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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 :  هذا الدليل    1

إن هذا الدللل  هدو قة دع يفية لدع عة لفدع ا وادخد قالادلتخا ا  الدخةةع الاد  

ه ةقلتهخ الاكاد  ا  الدخةا الااةلةد  جد  ةختفدع عادلا  الاد  يو د  هوةاد

 ال يةلة تن  ووهخ ضان الاكخي  ا  الخةةع ج  واوم الجختفخا الفيا لع. 

 املقدمة :     2

الااةددلا الريدديا  تييدد س الاكادد  ا  الددخةا الااةلةدد  جدد  ليأ دد ةددخ 

( 77قاإل للادد  لللةا ددخا الفللددخ جدد  ةختفددع عاددلا  ا دداعخ ا لافللاددخا وددل   

الافللم الفدخل  قال رد   عقياة تن تجلس ةختفع عالا  قعاواجقع قزاةة 1994لسعع

العلقة الفلالع الا  أ ختاهخ قزاةة الااةلا عخلافدخقن  أهلافا سجختخ تع قالفلا . 

 خ ون يأ دلس تييد  ، ق1970( وخم  UNDPتع ال ي ختج اإل اخئ   لألتم الاارلة  

 . ، ج  ةختفع عالا 1971لسعع  116الااةلا الرييا قاإل للا  ة م 

واددخل للجهددو  الر ل ددع الياتلددع إلددت ةجددع الاسدداو   ا الاكادد ق ددل ةددخ  يأ ددلس 

للالن قالارخجظخا ج  الفياق قاإل هخم ج   جع واللع الاعالع جد   الااةلة 

. قتعددذ يأ لسدده قضددع الاكادد    د  ولعلدده أهددلاجخل يفددل  لددل ل لاسددلييه الفدياق

 .الفلالع قالفاللع

تدن تلدخي  تاا و  دع إن ضيقةة ال عخ  قالاةوة لافخلجع تخ يفخ له تدل عخ قأةةخجعدخ 

عأعفخ هخ الاكخ لع قال لئلع قالاعاوةع ، يرام ولت الااا لن تن ا يخ ةاللن يدوجلي 

ا هااخم الاةلوب لسدل هدذا ال جدوة الافيجلدع ،  خأدع قأن هدذا الاجدخد ةاالد  

الاللا     الاة لق  ( ج  إطخة  ظية ياةلةلع شختلع  –عاخألع الاكخت  العظيا 

  ف  قة  ال ف  الااةلة  للالةعع الفيا لع قأ للاهخ .لك  تن تاالياا ال

 الرؤية :  1ـ2

يأ لس  خولة ولالع إحاياجلع للفا  الااةلة  ج  الفياق، إ ة  خ تن يوظلد  

ال كي ا يخ ةا  عأ لوب تهع  ية لق ، ةفا  ولت إةجدخ  قود  اقدخج  ةنهلعدخ 

  إة دخ   ودخئم للافخت  تع الااالياا قالارلةخا الااةلةلع الااو فع، جد   د ل

الاعالع الاكخ لع الااواز ع للفياق، قيقلل  ال واةق ا  ا خ ةع علن أ خللاه، قيرقلق 

 هيتلع تعةقلع لاوزةع الاساقياا ال ليةع يسخول ولت ععخ  تجااع تيجه.

 الرسالة :  2ـ2

الاسخهاع ج  إة خ   واول ال كي الااةلة  ج  الفياق قيةوةيا ةع خ الت ةع  

هعلع األ ي  ، قالفا  ولت ةجع تسداو  الاجيعدع الااةلةلدع تع الان سخا الا

 الفيا لع عخلااذةع ا  ايةخولع لل كي ا يخ ةا  ج  الاجخد ال ع  الاة لق .
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 األهداف :  3ـ2

 . قضع الا ياا الفلالع قال علع قالجختفلع ج   لتع الاةا الاعاوةع 

 يوجلي تسداو  ودخد تدن ا  الدخةاا قالا دياا الااا  دع جد  تجدخ ا 

ياةلا الالن قالااةلا الهلكل  للارخجظدخا قالاعالدع ا  للالدع قالقوتلدع 

ق ةا ددخا الاةددوةي قالاعالددع جدد  الااةددلا الريدديا قا  للادد  عخعفخ هددخ 

  ال ليةع قالفايا لع قا  ا خ ةع للقائي اللقلع قالقةخع الااالا قالاخص

 .الاسخهاع ج  يةوةي قةجل تاخة ع الاهعع ج  الفياق 

اا اويخ  الهلئدع الالةةسدلع قال علدلن جد  الاييد  جد  الاجدخ ا زةخ ة   ي 

الاهعلددع قالاة لقلددع ق قدد  هددذا الا ددياا الددت تجادد  الفاللددع الافللالددع 

 .قالاسلية الفلالع ج  الايي 

 .يقلةم الا ياا الت  قائي اللقلع عاوة  وقو  ي يم علن الةيجلن 

اخالدع قالجهدخا تاا ي خ د الا ياا قالاعسلق تع الاكخيد  ا  الدخةةع الا 

الف  ع  ا   الفياق ق خةةه تن اة  زةخ ة الا دية العاةلدع قالفلالدع جد  

تجخد ا  ا خص قعخل وةة الا  ينتن ا فكدخ  تلدا الافدخقن ولدت يرقلدق 

 .اهلاف الاكا  عخلاساو  ا ت  

اوددلا  قيع لددذ ال ددياتج الالةة لددع قالاةوةيةددع لال لددع احالخةددخا الجهددخا تاا  

 . لفاللع الااةلةلع ج  تجخد الافللم الاساايالف  ع عخ

 جملس املكتب االستشاري التخطيطي :    3

ةاولت ا شياف ولت الاكا  ا  الخةا الااةلة  تجلس تكون تن 
تجاووع تن الالةةسللن تقا الا ية ا  الخةةع، ةيأ ه السلل والل 
جلس الايي . ةقوم هذا الاجلس عإ ااخب تلةيا للاكا ، يكون تسنقللع الا

 ة م السلخ ع الفاللع للاكا  قيكلل  إ اةة الاكا  عاع لذهخ.
يكون اللقةة ا  ااخعلع ألويخ  الاجلس ا  الخةا للاكا   عاخن  خعلع 

 للاجلةل تية قاحلة جقا . 
 ياكون الالكللع الرخللع لاجلس الاكا  تن : 

 والل الايي  /  و ل ول  الفسكيا و ل الرسلنالاهعل  اللياوة  -1
  تلةي الاكا  /                     ت ة ت و ل الجلل  اللياوة الاهعل  -2
 / ويوا ل                                              تهل  يخت  جللح .  -3
 / ويوا ل            .ول  ييةم الفاخة                         -4
 / ويوا ل                                          . ل   لل ع -5
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 2003لغاية عام ابرز إجنازات املكتب     4

 واخة تلةعع ال  ية.إإوخ ة  1994 (1
 
يخن للاكا  يان سع أيخ ةالع  قةا ج   ةا خا إوخ ة اإلواخة   

للالن الا  يييةا  الجع لريب ال اخ لعخا، قيخن هذا الاليقع ضان هذا 
خولخ قا ا خ ةخ يعظي ج  إت يم إولا   ةا ع تاكختلع وايا لخ قاةاا السلخق.

