لائمة بعناوٌن أطارٌح الدكتوراه
المكتبة الرلمٌة
فردوس ..........

اسم الباحث
سعٌد جاسم السعدي
مٌسون محً هالل
سرحان
سومر دمحم
اٌاد صدام شلتاغ
فارس شكري حمٌد
علً كرٌم عبود العمار
امجد دمحم علً المرة
داغً
مصطفى عبد الجلٌل
إبراهٌم

رلم
المرص
8

0220

02

0220

UR

د .ساهر المٌسً
أ.د .صبٌح الجلبً

05

0220

UR

أ.د .حٌدر عبد الرزاق
كمونة

03

0225

UR

أ.د .صبٌح الجلبً
أ.د .خلٌل ابراهٌم

20

0225

RE

د .سامً متً بولص
أ.د .كامل كاظم بشٌر

22

0225

UR

أ.د .حٌدر عبد الرزاق
كمونة

28

0225

UR

أ.د .كامل كاظم بشٌر

23

0222

عنوان االطروحة

االختصاص

ادارة االرض الحضرٌة فً مدٌنة بغداد
اثر المسجد الجامع على المشهد
الحضري للمدٌنة
اثر االمالء فً هٌكلة النسٌج الحضري
دراسة استمرائٌة تحلٌلٌة لظاهرة االمالء
فً التصمٌم الحضري
اثر الشبكة المعلوماتٌة فً تغٌٌر مفاهٌم
وأسالٌب التخطٌط للمدٌنة المعاصرة
المماومة الثمافٌة فً البٌئة الحضرٌة
دراسة تحلٌلٌة فً تحوالت الهوٌة
العمرانٌة (جزء من مدٌنة الموصل)
أسس احتساب العاللات االلتصادٌة
المكانٌة بٌن المحافظات (بابل –كربالء-
النجف)
اثر تغٌٌر المولف من االختراق البصري
على البنٌة الحضرٌة والمعمارٌة للمدٌنة
اإلسالمٌة
دراسة وتحلٌل التفاعل الوظٌفً بٌن
استعماالت االرض الحضرٌة باستخدام
GIS

UR
UR

اسم المشرف
أ.د .خالص االشعب
د .مؤمل عالء الدٌن
د .عادل الحدٌثً

السنة

اسم الباحث

عنوان األطروحة

التوجهات التخطٌطٌة لتنمٌة الحضرٌة فً
ثائر شاكر محمود
البٌئة شبه الصحراوٌة (مدٌنة المائم)
إلهٌتً
المفهوم اإلسالمً للحضارة فً مواجهة
عادل حسن جاسم
الحضارة الغربٌة
عبد الجواد حسن عزٌز دالالت الفكر التخطٌطً الحضري عند
الفارابً
ألساعدي
دور شبكات الطرق فً تفعٌل عاللات
مهٌب كامل فٌلح
الترابط المكانً للمستمرات البشرٌة فً
الراوي
محافظة االنبار
اثر العولمة فً تغٌر إدران الصورة الذهنٌة
عامر شاكر خضٌر
للفضاءات الحضرٌة دراسة لشوارع منتخبة
الكتانً
من بغداد
كفاءة الخدمات الصحٌة فً مدٌنة بغداد
وبعض المتغٌرات االلتصادٌة واالجتماعٌة
فاطمة فهد حمادي
المؤثرة فٌها
ضٌاء رفٌك حسون
ندى خلٌفة
كاظم فارس ضمد

اإلسناد التخطٌطً لمتخذي المرار باستخدام
نظم المعلومات الجغرافٌة GIS
التشرٌعات البٌئٌة للسٌطرة على تلوث
األنهار فً العراق منطمة الدراسة نهر دٌالى
االسكان وفك المنظور الشامل موازنة بنٌة
المنظور االسكانً فً العراق

رلم
المرص

السنة

52

0222

58

0225

UR

أ.د .صبٌح ألجلبً

20

0225

TR

أ.د .هادي العنكبً
د .عادل نهٌر

25

0222

UR

أ.د .حٌدر عبد
الرزاق كمونه

22

0222

EN

أ.د .كامل كاظم
بشٌر

23

0222

UR

أ.د .هادي العنكبً
د .عبد السالم
فرمان

80

0222

EN

ندى خلٌفة

82

0222

د.بهجت رشاد
ٌاسٌن

كاظم

0222

االختصاص
UR
UR

اسم المشرف
أ.د .كامل كاظم
بشٌر
أ.د .حٌدر عبد
الرزاق كمونه

فراس ثامر حمودي
اسم الباحث

التحدٌد المكانً لموالف المركبات خارج
الطرٌك فً جانب الرصافة لمركز مدٌنة
بغداد باستخدام تمنٌات نظم المعلومات
الجغرافٌة GIS
عنوان األطروحة

