

مدٌنة
االسكندرٌة

تمٌٌم التصمٌم األساس
لمدٌنة المسٌب

كفاءة الساحات في المدينة العربية التقميدية
حالة دراسية لمصحن الكاظمي الشريف

لمدٌنة
المسٌب

لمصحن
الكاظمي

تخطيط استعماالت األرض في مدينة بدرة

أ.م.د  /فراس
ثامرحمودي

م.د .عادل حسن
جاسم

189

190

191

التاثيرات البيئية والمكانية لممشاريع النفطية

2018

2018

م.د.عمار خميل ابراهيم

مرتضى محمود فاضل

خالد شهاب احمد

ا.م.د.علي حسين دمحم

188

2018

حقل شرقي

م.د.فالح مهدي

بغداد –

الموسوي

الراشدية

192

2019

2019

مصطفى حسن عبودي

سيف احمد عبد هللا

مؤشرات التحميل المكاني لخدمات بمدية الديوانية

ا.م.د .ندى خميفة دمحم
الديوانية

عمي الركابي

193

2019

م.د .عمار خميل

التوزيع المكاني لمخدمات المجتمعية باستخدام التقنيات مركز قضاء
المكانية
ابراهيم
االعظمية

اامنة عامر فاروق

تخطيط اعادة واعمار الجسور لمدن لما بعد الحرب

براء ابراهيم جاسب

تقييم محاور التوسع العمراني لممدن باستخدام التقنيات
المكانية

مدينة

الموصل

194

2019

ا.م.د .اريج خيري
عثمان

195

2019

ا.د .مصطفى عبد
الجميل ابراهيم

196

2018