 إوخ ة يعظلم الهلك  الرييا لالةعع ال  ية.
 
 ولا  الااةا الهلكل  لارخجظع  ةخلت.ا 1995 (2

 
إن  ةا ع الااةةخا الهلكللع للارخجظخا الفيا لع ج  يلا الالة   

يخ   تن الا خهلم الجلةلة  س لخ وعل الاة لق، قيخن الاكا  تن الاكخي  
ة ت   هذا الالخةةع،  حالخةهخ الت تجاووع تاعووع القلللع الانهلع عإ اة

تن الاا  خا الااال ع الا  يفا  ير  ظ  ال فل الاكخ  . قيخ   تن 
 الاجخةب العخةرع ولت ال فلل الاهع  قالفلا .

 
 إةيا   ةا ع تللا لع ج  إولا  تاع ا قطع  ج  ترخجظع قا ا. 1996 (3

 
ج   ةا خا إولا  يياع  هذا اللةا ع ية لق لا خهلم ةلةلة   

الجلق  ا  ا خ ةع قالا خض ا الاكخ لع ج  ا الخة تو ع جفخللع تفلعع، قيم 
ا جخزهخ عخلافخقن تع  ائية الااةلا الفايا   ج  ترخجظع قا ا قعإشياف 

 ت خشي تن  ائية عللةع الكوا.
 
 ةا ع ق يقوةم الااةةخا األ خ لع لالن اليتخ ا / العج  /  1997 (4

 الكوا.
 
 جخز هذا اللةا ع عهلف يرلةل تساو  ا حالخج لاةوةي يم ا  

الا ختلم ا  خ لع قاولا  الاالياا الاةلوعع وللهخ الت  عع هلف تعخ  ع 
 للاليقع.

 
إولا   ةا خا الجلق  ا  ا خ ةع إلوخ ة يأهل  قيةوةي ة ةيي   2001 (5

 األويا  قعالا  السلخحلع.
 

اأهل  قيفظلم الاع فع يم إولا   ةا ع ةلق  ا ا خ ةع  لخحلع ل  
الفخئلة تن الاياجق السلخحلع  ا   تلةعع عالا ،   وأخ عفل يلهوةهخ قعل  

  لخ ع ا  ا اخة ا  ا خ ا لا فل  هذا الاياجق.
 
 
 



 املكتب االستشاري التخطيطي  

 ة بغداد جامع 
 

  

 

 

4 

 

 ةا خا الجلق  ا  ا خ ةع لاليقع يةوةي الاجاع السلخح   2001 (6
 للالائن.

 
ية، يم ا جخز ولت غياة  لخ خا ا  ا اخة ا  ا خ ا ج  هذا ال ا  

هذا اللةا ع عهلف ا  ا اخة قي فل  الاوا ع السلخحلع الانهلع لاكون تياي  
  لتلع ييجلهلع قتواة  ا ا خ ةع ج    س الو  .

 
اللةا ع اللختلع للعق  الرييا لالةعع العج   الالخةيع ج  2001 (7

 .األشيف
ع. تلةيةع ال للةخا الفخت –قزاةة اللا للع يخن ل خلح ذا الفا  ه  

قعإشياف  ائية العق  قالايقة جلهخ. يخن الهلف تن الاليقع إولا   ةا ع  ق  
حييا شختلع للالةعع قاأل ذ ععظي ا وا خة   وألع الرييع ج  تلةعع العج  
ا شيف أاعخ  توا م ال ةخةاا قيل لع يعالا الرييع ج  شواةع الالةعع قيا ل  

كا  ا  الخةا الهعل   عجختفع قيم هذا الفا  عخلافخقن تع الا ا  اعخ خا.
 الكوجع.

 
اللةا ع اللختلع للعق  الرييا لالةعع ييع    الالخةيع ج  2001 (8

 الاقل ع.
 –قزاةة اللا للع  ل خلحهذا الاليقع يخن ولت غياة اللةا ع أو ا،   

تلةيةع ال للةخا الفختع. قعإشياف  ائية العق  قالايقة جلهخ. يخن الهلف تن 
 ةا ع  ق  حييا شختلع للالةعع قاأل ذ ععظي ا وا خة   وألع  الاليقع إولا 

قيم هذا الفا  عخلافخقن تع  تلةعع ييع   الاقل ع قط لفع الرييع جلهخ.
 ا  الخةا اليئلس   قهو الاكا  ا  الخةا الهعل   عجختفع الكوجع.

 
 الاسخهاع ج  حالع إوخ ة يةوةي تلةعع اليتخ ا. 2002 (9

 
تن الالخةةع غلي اليعرلع عهلف يهلئع  سم تن  يخن هذا الاليقع  

الالن الفيا لع لاييق  عالتخيهخ الت تساو  ت ئم لل ي  الفيا  . يم  ةا ع 
الجوا   ال لئلع قالالتلع عهلف إولا  تاةةخا وايا لع تاكختلع لعاو الالةعع 

 لاخةع  عع الهلف.
 

 ألتخ ع عالا . GISإولا   ظخم  2002 (10
 

تخ ع عالا  ل عخ   خولة  ظخم تفلوتخا ةاياج ، يم الافخ ل تع أ  
قيأهل   سم  ظم الافلوتخا الجاياجلع ج  األتخ ع، لكن لأل   لم ةسااي 

. قيم إ هخ  الفا  عه عفل إياخله 2003الاليقع الت  هخةاه عس   أحلاث وخم 
 لايحلالن تن أأ  أةعفع تياح .
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 2003ابرز إجنازات املكتب بعد عام     5

 

 ظخم الافلوتخا الجاياجلع لالةعع الكوا.ععخ    2005 (1
 

 ائية الااةلا الفايا  ، إل جخز  –يم الافخ ل تع ترخجظع قا ا   
 خولة  ظخم الافلوتخا الجاياج   خأع عرلق  عللةع الكوا. يياع  يخجع 
ا افاخ ا األةض قالافلوتخا الاافلقع عهخ. ييان الفقل جقية يلةة  تجاووع 

 خولة ال لخ خا الجاياجلع قيل لع يرلة هخ عخ ااياة  تن الاوظ لن ولت إ اةة
 لياخن جخوللع ق ةاوتع الاليقع.

 
 لعخحلع الالخهلة األ خ الا الم  ولا ا 2008 (2
 

 ائية الااةلا الفايا  ،  –أعيم هذا الفقل عخلافخقن تع ترخجظع عالا    
فا  إلولا  ي الم أ خ  ل للةع الالخهلة ج   يخ  الةخةتلع. يا  إحخلع ال

. ييان الفقل 2008قيم إ جخزا ج  وخم  29/6/2007عفهلة الاكا  عاخةةخ 
تجاووع تن ال قياا األ ي  تن ضاعهخ إةيا   قةة يلةة لع ولت إولا  الا ختلم 
األ خ لع قإ االام عيتجلخا  ظم الافلوتخا الجاياجلع ج  هذا الاجخد. يا  

 الا خ  ع ولت الفا ، قهو اآلن  لل الاة لق.
 