التخطٌط اإلسكانً فً العراق وفك الكلفة
انتصار لدوري جمعة
والمنفعة االجتماعٌة
توزٌع االستثمارات وانعكاسها على توزٌع
علً حسٌن دمحم الجنابً
السكان فً العراق دراسة تحلٌلٌة
سٌاسات تخطٌط استعماالت األرض
حسن فٌصل جعفر
الحضرٌة
سٌاسات التنمٌة اإلللٌمٌة لمواجهة مشاكل
حسٌن احمد سعد
التحضر فً إطار الالمركزٌة
ألشدٌدي

TR

رلم
المرص

السنة

HO

أ.م.د .لؤي طه

923

0222

UR

أ.د .كامل الكتانً

999

0222

UR

أ.د .هادي العنكبً

990

0222

UR

أ.د كامل كاظم بشٌر

909

0228

االختصاص

آرام مكر ٌدج كسبرٌان

التحلٌل السلوكً لنموذج الجاذبٌة وفما
لخصائص الرحلة

UR

احمد ٌعرب غانم

المشهد الحضري ألسواق المدٌنة اإلسالمٌة

HO

دمحم علً حمٌد
عذراء هاشم الهبش
مصطفى جلٌل إبراهٌم

التصادٌات التلوث البٌئً – تلوث هواء
مدٌنة بغداد بسبب عوادم المركبات
اآلثار الصحٌة للتلوث بالمجال
الكهرومغناطٌسً فً مدٌنة بغداد
تطوٌر التنمٌة المكانٌة فً ضوء اإلدارات
المحلٌة

أ.م.د .عادل نهٌر
أ.د .اٌاد عاشور

32

0222

EN
EN
UR

مها جمٌل المالئكة

محاكاة الوالع االفتراضً فً التخطٌط الحضري/
دراسة تحلٌلٌة للمراكز الحضرٌة

UR

أرٌج خٌري عثمان

إٌجاد نظام لتصنٌف شبكة الطرق باستخدام

TR

اسم المشرف

ا.د عبد المجٌد
حمزة ناصر
ا.د عادل نهٌر
أ.د حٌدر عبد
الرزاق كمونه
أ.د كامل كاظم بشٌر
أ.د حٌدر عبد
الرزاق كمونه
أ.د كامل كاظم
الكتانً
أ.د كامل كاظم
الكتانً
د .عادل نهٌر

900

0222

902

0228

902

0228

908

0228

929

0223

920

0223

925

0228

وداد داود سلمان

نظم المعلومات الجغرافٌة
الزحف العمرانً على المناطك الخضراء
على مدٌنة بغداد
إدارة التنمٌة المستدامة فً البٌئة الحضرٌة
لمدٌنة بغداد

HO

أ.د .حٌدر كمونه

922

0222

EN

أ.د.لؤي طه دمحم
رشٌد

922

0223

البحث عن الثالث المكانً فً ثنائٌة الفكر
والمادة فً ضوء نظرٌة المعرفة اإلسالمٌة

UR

أ.د.حٌدر كمونه

920

0223

نهلة حافظ جواد حسٌن الخصائص الذاتٌة فً بناء التكامل الوظٌفً
لترسٌم األلالٌم التنموٌة فً العراق
السعدي

ER

أ.د .عدنان البد
راوي

922

0292

EN

أ.د .حٌدر عبد
الرزاق كمونه

989

0292

ur

أ.د .حٌدر كمونه
أ.د .صبٌح ألجلبً

980

0299

RE

أ.د .كامل كاظم
بشٌرا لكنانً

982

0299

عبد الجلٌل ضاري عطا اآلثار البٌئٌة لتنالص مٌاه األنهار على
المدٌنة العرالٌة (الكوت)
هللا

EN

أ.د .دمحم المرٌشً

985

0299

عادل حاتم نوار

استخدام مواد البناء المحلٌة فً البٌئة
السكنٌة الحضرٌة المستدامة

EN

محمود إسماعٌل دمحم

السمات التخطٌطٌة لمنظومة النمل الحضرٌة
فً مدٌنة الفلوجة

TR

عصام صالح مهدي
عبد األمٌر طاهر دمحم

المعالجات البٌئٌة للنفاٌات الطبٌة الصلبة فً
فتحً فاضل عبد األمٌر
مدٌنة بغداد /بلدٌة الرصافة
المدن الخالدة التولٌف والمواضعة فً
األمكنة الحٌة تأصٌل النتاج الحضري عبر
أحالم دمحم المؤمن
عاللة الروح والمادة فً المكان فً المدن
اإلسالمٌة
دمحم محسن سٌد

