
 
 

 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,ع
لوم زراعية,علوم 
اجتماعية,علوم 

 انسانية(

 مكان االنعقاد نبذة عن النشاط
الجهة 

المنظمة)القسم,ال
 فرع,الوحدة(

جهات 
مشاركةان 

 وجدت
 الهاتف النقال

البريد 
 االلكتروني

 سنة شهر يوم

1.  
 مؤتمر دولي

 
  افاق استدامة وتخطيط المدن

16 

17 
 يومان 1212 11

 علمي
 مكاني تخطيطي

منالشةةةةةةةةةةة وتتليةةةةةةةةةة  ا ليةةةةةةةةةةا  
العالميةةةةةةةةةةةةةة  وا سةةةةةةةةةةةةةتراتي يا 

للتخطةةةةيط التوةةةةرم وا لليمةةةةي 
وعةةةةةةةةةةرن م موعةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةن 
الت ةةةةةةةةةارة العالميةةةةةةةةةة   فكةةةةةةةةةار 

 ورؤى تخطيطية مختلفة  

لاعة مركز التخطيط 
 التورم وا لليمي

 التخطيط مركز
 التورم
 وا لليمي
 العليا للدراسا 
  

وزارة 
 ا سكان
وزارة 
 التخطيط 
 امانة  غداد 

7901840921 
 

mastafa_eb
@yahoo.co

m 
 

 ندوة علمية   .1

 
 

معايير ا دارة التورية التنموية عند تط يك لانون 

 1228لسنة  11المتافظا  رلم 

 
 
 
 

 
 

3 3 1212 
يوم 
 واتد

 علمي
 تخطيطي مكاني

منالشةةةةةةةةةةةةةةةةة مفهةةةةةةةةةةةةةةةةوم ا دارة 
التوةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرية التنمويةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
واسةةةةةةةتخ ا ا ةةةةةةةرز المعةةةةةةةايير 
وانعكةةةةةةاع ىلةةةةةةن علةةةةةة  لةةةةةةانون 

لسةةةةةةةةنة  11المتافظةةةةةةةةا  رلةةةةةةةةم 

1228 

لاعة مركز التخطيط 
 التورم وا لليمي

 التخطةةةةةةيط مركةةةةةةز
 التوةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرم
 وا لليمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي

 العليا للدراسا 
أ.م.د علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي 

 ال نا ي 

وزارة 
 التخطيط 

 
07706242065 

D_al_j@yah
oo.com 

 1212 5 11  اليا  تفعي  النم  العام داخ  مدينة  غداد ندوة علمية   .3
يوم 
 واتد

 علمي
 تخطيطي مكاني

دراسةةةةةةة النمةةةةةة  ومشةةةةةةاكل  فةةةةةةي 
المةةةدن ع وعةةةرن م موعةةةة مةةةن 
الت ةةةةةةةةارة  سةةةةةةةةتخ ا ا ةةةةةةةةم 
ا ليةةةةةةةا  والسياسةةةةةةةا  كتلةةةةةةةو  

 التصادية وا تماعية و يئية 

لاعة مركز التخطيط 
 التورم وا لليمي

 التخطيط مركز
 التورم
 وا لليمي
 العليا للدراسا 

 أ.م. د ندى دمحم 
 أ.م.د اريج الراوم

 /امانة  غداد 
 دائرة المتا عة 

7901616979 
 

nanmoonoo
@yahoo.co

m 
 

 ورشة عم   .4

 
 

 مؤشرا  التوليع المكاني للمدن ال ديدة في العراق 
 

 

18 4 1212 
يوم 
 واتد

 علمي 
 تخطيطي مكاني 

منالشةةةةةةةةةة ا ةةةةةةةةةرز المؤشةةةةةةةةةرا  
التخطيطيةةةةةةةةة المكانيةةةةةةةةة  التةةةةةةةةي 
ين غةةةي اعتماد ةةةا عنةةةد التخطةةةةيط 

 لمدن  ديدة 

ممر  /وزارة ا سكان 

 الوزارة  

مركز التخطيط 
التورم وا لليمي 
 للدراسا  العليا 

 مطلن  أ.د ما   الر

 امانة  غداد 
07902204823 

 

jamal-
mohak@ya

hoo 
 

 0202خطة الندوات وورش العمل والحلقات النقاشية والمؤتمرات لعام 



 
 