 

 



 املكتب االستشاري التخطيطي  

 ة بغداد جامع 
 

  

 

 

6 

 

 

قيرلة  الا الم ا  خ  لهخ ج    ايايلجلع يةوةي تلةعع يلف ي 2010 (3
 ترخجظع  لعو 

 
يم إحخلع هذا الاليقع الت الاكا  ا  الخةا الااةلة  تع   

ل  الخةاا الهعل لع. أ ج  الفا  ل خلح قزاةة شيةكه شييع تل ة األتيةكلع 
فايا  . قيخن الاسا لل الالةيةع الفختع للااةلا ال –ال للةخا قا شاخد الفختع 

تلةيةع عللةع تلةعع يلف ي. ييان الفقل الفلةل تن  –الا خشي تلةيةع عللةخا  لعو  
ال قياا تعهخ إ لخ   خولة تفلوتخا ةاياجلع للاليقع، إ جخز  قةة يلةة لع ج  
تقي اللييع ا ةع لع ج  ق ةع  لوةلي  ، إولا  تجاووع تن الا ختلم 

   وألع، عخإلضخجع الت الا الم ا  خ  للالةعع.الا  لللع لاعخطق تاا 
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قيرلة  الا الم  ايايلجلع يةوةي تلةعا  اللةل  قاليلوولع  2010 (4
 ا  خ  لهاخ

 
يم إحخلع هذا الاليقع الت الاكا  ا  الخةا الااةلة  تع   

ة ل  الخةاا الهعل لع. أ ج  الفا  ل خلح قزاةشيةكه شييع تل ة األتيةكلع 
الالةيةع الفختع للااةلا الفايا  . تل ة هذا الفقل  –ال للةخا قا شاخد الفختع 

إولا  يرلة  للا الم ا  خ  لالةعالن ج  آن قاحل، لك  تعهاخ   وألع 
ياال  ون األ ي ، تاخ شك  إحل  الارلةخا إل جخز الفا  عس   يفل  جيق 

يةل  حيوةا جلاخ عفل  الفا  قالاواأ  الاسااي تع الليةا األتيةك ، الذا
إلةيا  اللقخ اا الجاخهليةع ع وةة ت خشية تع الجهخا الارللع ج  ترخجظع أ ح 

 اللةن. 
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 ترخجظخا ( . 10 ةا ع الاةوةي  السلخح  لارخجظخا الفياق    2010 (5
 

ةفل هذا الاليقع تن الالخةةع الاهاع الا  أ اةخع تن   لهخ   
ة  ي فل  ةوا   تن تهخةايه يفلق  عااةل خا هذا الاكا  ا  الخةا الااةل

الاليقع. يم إ جخز هذا الاليقع عخلافخ ل تع قزاةة ال قخجع قيخن الاسا لل تعه 
هلئع السلخحع ج  قزاةة السلخحع قاآلاخة. ييان الاليقع تجاووع تن الارخقة 
اليئلسلع ت   إولا   ةا خا ةلق  إ ا خ ةع  لخحلع لك  ترخجظع تن 

ظخا الفلية، إ الخة  اس توا ع  لخحلع قة م  ةع يةوةيةع لهخ ج  ي  الارخج
ترخجظع، إ الخة تجاووع تن الاوا ع الاياالع قإةيا  واللع يوالق تفاخةا 
قحييا لهخ، يوالق ي  تخ   ق أو ا ضان  خولة علخ خا ةاياجلع لك  ترخجظع 

سجلع لل  يياع  يذلا إةيا  تسوحخا تللا لع لك  الاياجق السلخحلع الا
هلئع السلخحع، عخلاخل  الاعاج العهخئ  للاليقع  ظخم تفلوتخا ةاياج  تاكخت  
لك  ترخجظع تن الارخجظخا الفلية ييان تفلوتخا ون ال علع األ خ لع 
للارخجظع قالهلك  الفايا   لهخ، الاوا ع الاياالع، الاعخطق السلخحلع، الاياجق 

يييوك،  ةخلت، عخع ، تا  خة، السلخحلع. شا  الاليقع ترخجظخا  قا ا، 
 تلسخن، الا عت، القخ  لع، أ ح اللةن، قاأل  خة(.
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 العج  قييع   قال  ية . خا ةا ع الاةوةي السلخح  لارخجظ 2011 (6
 
ُةفل هذا الاليقع عا خعع الايحلع ال خ لع تن الاليقع السخعق، إ    

األشيف قييع   الاقل ع أ ه ا ا ي ولت ا اع ترخجظخا، ه  ترخجظخا العج  
قال  ية. ا ال  هذا الاليقع ون  خعقه ع ةخ ة ول  األععلع الا  يم يوالقهخ 

 م ( ولت  60قي قةل ةب الفا  ع وةة جيخئلع تلو ع تاا قضوحلع وخللع ةلا  
 تساو  الارخجظع يك .
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 يرلة  تفخةلي ا  كخن الرييا قالية   يقيةي عود  ليجس( 2012 (7
 

الااةلة  ج    ا  الخةا، عخلافخقن تع الاكا  لإل كخنلهلئع الفختع ا  خت 
قالا  أوليهخ  ج  الفياقالرييا قالية    اإل كخنةختفع عالا ، عارلة  تفخةلي 

لايض اوااخ هخ لالخةةع ا  كخن ج   1983شييع عود  ليجس ال ولعلةع وخم 
لع الا  يع ذ تن     ال لئالن الرييةع قالية لع ج  الفياق للالخةةع األ كخ 

 الهلئع الفختع لأل كخن ق قزاةاا اللقلع قالقةخولن الااالا قالاخص.
 
 
 
 
 
 

 
 

جانب من ورش العمل الخاصة بالمشروع بحضور السيد الوكيل األقدم لوزارة االعمار واالسكان المهندس استبرق ابراهيم 
د جابر، واستشاري الهيئة العامة لالسكان بخصوص المشروع الشوك، والسيد مدير عام الهيئة العامة لالسكان المهندس محم

 الدكتور مظفر علي الجابري.
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 إحدى العروض التقديمية من قبل الفريق االستشاري للمكتب االستشاري التخطيطي حول مشروع االسكان.

 

 
 

دكتور جمال باقر مطلق / المكتب المهندس طه ياسين أحمد / عضو اللجنة الفنية للمشروع في الهيئة العامة لالسكان ، ال
االستشاري التخطيطي ، الدكتور ضياء رفيق مرجان / مدير المشروع ، الدكتور عبد الحسين العسكري / عميد مركز التخطيط 

 الحضري واالقليمي للدراسات العليا 
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/ عضو اللجنة الفنية للمشروع في  االستشاري المهندس  سعد كمونة / المكتب االستشاري التخطيطي ، الدكتور محمد حيدر
الهيئة العامة لالسكان / المهندس طه ياسين أحمد / عضو اللجنة الفنية للمشروع في الهيئة العامة لالسكان ، الدكتور جمال 
باقر مطلق / المكتب االستشاري التخطيطي ، الدكتور ضياء رفيق مرجان / مدير المشروع ، الدكتور عبد الحسين العسكري / 

 عميد مركز التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات العليا 
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 الرق  لع(–عيقا ع -يرلة  الا ختلم ا  خ لع لالن حلة ع 2012 (8
 

يم احخلع هذا الاليقع ج  وهلة الاكا  ا  الخةا الااةلة    
يال   تن     ترخجظع ا   خة قعخلافخقن تع  ائية الااةلا الفايا   ج  الارخجظع.

