
للعام  عناوين حبوث التخرج املقرتحة لطلبة قسم التخطيط اإلقليمي
 2021-2020الدراسي 

 اسم املشرف اسم الطالب العنوان ت
التحضر والتحول الديموغرافي واثره في  1

 التنمية االقليمية

 ا.م.د وفاء الشمري نور عبد كامل نحسي

 محافظة/  السياحية التنمية في النقل قطاع اثر 2

  دراسية حالة النجف

 الحسين عبد محمد كرار

 عودة حسين صادق جعفر

 الياسري انصاف.م

 محافظة في اإلقليمية التنمية إمكانات تحليل 3

 النجف

 المكانية المتغيرات تحليل في دراسة)

 (العاملي التحليل باستخدام

 الرزاق عبد حسن غدير

 حسن إسماعيل بنين

 م.د تقى رعد

 للسياحة الترويج في الرقمية التقنية مساهمة 4

 االشرف النجف في الذكية

  حسن قاسم فاطمة

 محمد مؤيد االء 

 ابراهيم م.سامرة

 تقليلل المستدام التخطيط استراتيجيات 5

 العمرانية البيئة على التأثيرات

 م.احمد فائق كاظم محمد فاطمة

 العام االتجاه لمعادلة االستراتيجي البعد 6

حالة  االشرف النجف محافظة/السكني للعجز

 دراسية

 الرزاق عبد ساجد حسن

 عباس ناظم زهراء

 هميم ا.م.د حسن جبار

 البنى دعم في والمتجددة البديلة الطاقة اهمية 7

 النجف مدينة في للنقل التحتية

 مردان صبحي مريم

 اكريم راضي اشواق

 ابراهيم سامرة.م

 المواقع احياء في وأثره السياحي التخطيط 8

  /واالثرية التراثية

 دراسية حالة االشرف النجف محافظة

 الياسري انصاف.م جاسم علي مختار

 ضوء في ةاالقليمي ةالديني ةالسياح تنمية 9

 ةالمقدس كربالء/ةالمستدامة السياح مؤشرات

 الياسري انصاف.م هادي عالء فاطمه

 في ودورها االقاليم بين الحديثة النقل شبكات 10

 وتفعيلها البعيدة االقاليم تطوير

 م.د محمود حسين داود طرماح ربيع

 في واهميته العقاري المعلومات نظم بناء 11

 االقليمي التخطيط

 ا.م.د وفاء الشمري جواد كاظم حسين

 النجف في الصناعي للنشاط المكاني التوزيع 12

 العمراني التخطيط على وأثره االشرف

 المستدام

 حسن جبار هميم ا.م.د حسين رستم وسام

 إطار في اإلقليمي التنموي التخطيط 13

 اإلدارية الالمركزية

علي عبد ناجي محمد  

ناصر راضي  

حسين محمود د.م  



 حركة على وتأثيرها االرض استعماالت) 14

 (دراسة حالة  الحلة قضاء /والمرور  النقل

 عيفان رحمان محمد

 ريحان

  م.د محمود حسين

اإلقليمي في تنمية المستقرات اثر التخطيط  15

 الريفية

 غازي فيصل أكرم

  ريسان خليل الفقار ذو

 العذاري سراء د.م.ا

 التنمية في االستراتيجي التخطيط اثر 16

 االقليمية

 داخل عزيز محمد

 اسماعين جاسم كرار

 رعد تقى د.م

 ذكية عمرانية لبيئة كمنطلق الذكية التجارة 17

 مستدامة

 ا.م.د نصير عبد الرزاق  هللا عبد نجم اسراء

كفاءة التوزيع المكاني لمواقف المركبات في  18

دراسة تحليلية مقارنة  -إقليم الشامية الثانوي 

 (GISباستخدام )

 شحرور طاهر باقر محمد

 حميد عيسى مريم

 الرزاق عبد نصير د.م.ا

 م.د شيماء عبد الحسين

 بين البصرة شمال اقليم في السكني االستثمار 19

 والطموح الواقع
 الرزاق عبد نصير د.م.ا محسن صادق جعفر

 م.م حسن عبيد عبد السادة

 على االقليمية الهجرة آلثار تحليلية دراسة 20

 العمرانية البيئة
 كاظم محمد فاطمة. م راهي رياض مهدي

 م.م حسين محمد سمير

 من الناتج الكهرومغناطيسي التلوث تقييم 21

 مدينة احياء من لعدد النقالة الهواتف ابراج

 السماوة

 م.حيدر كامل حسن محمد زينب

 الزراعية للتنمية التخطيطية التوجهات 22

 الثانوي الدجيل اقليم في  المستدامة

 الشمري وفاء د.م.ا محمد قيس حميد

 