البنٌة المكانٌة وسٌاسات التنمٌة واألعمار

أ.د .لؤي طه دمحم
رشٌد
أ.م.د .صالح فرحان
عبد
أ.م.د .دمحم جاسم
العانً
أ.م.د .عبدا لسالم

983

0299

932

0299

فرمان
سهاد كاظم عبد دواس
الموسوي
عبد هللا فرحان عبد

اإلبعاد االجتماعٌة إلعادة اإلسكان فً
المناطك المدٌمة
المدٌنة المعاصرة بٌن الفكر التخطٌطً
واإلدارة الحضرٌة

ا زٌنب راضً عباس
لبلداوي

دور الجٌولوجٌا البٌئٌة والبنً التحتٌة
الخضراء فً الوصول إلى استدامة الموالع
الحضرٌة

احمد باسل محمود

التنظٌم المكانً للمناطك السكنٌة

الطالة االستٌعابٌة الستعماالت األرض
مفٌد احسان العمٌري
الحضرٌة بٌن النظرٌة والتطبٌك
تطور التنمٌة المكانٌة فً ظل منظومة الحكم
صبٌح لفتة فرحان علً
الرشٌد فً محافظة واسط
كرٌم حسن علوان

تموٌم أداء خدمة تجهٌز ماءاالسالة

ندى دمحم عبد الحٌالً

التأثٌرات المكانٌة لكلف النمل بالمنوات
الجافة فً العراق

أحسان عباس جاسم

النمل العام وعاللته بالشكل الحضري منطمة
الدراسة  /مدٌنة الكوت

أمنة حسٌن صبري

إستراتٌجٌة التنمٌة المحلٌة فً العراق
خٌارات فً الموارد البشرٌة وبناء المدرات

المرلد ألكاظمً
مدٌنة الفلوجة

مدٌنة اربٌل
مدٌنة اربٌل

بغداد

الكوت

أ.م.د .عبد الغفور
االطرلجً
ا .د.لؤي طه المال
حوٌش
أ.د .بهجت رشاد
شاهٌن
أ.م.د جمال بالر
مطلن
ا.م.د .عبد السالم
محمود
ا.م.د .نجٌل كمال
عبد الرزاق
ا.م.د.عبد الغفور
دمحم سلٌم االطرلجً
ا.د .حٌدر عبد
الرزاق كمونة
ا.د.دمحم صالح
المرٌشً
.د.دمحم صالح
المرٌشً
وا.م.د.فراس ثامر
حمودي
ا.د.كامل كاظم بشٌر
الكنانً

939

0299

933

0299

022

0290

029

0290

020

0290

020

0290

000

0290

000

0290

002

0290

005

0290

تغرٌد حامد علً
نزار شاكر محمود
احسان صباح هادي
السراي

دور الخصائص المكانٌة فً التنظٌم المكانً
والتشكٌل العمرانً للمستمرات البشرٌة فً
إللٌم محافظة االنبار
أدارة الجودة للتنمٌة الحضرٌة فً العراق

002

0290

مدٌنة الرمادي

020

0290

التنمٌة الحضرٌة للمدن المائمة فً العراق

مدٌنة بغداد

020

0290

022

0290

025

0290

058

0292

عدي زكرٌا جاسم

تحلٌل االمكانٌات التنموٌة للمناطك الحضرٌة
باستخدام تمنٌة المعلوماتٌة المكانٌة

ظبٌة فاروق ابراهٌم

التنمٌة المستدامة لالسكان فً ضوء سٌاسة
السكان الوطنٌة فً العراق

التمٌٌم البٌئً االستراتٌجً للسٌاسات
سعاد جابر لفتة الوائلً
والخطط والبرامج التنموٌة

االنبار

مدٌنة الزهور

محافظة بابل

ا.م.د.دمحم جاسم
شعبان العانً

ا.م.د.نجٌل كمال
عبد الرزااق
ا.د.جمالة بالر
مطلن –ا.د.كامل
كاظم بشٌر الكنانً
ا.م.د.باسل احمد
خلف الفتلً