 تلمة نماشية    .5
ا  تماعية في تتديث معايير ا سكان مؤشرا  الميم 

 التورم في العراق
17 1 1212 

يوم 
 واتد

 علمي
 تخطيطي ا تماعي 

منالشةةةةةة ا ةةةةةرز المؤشةةةةةرا  ىا  
ال عةةةةةةةةد ا  تمةةةةةةةةاعي وامكانيةةةةةةةةة 
إدما هةةةةا فةةةةي تطةةةةوير وتتةةةةديث 

 معايير ا سكان التورم 

لاعة مركز التخطيط 
 التورم وا لليمي

 التخطيط مركز
 التورم
 وا لليمي
 العليا للدراسا 

أ.د لؤم الم  
 تويش 

وزارة 

 /ا سكان 
 دائرة ا سكان

07901241790 

luai-t-
mahaamme
d@yahoo.c

om 
 

6.  
 ورشة عم 

  
ا عاد التخطيط المكاني لتنمية ا لاليم في المتافظا  

  العرالية
12 1 1212 

يوم 
 واتد

 علمي
 تخطيطي مكاني 

منالشةةةةةة دور التخطةةةةةيط وال عةةةةةد 
المكةةةةةةاني فةةةةةةي تعزيةةةةةةز التنميةةةةةةة 
ا لليميةةةةةة  دراسةةةةةة لوالةةةةةع تةةةةةا  

 ا لاليم العرالية 

لاعة مركز التخطيط 
 التورم وا لليمي

 التخطيط مركز
 التورم
 وا لليمي
 العليا للدراسا 

أ.م.د امنة تسين 
 ص رم 

وزارة 
 /التخطيط 

دائرة التنمية 
 المتلية 

07700659121 

Dr.amna.s.
ali@iurp..u
obaghdad.e

du.iq 

 تلمة نماشية    .7
خرولا  خصوصية السكن  راء ا ستعما   

 الخدمية المتعددة 
17 3 1212 

يوم 
 واتد

 علمي
 تخطيطي ا تماعي

دراسةةةةةةةةة تعةةةةةةةةدد ا سةةةةةةةةتعما    
الخدميةةةة واهار ةةةا علةةة  أ ةةةم  عةةةد 
ا تمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاعي والمتمهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  

  الخصوصية 

لاعة مركز التخطيط 
 وا لليميالتورم 

 التخطيط مركز
 التورم
 وا لليمي
 العليا للدراسا 

 م.د عاد  تسن 

  /امانة  غداد
 دائرة التصاميم 

07801603129 
adnuaimi@y

ahoo.com  

 ورشة عم   .8
ة موالف المرك ا  في لا ستهمار الخدمي لت  مشك

  مناطك  غداد
7 4 1212 

يوم 
 واتد

 علمي
 تخطيطي مكاني

دراسةةةةةة  مشةةةةةكلة  تعةةةةةاني منهةةةةةا 
المدينةةةةةةةةة العراليةةةةةةةةة والمتمهلةةةةةةةةة 
 موالةةةةةف السةةةةةيارا  وت هيراتهةةةةةا 
السةةةةةل ية علةةةةة  عةةةةةدة  وانيةةةةةة   
ا تماعيةةةةةة ع  يئيةةةةةة ع تخطيطيةةةةةة 
( ومنالشةةةةةةةةةةةة دور ا سةةةةةةةةةةةتهمار 

 الخدمي كت  للمشكلة 

لاعة مركز التخطيط 
 التورم وا لليمي

 التخطيط مركز
 التورم

 لليميوا 
 العليا للدراسا 

 أ.م.د فراع الراوم 

  /امانة  غداد
دائرة 
 ا ستهمار

07902814035 
Dr.firas@uo
baghdad.ed

u.iq 

9.  

