
 
 

 نوع النشاط ت
عنوان النشاط المقترح مع ادراج نوعه ازاء العنوان 

 مؤتمر,ندوة,ورشة,حلقة نقاشية(:(

 موعد االنعقاد

مدة 
 االنعقاد

تخصص 
النشاط)علوم 

طبيغية,هندسية 
وتكنولوجيا 

العلوم ’
الطبيةوالصحية

,علوم 
زراعية,علوم 

اجتماعية,علوم 
 انسانية(

 مكان االنعقاد نبذة عن النشاط
الجهة 

المنظمة)القسم,ال
 فرع,الوحدة(

جهات 
مشاركةان 

 وجدت
 البريد االلكتروني الهاتف النقال

 سنة شهر يوم

 9112 1 8 التخطيط االجتماعي لمواحهة التحديات الفكرية حلقة نقاشية  .1
يوم 
 واحد

 علوم اجتماعية
اللقاء الضوء على مايجب التصدي 
له من افكار غريبة على مجتمعنا 

 ويجب التعامل معها بحذر

قاعة مركز التخطيط 
 الحضري واالقليمي

ا.د.لؤي طه المال 
 حويش

مركز التخطيط -
الحضري 
 واالقليمي

 امانة بغداد-
 محافظة بغداد-

 

0971421097 
 

luai-t-
mahaamm
ed@yahoo.

com 
 

 ورشة عمل  .9
 اعادة تنظيم المستقرات الريفية في العراق

 
92 1 9112 

يوم 
 واحد

 علمي
على اعادة تنظيم المستقرات  للتأكيد

الريفية ذات االهمية الكبيرة في 
 العر اق

قاعة مركز التخطيط 
 واالقليميالحضري 

ى مصطفا.م.د.
عبد الجليل 

 ابراهيم

 وزارة التخطيط

مجلس -
 محافظة ميسان

مجلس -
 محافظة
 الناصرية

-مجلس -
مجلس محافظة 

 الكوت
 

7901840921 
 

mastafa_e
b@yahoo.c

om 
 

 9112 3 11 مدينة بسمايا نموذجيأ ورشة عمل  .3
يوم 
 واحد

 علمي
لزيارة هذه المدينة واقامة ورشة 

 القائمين عليهاالعمل مع 
قاعة مركز التخطيط 
 الحضري واالقليمي

 مكتب العميد

مركز التخطيط -
الحضري 
 واالقليمي

شركة هانوا -
 الكورية

وزارة -
 التخطيط

0971297997 
 

dr.al-
askary@ya
hoo.com 

 

 9102خطة الندوات وورش العمل والحلقات النقاشية والمؤتمرات لعام 



 
 

 ندوة علمية  .4
اثر النقل العام على رفع قيمه استعماالت االرض في 

 اطراف مدينة بغداد
 

94 3 9112 
يوم 
 واحد

 علمي
ألجراء الموازنة العلمية المعيارية 

بين النقل العام واستعماالت االرض 
 في اطراف مدينة بغداد

قاعة مركز التخطيط 
 الحضري واالقليمي

ندى محمد ا.م.د.
 عبد

 
مركز التخطيط -

الحضري 
 واالقليمي

 وزارة النقل-
 امانة بغداد-

وزارة -
االسكان 
 والبلديات

 وزارة-

 التخطيط
 

7901616979 
 

nanmoono
o@yahoo.c

om 
 

 ورشة عمل  .5
تفعيل الرصيد السكني لسد الحاجة السكنية في 

 العراق
14 4 9112 

يوم 
 واحد

 علمي
للتنبيه على انه الرصيد السكني 
طاقة مهمه في معالجة الحاجة 

 السكنية في العراق

قاعة مركز التخطيط 
 الحضري واالقليمي

جمال باقر ا..د.
 مطلك

مركز التخطيط  -
الحضري 
 واالقليمي

 وزارة االسكان-

وزارة --
 التخطيط

 امانة بغداد --

0974472047 
 

jamal-
mohak@ya

hoo 
 

 9112 4 91 جماليات المكان بين المورث والمعاصرة ندوة علمية  .6
يوم 
 واحد

 علمي

لمعالجة  انتشار العناصر الغريبة  
التي تؤثر سلبيا على مفاهيم الجمال 

المدينة  العراقية وكيفية تفعيل في 
 عناصر التراث

قاعة مركز التخطيط 
 الحضري واالقليمي

ا.م.د. 
عبدالحسين عبد 
 علي العسكري

مركز  --
التخطيط 
الحضري 
 واالقليمي

 بيت الحكمة-

 امانة بغداد -

- 

0971297997 
 

dr.al-
askary@ya
hoo.com 

 

7.  