هذا الفقل أةيخ عأ ه ييان إولا  يرلة  للا الم ا  خ  ل  اع تلن ج  آن 
. 2032قاحل ج  ترخجظع ا   خة قه  تلن حلة ع قعيقا ع قالرق  لع قلاخةع وخم 

ييان الفقل اةيخ يلةة  يوا ة تن ترخجظع ا   خة ولت  خولة  ظخم الافلوتخا 
رخجظع ا   خة ، قالاساو  الجاياجلع ولت تساوةلن ، الاساو  األقل  ج  ت

 عليقا عإشياف شييع أتيةكلع تاا  ع.  –الااقلم يم ج   قلع ل عخن 
 
 

 
 محافظة االنبار –التصميم االساس لمدينة بروانة  
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 محافظة االنبار –التصميم االساس لمدينة حديثة  

 
 محافظة االنبار –التصميم االساس لمدينة الحق النية  
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  ا ا خ ةع للالخةةع ا  ا اخةةع لاجلس اولا   ةا خا ةلق 2013 (9
 ترخجظع عالا 

 
الاكا  ا  الخةا عإولا   ةا ع ةلق  لاليقع ال لخ و  خم    

ا  ا اخةا، قهو تليقع تافل  ا  لةع   تةفم، يخزةعو، يخجاليةخ، تر ا 
شخةع  –يجخةةع، قشخشع ويض  لعاخئلع( ، قالا تع إ ختاه ج  ح  زةو ع 

 اليعلف .
للةا ع قأ خ قيرلل  قيقللاخ لهذا الاليقع جعلخ قتخللخ قاةااخولخ  لت  ا

 للافيف ولت تل   جخح ق ةاوتع الاليقع.
 
 

اولا  تعظوتع الافلوتخا الجاياجلع لاليقع ا ايايلجلع يةوةي  2014 (10
 اوأ  قيرلة  الااةا ا  خ  لهخلتلةعع ا

 
 

ةخع الاخص  رو  لخ ع ةلةلة ا اهجهخ الاكا  عخلافخقن تع شييخا الق
قالاكخي  الركوتلع األ ي  قالل ود يةيف اخل  ج  الفقو  ا  الخةةع 

اولا   خولة  ظخم تفلوتخا ةاياج  لاع لذ ة   تن جقياا تلا الفقل، ةخ  وقل 
الاخص عخياخد تليقع ا ايايلجلع يةوةي تلةعع الاوأ  قيرلة  الااةا 

ل لع قل خلح قزاةة عخلافخقن تع تكا  تلا  ل  الخةاا الهع ا  خ  لهخ
 الالةيةع الفختع للااةلا الفايا  . –ال للةخا قا شاخد الفختع 

 
 
 إولا   ةا خا علئلع قيقللم األاي ال لئ  2015 (11

 
اوااخ هخ للكون عفلتخ تعر  قزاةة ال لئع الاكا  ا  الخةا الااةلة  

يقلةي األاي الاكا  تكا خل ا الخةةخل تفاالال لل  الوزاةة ج  تجخد يقلةم يقخةةي 
عخشي الاكا  عإولا   ةا خا  ،يهلف إلت حاخةع ال لئع قيرسلعهخ ال لئ ، الا 

اطعلن قالاسا ايةن يأحل تاةل خا الاواجقع ولت يع لذ األاي ال لئ  للاو
 تلخةةفهم.
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 إستشاريي املكتب    6

 وا  ةيم الاكا   ا ع تن اإل الخةةلن تقا الا ية ج  ا  ا خأخا الااال ع 
تن األيخ ةاللن الفختللن ج  تيي  الااةلا الرييا قاإل للا  لللةا خا الفللدخ، 

 ايي .أق تن  خةج ال
 

 االختصاص الدقيق االختصاص العام االستشاريين من المركز ت

 د. عبدالحسين عبد علي العسكري 
تخطيط  –هندسة معمارية 

 حضري واقليمي
 تخطيط المدن -فلسفة عمارة 

 عبد الجليل ابراهيم  د. مصطفى 
هندسة المساحة/تخطيط حضري 

 واقليمي 

تقنية –تخطيط حضري 

 معلومات

 تنمية اقتصادية علم االقتصاد أ.د. محمد صالح القريشي 

 اجتماع/تخطيط حضري واقليمي  أ.د. لؤي طه محمد رشيد  
اجتماع  -تخطيط حضري 

 حضري

 مي احصاء/تخطيط حضري واقلي أ.د. جمال باقر مطلك  
تخطيط -تخطيط حضري

 اسكان

 تحليل كمي –تخطيط اقليمي  احصاء/تخطيط حضري واقليمي  د. محمد جاسم العاني 

 د. نادية عبد المجيد سعيد  
هندسة معمارية/تخطيط حضري 

 واقليمي 
 عمارة مدن اسالمية

 د. باسل احمد خلف  
هندسة المساحة/تخطيط حضري 

 واقليمي 

تخطيط –تخطيط حضري

 التصاميم االساسية

 نقل -تخطيط اقليمي  جغرافية/تخطيط حضري واقليمي  د. فراس ثامر حمودي   

 د. عامر شاكر خضير الكناني 
هندسة معمارية/تخطيط حضري 

 واقليمي 

مشهد –تخطيط حضري

 حضري

 مكانيةتنمية  –تخطيط اقليمي اقتصاد/تخطيط حضري واقليمي  د. سهى مصطفى حامد  

 د. ندى خليفة محمد علي  
هندسة مدنية/تخطيط حضري 

 واقليمي 
 بيئي -تخطيط اقليمي 

 تحليل كمي –تخطيط اقليمي  اقتصاد/تخطيط حضري واقليمي  د. علي كريم عبود العمار 

 نقل -تخطيط اقليمي  جغرافية/تخطيط حضري واقليمي  د. مهيب كامل فليح الراوي 

 عبدالوهاب  د. عبد الوهاب احمد 
هندسة مدنية/تخطيط حضري 

 واقليمي 
 ادارة المشاريع الهندسية

 د. ضياء رفيق حسون مرجان 
هندسة المساحة/تخطيط حضري 

 واقليمي 

تقنية –تخطيط حضري 

 معلومات

 اقتصاد/تخطيط حضري واقليمي  د. علي حسين محمد   
تخطيط –تخطيط اقليمي 

 سكاني

 محلي-تخطيط اقليمي خطيط حضري واقليمي اقتصاد/ت د. حسين احمد سعد  

 تاريخ مدن قديمة اقتصاد/تخطيط حضري واقليمي  د. عقيل عبد اللة عبد الجليل  
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 د. عادل حسن جاسم حمادي  
هندسة معمارية/تخطيط حضري 

 واقليمي 

مدن  –تخطيط حضري 

 اسالمية

 د. ندى محمد عبد هدوان الحياني 
هندسة مساحة / تخطيط حضري 

 ليميواق
 نقل -تخطيط اقليمي 

 محلي -تخطيط اقليمي  احصاء/تخطيط حضري واقليمي  د. امنة حسين صبري الكاتب 

 م.م. فالح مهدي الموسوي 
هندسة معمارية/تخطيط حضري 

 واقليمي 
 تخطيط حضري

 م.م. عمار خليل ابراهيم الزبيدي 
جغرافية / تخطيط حضري 

 واقليمي
 محلي -تخطيط اقليمي 

 زهراء عماد الحسينيم.م.  
هندسة معمارية/تخطيط حضري 

 واقليمي 
 تخطيط حضري

 