022
العولمة العمرانٌة ومشارٌع االسكان –
الولٌد خالد عبد اللطٌف
دراسة تحلٌلة ممارنة فً العراق
تأثٌر خدمات البنى التحتٌة على تطوٌر
ٌوسف هاشم جاسم
المناطك السكنٌة فً مدٌنة الناصرٌة
العدالة االجتماعٌة فً تحمٌك التنمٌة
حٌدر ماجد حسن
الحضرٌة المنسجمة
تخطٌط الموارد البشرٌة عالٌة المستوى من
مخرجات التعلٌم العالً –األطباء فً مدٌنة
اوس محمود دمحم
بغداد حالة دراسٌة
خصائص المدن الصحٌة وإمكانٌة تطبٌماتها
سفٌان منذر صالح
فً العراق (مدٌنة راوة /دراسة حالة )
التوجٌهات التخطٌطٌة للتوسعات الحضرٌة
نبٌل طه اسماعٌل
للمدن الكبرى

العراق

ا.د.صبٌح علً عبد
الحسٌن الجلبً

029

0292

مدٌنة الناصرٌة

ا.د.جمال بالر مطلن

020

0292

مدٌنة الكوت

ا.دعبد الغفور دمحم
سلٌم االطرلجً

022

0292

مدٌنة الكوت

ا.دلؤي طه المال
حوٌش

028

0292

080

0292

080

0295

مدٌنة راوة
مدٌنة بغداد

ا.م.د.فراس ثامر
حمودي الراوي
ا.د.كامل كاظم
بشٌرالكنانً

اتخاذالمرار الختٌار المولع السكنً االنسب
ابراهٌم اسماعٌل
منطمة الدراسة مدٌنة بغداد
ابراهٌم
تحدٌد اولوٌات التنمٌة المكانٌة على وفك
عمار خلٌل ابراهٌم
المخططات الهٌكلٌة لمحافظتً النجف
الزبٌدي
االشرف والمثنى
تحدٌد نماذج التنمٌة المكانٌة فً محافظة
زهراء دمحم جاسم
كربالء الممدسة باستخدام نظرٌة المرارات
الطائً
موفك عبد الحمزة مرزا كفاءة التوزٌع المكانً لمرائب النمل الجمعً
والحلول الممتراحة
حواس
دور المجتمعات السكنٌة العمودٌة المتكاملة
وظٌفٌا فً خلك بٌئة سكنٌة متفاعلة
مظهر عباس احمد
اجتماعٌا
غفران ذٌاب عبد الحسٌن
المهداوي

مدٌنة بغداد

ا.م.د.باسل احمد
الفتلً

082

0292

انجف االشرف
والمثنى

ا.م.د.مصطفى
عبدالجلٌل ابراهٌم

030

0292

030

0295

029

0295

000

0292

محافظة كربالء
محافظة بغداد

صحح الرلم
من 022الى

التاثٌرات البٌئٌة لمحطات الطالة الكهرومائٌة
والحرارٌة /دراسة ممارنة لمحطتٌن سد حمرٌن
الكهرومائٌة وجنوب بغداد الحرارٌة

تمٌٌم اهمٌة موشرات االستدامة الحضرٌة
هٌام حمٌد عبد المجٌد
للمدٌنة –مدٌنة الحلة النموذج
العوامل المؤثرة فً تغٌر البنٌة المكانٌة
نصٌر عبد الرزاق
الحضرٌة  /دراسة مدٌنة النجف االشرف
حسج عودة البصري
دراسة تحلٌلٌة لتوسع مدٌنة السلٌمانٌة
بشرى عبد الرحٌم ٌاس
وحضرنة المرى المجاورة
التنمٌة المكانٌة المستدامة وامكانٌة حصاد
حامد خضٌر كاظم
المٌاه لمنطمة بدرة –واسط –العراق
اركان علً النصراوي

التخطٌط الحضري االستراتٌجً وظاهرة
السكن الحضاري

هشام جرجٌس صالح

المدن الصحراوٌة كاداة لتنمٌة االلالٌم
الصحراوٌة

ا.م.د .دمحم جاسم دمحم
شعبان العانً
ا.م.د.مصطفى عبد
الجلٌل ابراهٌم

د.حٌدر عبد الرزاق
كمونة /د.ندى خلٌفة
دمحم

النجف االشرف

ا.د.دمحم علً
االنباري
ا.م.د.باسل احمد
خلف

مدٌنة السلٌمانٌة
منطمة بدرة – ا.م.د .ندى خلٌفة
الركابً
واسط
ا.د.صبٌح علً
مدٌنة النجف
الجلبً /ا.م.د.بالر
االشرف
حسن هاشم
الصحراء الغربٌة ا.د.لؤي طه المال
فً محافظة االنبار حوٌش

022

0290

090

0295

098

0295

093

0295

002

0292

003

0295

000

0295

محمود حسٌن مصطفى
حٌدر عبد الهادي عبد
الواحد
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