 حلقة نقاشية 

 مدينة بغداداالفراط في االستعمال التجاري في 
 

5 5 9112 
يوم 
 واحد

 علمي

لمعالجة وتنظيم االفراط  في 
االستعمال التجاري الذي يوثر سلبا 
على  التعبيرية الحضرية لمدينة 

 بغداد

قاعة مركز التخطيط 
 الحضري واالقليمي

احسان م.د.
 صباح هادي

مركز --
التخطيط 
الحضري 
 واالقليمي

وزارة --
 لتتخطيط

 محافظة بغداد-
 

7901424558 
 

sasan2oo3
@yahoo.co

m 
 



 
 

 حلقة نقاشية  .8
العتبة الكاظمية المقدسة تقيم استعماالت االرض في 

 المنطقة المحيطة بالعتبة الكاظمية المقدسة
99 2 9112 

يوم 
 واحد

 علمي
لدراسة تاثيرات تطوير العتبة 
الكاظمية المقدسة على المناطق 

 المحيطة بها

قاعة مركز التخطيط 
 واالقليميالحضري 

م.م. فالح مهدي 
 هادي

مركز التخطيط -
الحضري 
 واالقليمي

 العتبة -
الكاظمية 
 المقدسة

 امانة بغداد-
 محافظة بغداد-

 

7703435611 
 

fmmschy2
05@yahoo.

com 
 

 ورشة عمل  .2
تحديث التصاميم االساس لمدن ما بعد الحرب 

 واالرهاب في العراق
92 2 9112 

يوم 
 واحد

 علمي

المكتب االستشاري لعرض تجربة 
التخطيطي في تحديث التصاميم 
االساس لمدن ما بعد الحرب في 

 مدينة االنبار

قاعة مركز التخطيط 
 الحضري واالقليمي

عامر  ا.م.د.
 شاكر خضير

مركز التخطيط -
الحضري 
 واالقليمي

وزارة -
االسكان 
 والبلديات

التخطيط -
 العمراني

 
 
 

7905194136 
 

amerkan2
@yahoo.co

m 
 

 9112 11 13 تخطيط البيئي والتغيرات المناخية ندوة علمية  .11
يوم 
 واحد

 علمي
لبيان االستعدادات الالزمة على 
مستوى التخطيط البيئي في ظل 

 التغيرات المناخية العالمية

قاعة مركز التخطيط 
 الحضري واالقليمي

 
ندى خليفة ا.م.د.

 محمد

مركز التخطيط -
الحضري 
 واالقليمي

وزارة الصحة -
 والبيئة

وزارة -
 التخطيط

كلية -
الهندسة/جامعة 

 بغداد

7903245277 
nada715kh
@yahoo.co

m 

 9112 11 11 اليوم العالمي لتخطيط المدن ورشة عمل  .11
يوم 
 واحد

 علمي
 ISOCARPلمعالجة انشطة مؤسسة 

دولية وكيفية تفعيل العالقة معها 
 تخطيطيا لتسوق بالمدينة العراقية

قاعة مركز التخطيط 
 الحضري واالقليمي

م.د. عبدالوهاب 
 احمد عبدالوهاب

مركز التخطيط 
الحضري 
 واالقليمي

التخطيط -
 العمراني

كلية اهندسة -

7902814035 
 

alwehab@
yahoo.com 

 



 
 

 

 جامعة بغداد
قسم العمارة -

 /جامعة بغداد

 9112 11 3 المشاريع التجارية الحرفية في مدينة بغداد حلقة نقاشية  .19
يوم 
 واحد

 علمي
لمعالجة احتمال انقراض 

الصناعات الصغيرة الحرفية ذات 
 الطابع البغدادي

قاعة مركز التخطيط 
 الحضري واالقليمي

خيري ج اريم.د.
 عثمان

مركز التخطيط 
الحضري 
 واالقليمي

التخطيط -
 العمراني

كلية اهندسة -
 جامعة بغداد

قسم العمارة -
 /جامعة بغداد

7901674688 
 

alrawi-
areaj@yah

oo.com 
 

 علمي يومان 9112 19 99 افاق جديدة في التخطيط الحضري واالقليمي مؤتمر دولي  .13

يهدف المؤتمر الى تناول االفكار 
والرؤى الجديدة في التخطيط 

الحضري واالقليمي بعد ظهور 
العديد من المفاهيم التخطيطيه على 

مستوى فلسفة السكان واالفاق 
 الجديدة في االبعاد  االقتاصادية

 واالجتماعية واالستثمارية

قاعة مركز التخطيط 
 الحضري واالقليمي

 مكتب العميد

مركز التخطيط 
الحضري 
 واالقليمي
مؤسسة 

 االيزوكارب
 اخرى

0971297997 
 

dr.al-
askary@ya
hoo.com 

 