 االختصاص االستشاريين من خارج المركز 

 هندسة معمارية/ تصميم حضري د. ساهر محمد قاسم القيسي  1

 هندسة معمارية / تخطيط حضري واقليمي م. سعد عزيز كمونة   2

 ات حضريةهندسة معمارية / تصميم فضاء د. انعام البزاز  3

 هندسة معمارية/ حفاظ د. شذى عباس حسن  4

 تخطيط حضري واقليمي –هندسة معمارية  م هادي عبد الزهرة السعدي  5

 تخطيط حضري واقليمي –هندسة معمارية  د. مفيد إحسان الشوك  6

 محلي -تخطيط اقليمي  د. علي حسين حسون   7

 إسكان -هندسة معمارية د. محمد قاسم عبد الغفور  8

 GISتخطيط حضرية/ تقنية معلومات نظم  . عدي زكريا جاسمد  9
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 املشاركة اجلماهريية لألعمال االستشارية    7

تن أهم تخ يال ا عه أوادخد الاكاد  ا  الدخةا الااةلةد  هدو القدلةة ولدت 
الاواأدد  الجاددخهليا ال فددخد تددع السددلةخا الارللددع جدد  الارخجظددخا قالوحددلاا 

ل ع. ألن تخ ةاوجي تن ا ا خأخا تاال ع ا تكخ خا قتاعووع القدلةاا ا  اةةع الااا
 هل  واللع الرواة ال عدخ  للعهدوض عخلفاللدع الااةلةلدع عايةادع أجكدخة قةغ دخا 

 السكخن الت تاةةخا أ خ لع قي ختلم هلكللع.
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 نقل اخلربات االجنبية     8

 :كخي  وخلالع تن أهاهخ شييخا قتولة  خهم الاكا  علك  جفخد عخلافخقن تع 
 

  .(.Maser Consulting P.Aشييع تل ة ا تيةكلع   . أ
 

الا دية الارللدع قالاجيعدع الفيا لدع جد  تجدخد   خها  هدذا اللدييع عإغعدخ 
الااةلا ون طيةق حيوةهخ ال خو  قالاناي جد  الاوا دع الاللا لدع للالدخةةع 

 الااال ع قالاقخئهخ عأأرخب القياة.
 
 

 

 
 

 

 Studio Hillierهللي   او ةو . ب
 

قه  شييع أتيةكلع تفيقجع وخلالخ ج  تجدخد الا دالم الافادخةا قالااةدلا 
قةرديص الاكاد  . J Robert Hillierالريديا، ةيأ دهخ الافادخةا ةقعديا هللدي 

ا خ ة تن   يايهم ليجدع تسداو  الادلتخا ا  الخةا الااةلة  ولت ا  
 الا  ةقلتهخ الاكا .
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 الاسالاتع اللقللع ج. شييع الاعالع
 
 

قهدد  إحددل  أهددم اللددييخا الاسددخهاع جدد  الا ددخ ةة الفخلالددع  رددو وددياق 
قتسجلع يإحل  أهم اللييخ  ج  عف دع الاعالدع الاسدالاتع  GITSIتسالام 

ةا  الالاددع. ق ددع الاكادد   –قتقيهددخ جدد   عدد  الاخعفددع لألتددم الاارددلة. 
ق شددييع  SDIا  الددخةا الااةلةدد  وقددل يفددخقن وددخم علعدده قعددلن شددييع 

MASER  قاااي الافخقن جد  إ دهخم هدذا اللدييخا جد  تلدخةةع ا دايايلجلع
يةوةي قيرلة  الا الم األ دخ  لالةعدع يلف دي، قيردلة  الا دالم األ دخ  

 لالن اللةل  قاليلوولع. 
 

 
 

 

 ال يةةخ لع  . شييع  كوا ةا 
 

شددييع تاا  ددع جدد  الا ددالم الافاددخةا قلهددخ أواددخد ةةخ ةددع جدد  اللدديق 
ق ا. ةريص الاكا  ا  الخةا الااةلة  ولت يقدلةم أجيد  الادلتخا األ

قالفيقض قالا ختلم تن   د الافخقن تع شييخا تفيقجدع وخلالدخ ت د  شدييع 
  كوا ةا.

 
 Garsdale Designا. شييع يخة لة   زاةن ال يةةخ لع 

 
لع قه  شييع عيةةخ لع ةائلة ج  أواخد العاختج ال  الع األعفخ  للالن، قتسج

يأحددل أجيدد  ولدديةن شددييع تا و ددع جدد  ية لددق تردديك  ESRIلددل  شددييع 
. ق ل أعلا اللييع ا افلا هخ للافخقن تع الاكاد  لفاد  CityEngineالالةعع 

  اختج ا الع األعفخ  لالن ويا لع، ت   تلةعع عالا . 
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 املكتب : اختصاصات    9

 املخططات االساسية للمدن 1ـ9

يو هدخ يا د   ا از هدخة قيةدوة الادلن،يفل الااةةخا ا  خ لع تدن اهدم تقدلتخ
ةقددو  الجهددخا الفختلددع ولددت يةددوةي الاددلن قا اةيهددخ تددن تاةةددلن الددللل  الددذا 
ا  الخةا الااةلة  هدذا الاوضدوع اهالدع  لذا جقل اقلت الاكا  قتهعل لن.

الاساو  للا دلا لهدذا العدوع  ي لية تن   د يأ لسه ل يةق ا الخةا وخل 
الفلالدع  فدل  الجوا د  وا دخة وعدل يخ دلس ال يةدق يق دل ا دذ عخ تن الالدخةةع.

جللااةدا ا  دخ  ألا تلةعدع  لالدخةةع اودلا  الااةةدخا ا  خ دلع للادلن.
ا ةااددخو   الجخ دد  ا  أن اعيزهددخ هدد  الجخ دد  ا  ا ددخ ا، ةوا دد  ولةددلة،

 الافلوتخي  . قالجخ   الة لف ،الجخ   الفايا   ق قالسكخ  ،
 -  تن الاياح  ه  :لعف عاةةخا ا  خ لاولا  الا  ياي تلخةةع   

 

 املسح ومجع البيانات : 1ـ1ـ9

يلددا  تاالدد  ا ح ددخ اا السددكخ لع  عيعقسددم ال لخ ددخا الددت علخ ددخا تكا لدد   
قيردلة  الاديائا  خ ا ا ةضاف اعلخ خا تللا لع يلا  اق عقالاخةةال عقا  ا خ ة

 ا اة ع اآلةا .قق لخ  الاعخ ل  قاأل ا لخ خا عخ ا جهخ 
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 التحليل والتنبؤ : 2ـ1ـ9

  ال لخ خا الا  ةاف  ج  الايحلع ا قلت قي وب لاارود الت تفلوتخا  عي  
تعهخ ج  ععخ  العاختج اليةخضلع الااال ع الا  ي سي الف  خا  ةاكن ا  ا خ ة

للالةعع قه  ا  سخن قالاجااع قالوظخئ   الرخللع للفعخأي الفايا لع الااسع
يوجي واللع الارلل   .تن ام الاع ن عجالع تلا للاساق  ق قالل كخا قال لئع.

 ةهعتن قالاع ن  اوتةآ ترخيلآ لوا ع الالةعع تن ةهع قأوةة تساق للع وعهخ 
ياخ أن أهم تخ ةعاج تن هذا الفاللع هو يلالص الالخي  الا  يفخ    ا ي .

