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  التخطيط البيئي قسم التخطيط البيئي لطلبةالتخرج بحوث مواضيع 

  
  ت  الطلبة اسماء البحث عنوان المشرف

 الفحام االخوة عبد امير. د.م
 النجف - المدن في واثرها الخضراء المساحات

 دراسية حالة االشرف
 1  جبار الستار عبد فاطمة

 2  زيد عبد عقيل نبأ  

 التغلبي زينب. د.م
 الوفاء حي - المستدامة االيكولوجية االحياء

 دراسية حالة
 3 هادي حسن اية

 4 عباس فاضل شهد  

 التغلبي الرزاق عبد زينب. د.م
 الخضراء المناطق على العمراني التوسع

 الكوفة مدينة في واثرها
 5 محمد حمزة هديل

 6 السادة عبد حيدر اسماء  

 فرالمظ فائق احمد. م
 مدينة في الدولي النجف مطار وتأثير اهمية

 االشرف النجف
 7 عباس عالء زهراء

 8 عبودي كاظم مريم  

 المظفر فائق احمد. م
 ازمة من الحد في الحضري التخطيط دور

 المدينة في السكن
 9 طارق زياد تقى

 10 مجيد حسين بنين  

 مصطفى حسين محمود. د.م
 بيئة استدامة في وتأثيرها الذكية النقل طرق

 المدينة
 11 جاسم مكي اسراء

 الشوك لطيف صابرين. د.م
 Assesment Rabid( سريع بيئي تقييم

Environmental (النجف مصانع لبعض 
 االشرف

 12 االمير عبد وميض نور

  الرزاق عبد نصير. د.م.أ
 مخاطر من للحد التخطيطية التوجهات
  دراسية حالة الحويزة هور– الفياضانات

 13 عباس فاضل نحسي

 الكالبي ديكان زينب. م
 في واثرها الجوفية المياه خصائص تغيير
 دراسية حالة االشرف النجف مدينة – البيئة

 14 سودة ابو كاظم شيماء

 المظفر فائق احمد. م
 التخلص وطرق اثارها – المدن في المخلفات

 منها
 15 طالب صاحب صفا

  16  جودة ناصر عالء .... مصنع من الناتجة اتالملوث ادارة الشوك لطيف صابرين. د.م

 الحسين عبد بيداء. د.م
 الطاقة اسناد في ودورها الكهرونووية الطاقة

 االشرف النجف لمدينة الكهربائية
  17 محسن عدنان ايات

  18 احمد عبد خالد عطاء  

 الخفاجي شمخي احمد. د.م
 للتحليل كتقنية) Cityengine( تقنية استخدام

 دراسية حالة.....  شارع - المكاني
 عبد محمد مصطفى

  الحسين
19  

 المعموري كريم صهيب. م
 مدينة في السكنية لالبنية المناسبة االسس

 االشرف النجف
  20  قاسم علي محمد

 الحسين عبد بيداء. د.م
 كطاقة الرياح طاقة – المتجددة الطاقة امكانات
 االشرف النجف في الكهربائية للطاقة سانذة

  21  هادي هديم فاطمة

 االمير عبد ناجح حسن. م.م
 كورونا لوباء الممانعة المدن - المرنة المدن

 دراسية حالة
  22  تقي نبيل محمد

 السلطاني هاشم احمد. د.أم
 االحياء في االرض استعماالت كفاءة تقييم

 دراسية حالة....  حي – السكنية
  23  علي الهادي علي

 التغلبي زينب. د.م
  – العامة للمتنزهات البيئية االبعاد

 دراسية حالة النجف متنزه
  24  سعود امان حوراء