 
 
 

المنظور ا  تماعي   مية ال ندر في التطوير  تلمة نماشية 
  التورم للمدينة العرالية

02 4 1212 
يوم 
 واتد

 علمي
 تخطيطي ا تماعي 

منالشةةةةة مفهةةةةوم ال نةةةةدر  ا عةةةةاد  
ا  تماعيةةةةةةةةة وانعكةةةةةةةةاع ىلةةةةةةةةن 
مكانيةةةةا عةةةةن طريةةةةك اسةةةةتخ ا 
أ ةةةةةرز المؤشةةةةةرا  التةةةةةي تسةةةةةهم 
فةةةةي التطةةةةوير التوةةةةرم للمةةةةدن 

 العرالية 

لاعة مركز التخطيط 
 التورم وا لليمي

 التخطيط مركز
 التورم
 وا لليمي
 العليا للدراسا 

أ.د  ما   الر 
 مطلن

م.م ز راء عماد 
 تسين

 07902204823 التكمة  ي  

jamal-
mohak@yah

oo 
 

 تلمة نماشية   .12
المفص  المعرفي لتدود السياق  ين التخطيط 

 التورم والتصميم التورم 
15 9 1212 

يوم 
 واتد

 علمي
 مكاني تخطيطي

منالشةةةةةةةة كةةةةةةة  مةةةةةةةن مفهةةةةةةةومي 
التخطةةةةيط والتصةةةةميم التوةةةةرم 
و يةةةةان نمةةةةاط التمةةةةاطع والفصةةةة  

 ما  ين المفهومين .

التخطيط لاعة مركز 
 التورم وا لليمي

 التخطيط مركز
 التورم
 وا لليمي
 العليا للدراسا 

أ.د نادية ع د 
 الس م م يد 

لسم  ندسة 
 /العمارة 
ال امعة 
 التكنولو ية 

07706923653 
Dr.nadia@ 

uobaghdad.
edu.iq 

mailto:adnuaimi@yahoo.com
mailto:adnuaimi@yahoo.com


 
 

 ورشة عم   .11
ال عد ال يئي في تتديث معايير ا سكان التورم 

  والريفي في العراق
19 9 1212 

يوم 
 واتد

 علمي
 مكاني تخطيطي

دراسةةةةةةة أ ميةةةةةةة إدمةةةةةةا  ال عةةةةةةد 
ال يئةةةةي فةةةةي المعةةةةاير التخطيطيةةةةة 
والتصةةةةةةةميمية وانعكةةةةةةةاع ىلةةةةةةةن 
علةةةة  تتةةةةديث معةةةةايير ا سةةةةكان 

 التورم 

 التخطيط مركز لاعة
 وا لليمي التورم

 التخطيط مركز
 التورم
 وا لليمي
 العليا للدراسا 

أ.م .د ندى خليفة 
 الركا ي

 7903245277 وزارة ال يئة 
nada715kh
@yahoo.co

m 

 ورشة عم    .11
 امكانا  التخطيط السياتي في التنمية التورية للمدن

  
3 11 1212 

يوم 
 واتد

 علمي
 مكاني تخطيطي

دراسةةةةةةةةةةة ومنالشةةةةةةةةةةة لمفهةةةةةةةةةةوم 
التخطةةةةةيط السةةةةةياتي مةةةةةع  يةةةةةان 
أ ةةةةةةةةةةرز الت ةةةةةةةةةةارة العالميةةةةةةةةةةة 
والعر يةةةةةةةةةةة والمتليةةةةةةةةةةة التةةةةةةةةةةي 
اعتمةةةةةةةةةد  علةةةةةةةةة  ا مكانةةةةةةةةةا  
السةةةةةياتية  مسةةةةةتوياتها وا عاد ةةةةةا 
 المختفلة  في التنمية التورية 

لاعة مركز التخطيط 
 التورم وا لليمي

 التخطيط مركز
 التورم
 وا لليمي
 العليا للدراسا 

أ.م.د تسين 
 الشديدم 

 07902835425 وزارة الهمافة 

alshadidihus
sain@yahoo.

com 

 1212 11 14  اليوم العالمي لتخطيط المدن تلمة نماشية   .13
يوم 
 واتد

 علمي
 مكاني تخطيطي

دراسةةةةة ومنالشةةةةة ا ةةةةرز ا فةةةةاق 
التخطيطيةةةةةةةةةةةةةةةة والتو هةةةةةةةةةةةةةةةا  

 التديهة للمدن .