 تعهخ الالةعع قيرلةل يواتن الاةوة جلهخ .
 

 
 

 املدينة : وضع اسرتاتيجيات تطوير 3ـ1ـ9

ة ددخة الددت يرلةددل  عفددل يرلةددل تلددخي  الالةعددع قا تكخ لددخا الكختعددع جلهددخ،    
ا ايايلجلخا الاةوةي. ةا عت الاكا  ا  الخةا الااةلةد  جد  هدذا الايحلدع 

وكددس أي ددي تددخ ةاكددن تددن طاوحددخا  تددعهج ا ي ددخد قالرددواة الاجاافدد  عهددلف
 الاجااع عة قخيه الااال ع ج  الااةا ا  خ .
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 وضع املخطط االساس للمدينة : 4ـ1ـ9
علك  ةئلس   خةطع يوزةع ا  لةع قال فخللدخا جد  ةعاج ون هذا الايحلع      

خ ا ا ةض أق خةطدع الا دالم ا  خ د  اف دايسدات  خةطدع ا الالةعدع الاد 
الاةوةي القةخولع جد  تجدخ ا الادلتخا الفختدع ون ول  تن  ةا  جي ل  للالةعع.

عخ ضدخجع  ت الارالع قالةيق ق تعظوتع العق  ج  الالةعع.الافللالع قال رلع قال ع
ا  الددخةا  ات ان الاكادد  ا  خ دد  قتاخعفادده.الددت  ةددا يع لددذ الا ددالم 

 الااةلة  ةنتن عخن الاع لذ قتاخعفاه ة     ةاج   تن الفاللع الااةلةلع.
 

 الدراسات الشاملة للنقل احلضري 2ـ9

 تعظوتدع العقد  قالاديقة جلهدخ، يفخ   تفظدم الادلن تدن تلدخي  ي لدية جد      
 ال ق ظديياجلت ج  شلة ا ز حختخا الايقةةع قي ييهخ قيالد  أ ظادع العقد  الفدخم. 

 ألهالع هذا الاوضوع جقل اوا ي تن   د  الاكاد  ا  الدخةا الااةلةد  حقد 
تن حقود واله قا ا خأخيه. يالخعه اللةا خا اللختلع للعق  الريديا  تساق 

تن تيحلدع ةادع ال لخ دخا  أعالا ل ةةع الااةلةلع خخ   الالتن حل  الاياح  تع ع
عخلارلل  قتن ام قضع ال لائ  قا  ايايلجلخا الا  ةعاج وعهخ تاةا العقد   ال تيقة

 تفلعع تن الاسوحخا يلا  خل ان هذا اللةا خا ياةل  ا واو اللخت  للالةعع. ا 
  أغل هخ تاا طخعع تيقةا . خي تن ا اع ولي تسر أي
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 سات تقدير االثر البيئيدرا 3ـ9

ان احلاث الاعالع ج  تكخن تخ   ةام جقا تن   د ي ية الالدخةةع قيعووهدخ       
ولدت يرقلدق ع  تن   د  ةا ع تل  جخئدلة يلدا الالدخةةع تدن حلد   دلةيهخ 

ا هلاف الا  قضف  تن اةلهخ قو  اهخ تع عخ   الالخةةع قتع ال لئع. لذا ةراخج 
تخ يأالي هذا الاليقع ولدت  :الت ا ةخعع ون  ناد تهم قهو خل تااذا القياة  ائا

 ال لئع ؟
 علةا ع لارلةل ا اي ال لئ  للاليقع .ل ةخعع ون هذا السناد  عل تن القلخم 

 

 خطط التنمية االقليمية-اخلطط اهليكلية 4ـ9

األطخة األ ا دخ ا الاكدخ    تن يو هخ يا  يأي  اهالع  ةا الاعالع األ للالع     
للع الاعاوةع. جان   لهخ ةااكن أعخع القياة تن األةخعع ولدت ا دئلع تهادع للفا

 -ولةلة تعهخ :
 يل  يوزع الالن قالقي  ج  الارخجظع ؟ 
 تخ ه  الف  ع علن تلن الارخجظع تع عفيهخ ؟  
 الارخجظع ؟  يل  يةوة  ةخع ال عخوع ج 
   ؟ه  ةاكن احلاث حخلع تن الاكخت  علن القةخولن ال عخو  قال ةاو 
 يل   ف ز  قة الارخجظع ج  يعالع ا  ا خ  الوطع  ؟ 
 اةن  و ع تلخةةفعخ ال عخولع عرل  يفا  عأي أ تخ ةاكن ؟ 
 اةن  وةه ا ا اخةايعخ ج  الارخجظع ؟ 
 يل   يجع تساو  الل   ا  للا  للارخجظع ؟ 
ت تددخ ةاكددن تددن الفخئددلاا يلدد   سدداا  الاددواة  الااخحددع لارقلددق اولدد 

 ؟ا  للالع
 ؟خل اركم عخلهجية تن قالت الارخجظع زةخ ة أق  ق خ يل    

 

 الدراسات األسكانية 5ـ9

يفل تلخي  األ كخن تن أهم الالدخي  الاد  يفدخ   تعهدخ الاجاافدخا جد       
ال للان العختلع قياالد   ةةدع يفقلدلهخ تدع أ دا ف الاسداو  ا  ا دخ ا لل لدل 

 قحجم السكخن .
لدع يأ دذ عخألوا دخة الجوا د  األ ا دخ ةع ياةلة  ل ياةل  تلخي  األ كخن حلو     

قتن هعخ جدأن الاكاد  األ الدخةا الااةلةد  أ دذ  قاألةااخولع قاأل سخ لع لهخ.
ية لدق   يايده العظيةدع الااواةدلة لدل    ل ولت وخيقه اةيا  هذا اللةا خا تردخق

 األيخ ةالن ج  ةختفع عالا   لتع للفياق العخهض.
لليأدلل السدكع  الردخل  قالاسداق ل   خل يقللادكخ لع  دياعخقد اللةا دخا األ     

الرخللع قالاساق للع، جيد  ودن أشداقخق  ادختج الةلد   قيقلةي الرخةع السكعلع
ولت السكن عأوا خة الجوا   األ ا خ ةع ق فع السوق. لللدك  يد  تلدا اةضدلع 

ولدت تدل  كخ لع الك للدع عرد  األزتدع  ةعةلق تعهخ الا يا  لوضع السلخ خا األ
 ن .زتع  تفل
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 التصاميم احلضرية 6ـ9

يسددااع  وددن الجوا دد  الجاخللددع قال كيةددع الادد  يفكددس   ةاكددن للالةعددع ان     
هوةاهددخ قأأددخلاهخ. ق  ةاكددن أن ةددام للالةعددع تلددا ا  تددن  دد د ي ددختلم حيدديةع 

 تاال ة قي و ة.
ععظي ا وا دخة الجوا د  الافاخةةدع قالااةلةلدع قالقدلم يأ ذ الا ختلم الرييةع     

الالةعع، الت ةخ    ةا ع يخةةاهخ قيأشلي ا حلاث الا  يا    قدخط  للع ج الجاخ
يرود جله، للجادع يد  تلدا تدع تدخ ةاالكده الا دام تدن اعدلاع ق دلةة جلسد لع 

 ةسك هخ ج  ي ختلم حييةع تف ية.
   
 يلا  الا ختلم الرييةع : 
 يةوةي ض خف ا  هخة.* 
 (  ا الساخ ....ةوةي الالهل الرييا  الواةهخا ،الا خ   ،ي *

 * يةوةي تياي  الالن.
 القةخولع ال الية. * اولا  الا ختلم

* اولا  الا ختلم الاخأدع ت د   الادلن ا قلا لدع، القدي  السدلخحلع، الاجافدخا 
  الاجافخا الاجخةةع، ي ختلم الاياي  ال عخولع ...الخ (   السكعلع،
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 فنيةال –دراسات اجلدوى األقتصادية  7ـ9

تخ ةجل أعخع القياة أ  سهم اتخم  لخةاا أف ع وعدلتخ ة كديقن جد  احدل  خل غخل      
عرخةدع لألةخعدع  خل الالخةةع الا  ةيا  لهخ العهوض عخلالةعع قيةوةيهخ. لذا جهم  ائا

 ولت ا ئلع ولةلة تعهخ :
 ه   لعجح هذا الاليقع ج  يرقلق اهلاجه؟ 
 ه   ليعح ؟ 
 ن ةرققهخ ؟يم حجم الفوائل الا  ةاكن ا 
 يم  لاةل  تن ا ا اخةاا ؟ 
  ؟يل  ةاكن يع لذا 
    
 ال علدع األةوعدع لهدذا الاسدخج ا ةالفهدخ. – ا دخ ةع يوجي  ةا خا الجلق  األ    

قيفااددل   ددع ا ةوعددع ولددت ي ددخ ة جيةددق الفادد  ق ددفع اط ودده قيا  دده جدد  
  ليقع اق الالخةةع الا تع  ةا اهخ.اال
عأوددلا  هددذا العددوع تددن اللةا ددخا الااةلةدد  ةقددوم الاكادد  األ الددخةا    

األ الخةةع للفلةل تن الالخةةع الا  ياص الالةعع يالخةةع السكا الرلةلةع، 
الاجافدخا ال دعخولع، قغليهدخ تدن الالدخةةع ق الاايق، الةديق عأ واوهدخ، الا دخ ع

 خةةع ج  الالةعع. ااأل ا

 

 اخلدمات البلدية إدارة أنظمة 8ـ9

لعجخح واللع يقلةم الالتخا ال للةع جد  الالةعدع.  خل  ة ت اخحاأل اةة الك ويفل       
ق  ةا ت عأن يقلةم الالتخا ال للةدع للسدكخن عك دخ ة قةدو ة وخللدع هدو الهدلف 

 ع  ألا حكوتع. ،األ ات ألا تن سع عللةع
عأوددلا   ظددم ا اةة الاددلتخا ال للةددع ةقددوم الاكادد  األ الددخةا الااةلةدد       

الالن جلاخ علعهخ تدن حلد   ظدم ا اةة الادلتخا. قتلدا  ياال  ات لااال  الالن.
ولت الفلةل تن الااالدياا السدكخ لع قاأل ا دخ ةع قاألةااخولدع قال قخجلدع  ال اوااخ 

 قالة لفلع.
 يلا  ا ظاع ا اةة الالتخا ال للةع :    
 *واللخا ةاع قي عل  قيلقةي قاي ف الع خةخا ال ل ع.     
 ع قيلقةي قاي ف الع خةخا السخئلع.واللخا ي ية  قتفخلج*      
 * ألخ ع ش كع الةيق.      
 * ألخ ع الاعخطق الاييا  قالا اوحع.     
 *  لخ خا تعح اةخزاا ال عخ .     
 * يعظلم الااجخقزةن ولت األت ك الفختع.     
 *ا اةة األ واق قيعظلم ال خوع الااجوللن.     
 خةا.*  لتخا األو ن قالايقةج الاج     
 * األ ا اخة ج  الالتخا ال للةع قيفظلم الواة اا.            
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 GISبناء منظومات املعلومات اجلغرافية 9ـ9

إن  ظم الافلوتخا الجاياجلع ه  إحدل   ظدم إ دعخ  ق ودم تاادذ القدياة، ات 
يسددخول ولددت إةجددخ  الاكختدد  عددلن ال لخ ددخا الافيجددع تكخ لددخل ضددان علئددع تلددكلع 

عاا الاكخ   لاوزةدع ظدواهي تلدكلع اللةا دع، ولدت أ دخ  اللةا ع، قيرلةل ال
 . ظخم قاحل  خوليه يرلل  الاو ع، ولت ان ةام تلا قجق ال لاع الي الع لل لخ خا

 

 فوائد نظم املعلومات اجلغرافية 1ـ9ـ9

 قيعر ي جخئليهخ الوظل لع ج :
اللع يروةلهخ لل لخ خا الفختع الت تفلوتخا تكخ لع يفاد  ولدت ي سدلي علئدع  .1

 لع  لل ال ر .الالك
يعظلم هذا الافلوتخا ع لاع  اخئج تكخ لع ين ا الت يرلةدل تجاوودع تدن  .2

ال لائ ، قعخلاخل  الا خضلع علن هذا ال لائ ، اواادخ ال ولدت تعهجلدع ي كلدي 
 ق  ية تااذ القياة.

ية لق  اخئج القياة اجاياضلخل، لقلخ  يخاليايهخ قاةجخ   اخئجهخ، لارلةل الافلة   .3
 هذا القياةاا     الا خشية عاع لذهخ قا فلخ. قالاقوةم ولت

 

 استخدامات نظم املعلومات اجلغرافية  2ـ9ـ9

قالاقعلدخا الاكخ لدع ا  دي  الدت ط لفدع  GISةفو  اهاادخم الااةةدلن عدعظم 
الالا   علن ت خهلم الااةلا الرييا قا  للا  قعقلدع الفلدوم الااال دع، جيد  

خجع تياحله قواللخيه. ات ةام ا  افخ ع ون ا ةيكخز ولت ال فل الاكخ   يخ خ  لك
عخ االام هذا الاقعلخا ج  ةالع تياح  الفاللع الااةلةلع، ا ة  دخ تدن ةادع 
ال لخ خا ق   هخ قتفخلجاهخ قيرلللهخ ام ويضهخ. عخ ضخجع الدت ا  دهخم جد  اودلا  
الاةددا قالسلخ ددخا، قالادد ام  قة حلقددع الوأدد  عددلن وعخأددي الااةددلا ا ةعفددع، 

 قاضرع: GIS، الااةا، تااذ القياة، قالجهخا الاع لذةع. ق جل ااخة  ظم السكخن
 اولا  الااةةخا اللختلع. .1
 يعةلق ا افاخ ا ا ةض. .2
 الاعظلم الاكخ   الك و  قال فخد للوظخئ  الرييةع الااال ع. .3
 يرلةل ترخقة الاو ع الرييةع. .4
ع أدعع يرقلق  ةاقياطلع الفاللع الااةلةلع عخشياك الجاخهلي ج  واللد .5

 القياة.
ج  الاجخد ا تع  يسخول ج   ةا ع ظدخهية الجيةادع الاعظادع قيف ةد   .6

الجوا   ا تعلع للالن. قةام تلا تن   د  لةة الاعظوتع ال خئقدع ولدت 
تاخعفع وا  اللقةةخا ولت الايائا قيوحللهخ عايجع  دلةية قاحدلة جيد  

د يرللد  اتدخين ون اللةا خا ا ح خئلع الفلالع لظخهية الجيةاع تن   
 اةيكخب الجيائم قةهع  لقم الاجيتلن.
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ج  الاجخد ال در  يسدخول تعظوتدع الافلوتدخا الجاياجلدع ولدت يوزةدع  .7
الاسال لخا قالاياي  ال رلع ق لتخا ا  فخف ال وةا عاخ ةوجي ا  دت 

 ي خ ة ج  يقلةم الالتخا ال رلع.
الاخأددع جدد  الاجددخد الايعددوا يسددخول جدد  ا اةة الكددم الهخئدد  لل لخ ددخا  .8

عخلاددلاة  قةعةهددخ عددخلايائا جيدد  وددن يرلةددل ا تددخين الا ئاددع   لددخ  
 الالاة .