لاعة مركز التخطيط 
 التورم وا لليمي

 التخطيط مركز
 التورم
 وا لليمي
 العليا للدراسا 

أ.م.د ع دالو اة 
 اتمد 

وزارة 
 التخطيط 
 امانة  غداد 

07902814035 
alwehab@iu
rp.uobaghda

d.edu.iq 

 يومان 1212 11 15 ع للمدنااليا  تطوير اعداد التصاميم ا س ورشة عم    .14
 علمي
 مكاني تخطيطي

منالشةةةةةةةةةة لمفهةةةةةةةةةوم التصةةةةةةةةةميم 
ا سةةةاع ودراسةةةة   ةةةم ا ليةةةا  
المعتمةةةدة فةةةةي تطةةةوير التصةةةةاميم 

 ا ساع للمدن 

لاعة مركز التخطيط 
 التورم وا لليمي

 التخطيط مركز
 التورم
 وا لليمي
 العليا للدراسا 

 م.د اتسان ص اح

وزارة 
ا سكان 
مديرية 
التخطيط 
 العمراني 

7901424558 
 

sasan2oo3@
yahoo.com 

 

 ورشة عم     .15

 
 

 التنمية المكانية ودور المطاع النفطي فيها  
 
 
 

14 3 1212 
يوم 
 واتد

 علمي

للمطةةةةةةةاع النفطةةةةةةةي والتكريةةةةةةةرم 
دور مهةةةةةةم فةةةةةةي تنميةةةةةةة الهةةةةةةروة 
الوطنيةةةةةة لل لةةةةةد و ةةةةةىلن تهةةةةةةدف 
الورشةةةةةةة الةةةةةة  تتم ةةةةةةك تنميةةةةةةة 
مكانيةةةةةةةةةةة مسةةةةةةةةةةتدامة لموالةةةةةةةةةةع 
المطةةةةةةةةةةةاع النفطةةةةةةةةةةةي  تيةةةةةةةةةةةث 
يمكةةةةةن نشةةةةةر التنميةةةةةة ومراعةةةةةاة 
ال وانةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ا  تماعيةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
وا لتصةةةةةةةةةادية وال يئيةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةي 
المةةةةةةةدن التاويةةةةةةةة علةةةةةةة  مهةةةةةةة  

  ى  الموالع 

مركز التخطيط 
ورم وا لليمي الت

 للدراسا  العليا   

مركز التخطيط 
 التورم 

أ.د  ما   الر 
 مطلن 

 د. تركي عامر 

وزارة النفط 
دائرة  /

الدراسا  
والتخطيط 
 والمتا عة 

مركز ال تث 
والتطوير 
 النفطي 

07902204823 
 

jamal-
mohak@ya

hoo 
 



 
 

  

 1212 12 17 الرؤية وا سع –مدن ا ست ماء  ورشة عم     .16
يوم 
 واتد

 علمي

التعريةةةةةةةةةةةف  المةةةةةةةةةةةةدن التةةةةةةةةةةةةي 
تةةةةةةةةةةةةةتمكن مةةةةةةةةةةةةةن موا هةةةةةةةةةةةةةة 
التتةةةةةةةةةةةةةةةةةةديا  والتغيةةةةةةةةةةةةةةةةةةرا  
وتتواكةةةةةةةةةة معهةةةةةةةةةا وتعال هةةةةةةةةةا 
و ةةةةةةةةي تالةةةةةةةةة تنط ةةةةةةةةك علةةةةةةةة  
العديةةةةةةد مةةةةةةن المةةةةةةدن العراليةةةةةةة 
فكيةةةةةف يمكةةةةةن ا سةةةةةتفادة منهةةةةةا 
فةةةةةةةي اعةةةةةةةادة تنظةةةةةةةيم اولويةةةةةةةا  

 المدينة العرالية 

مركز التخطيط 
 التورم وا لليمي
 للدراسا  العليا 

 مركز التخطيط
 التورم 

 أ.د دمحم المريشي
 ايناع وياء   

 

 امانة  غداد 
لسم  ندسة 
 /العمارة 
ال امعة 
 التكنولو ي 

07709995542 
Quriashi1@y

ahoo.com 