ج  الاجخد ال ةاو  يسخول ج  اولا   يائا الالكلع قا  ا  ح قيوزةدع  .9
ا واع الارخأل  جي  ون يوجلي تفلوتخا قاجلع ون ا واع الايب. جيد  ودن 

الالددخةةع ال ةاولددع ا اةة تلددخةةع الدديا قتاخعفددع ح ددص ا ةقا  قيوزةددع 
 قا ةقائلع ج  اتخيعهخ الا ئاع.

ج  الاجخد الالتخا ال علع جخن  ظم الافلوتخا الجاياجلع لهخ القلةة  .10
ولددت الاسددخولة ال خئقددع جدد  اوددلا   دديائا اللدد كخا يردد  ا ةضددلع 

 يخلاجخةا قالاخ  قالكهيعخ  قالهخي  قا اةيهخ قي الاهخ قألخ اهخ.
ن هذا العظم يسخول ج  ياةلا ا لةع ج  تجخد الةيق قالايقة جخ .11

العق  الرييا ج  الالةعع قح  الالخي  الايقةةع جي  ودن الاسدخولة 
 ج  ا اةة ش كع الةيق قألخ اهخ.

 

 ختطيط وتصميم شبكات البنى التحتية 10ـ9

يفل ال عدت الارالدع عا خعدع األ دخ  الدذا ي عدت وللده الادلن، جيد ل ودن أن 
تددخا الايي ةددع قالارللددع جدد  يددوجلي اليجددخا ي خئاهددخ يفددل تقلخ ددخل لعجددخح الركو

 األ ا خ ا للسكخن. قاألةااخو  
قا ة  ددخل تددن هددذا األهالددع الادد  يااددخز عهددخ ال عددت الارالددع جددأن الاكادد  
األ الخةا الااةلة  ج  ةختفدع عادلا   دل قضدع   د  ولعلده  يدلع يسدهل  

ا ال عدت يقلةم األ الدخةاا ال علدع للدلقائي الافلعدع تدن أةد  ةجدع ي دخ ة  دلتخ
 الارالع. قج  هذا الاجخد جأن الاكا  ةوجي   يايه ج  هذا الاجخد تن   د :

 . أولا  ي ختلم ش كخا الاخ  قالاجخةا 
 .أولا  ي ختلم ش كخا تكخجرع الريائق 
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 أعداد دراسات تقويم األثر البيئي ملشاريع البنى التحتية .  11ـ9

 

 ختطيط وتقويم اخلدمات العامة 12ـ9

ع الاددلتخا ال ددرلع قالافللالددع ق ددلتخا ال يةددل يلددا  الاددلتخا الفختدد
قاأل لةع ال قخجلع قاألةااخولع ت   تيايد  اللد خب قالاكا دخا الفختدع. قأن يوزةدع 
هذا الالتخا ج  الالةعدع تدن حلد  الكدم قالعدوع هدو تدن الواة دخا األ خ دلع 
 للااةا الرييا. ات أن يوزةفهخ ةام قجقخل أل س تعةقلع قياةلةلع ولالع قععدخ ال 
ولت اواع  اةااخولع قا ا خ ةع . يهلف  ةا خا ياةلا قيقوةم الادلتخا الفختدع 

 الت األةخعع ولت الفلةل تن األ ئلع تعهخ:
 ه  ةسا لل السكخن تن الالتخا ؟
 ه  يقوم الالتخا عك خ ة للسكخن؟

 يل  يةوة الالتخا الفختع ؟
 أةن يو ع الالتخا الفختع لياخن أولت ي خ ة ؟

   ت لك خ ة الالتع ؟تخ هو الرل األ
 تخ ه  تفخةلي تاخعفع الالتخا ؟ 
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 والعروض املمكنة لتطوير املدن العراقية املستقبلية طاخلط    10

، ا ددداةخو  الركوتدددخا الارللدددع ققزاةة ال لدددلةخا اآلن قجددد  هدددذا الو ددد 
قا شاخد الفختع تن إولا   ةا خا تاكختلع ألغل  الالن الفيا لع ضان تل ا لا  

 يي ةع قيعالع ا  خللم.الركوتع الا
األتددي الددذا تلدد  هددذا الالددخةةع يو هددخ أوددلا عكددوا ة اةع لددع تددن تددلاة  

قأ هددخ قجدديا تكا ددع غلددع عخلاجددخةب تاددخ ةاةلدد  حيددوة ال كددي ياةلةلدع تاال ددع، 
الااةلة  الفيا   لافخلجدع هدذا الرلدود عادخ ةعخ د  ط لفدع الالةعدع الفيا لدع 

 قالاجااع الفيا  .
خ للايحلددع القخ تددع، قهدد  تيحلددع ي فلدد  الااةةددخا تدن تلددا ةددخ ا ةجةاعدد

قالا ختلم ا  خ لع ولت أةض الوا ع، قةعةهخ عخلقواول الاكخ لع لاقعلخا الااةلا 
 الرلة ع، لذا  عفيض ترخقة الفا  الاقايحع تن   لعخ أ  خا: 

 
إولا  الا ختلم القةخولع للااةةدخا ا  خ دلع للادلن قجدق الاعهجلدع  -1

 لا  الا الم ا  خ  للالةعع.الا  اواالا ج  إو
إولا  الا دختلم الاخأدع عاةدوةي تيايد  الادلن القلةادع قي فللهدخ قيل لدع  -2

 الر خظ وللهخ.
 إولا  اللةا خا الا  لللع للاعخطق تاا ا تكخ خا الاعاوةع. -3
 إولا  اللةا خا ال لئلع الاخأع عاع لذ الا ختلم ا  خ لع الاقايحع. -4
ع ال فخللخا الاخأع عإةيا اا يع لذ الا دختلم إولا  الاياح  ال تعلع لجلقل -5

 ا  خ لع.
 اللةا خا ا  للالع ق ةا خا ظهلي الالةعع. -6
إولا   واول علخ خا  ظدم الافلوتدخا الجاياجلدع للادلن قيردلة  الاوةدو   -7

  تعهخ.
إوددلا   اددختج ا الددع ا عفددخ  عخوااددخ  ال ددوةة ال يددخئلع ق ظددم الافلوتددخا  -8

 الجاياجلع.
 قإوخ ة يأهل  الاعخطق الاخةةالع قالاياالع ةا خا الر خظ  -9
  ةا خا العق  اللخت  الااكختلع األعفخ  -10
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