
 

                                   

 

 جامعــــــــــة بغـــــــــــــــداد

 –مركــــــــــز التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات العليا 

 لجنة القبول 

 2021-2020للدراسات العليا للعام الدراسي  

 

 

 

 الدليل التوضيحي للقبول في الدراسات العليا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 المتقدمين لدراسة الدبلوم العالي والماجستير 

 المواد الدراسية المعتمدة للمتقدمين لدراسة ) الدبلوم والماجستير(

 في علوم التخطيط الحضري واالقليمي 

 التخطيط العمراني / هندسة تخطيط المدن ()

 

 

 مرحلة اولى مبادئ التخطيط العمراني
 مرحلة اولى اقتصاديات التنمية

 مرحلة ثانية االسكانتخطيط 
 مرحلة ثانية االقتصاد الحضري
 مرحلة ثانية االقتصاد االقليمي 

 مرحلة ثالثة تخطيط استعماالت االرض
 مرحلة ثالثة تخطيط النقل

 مرحلة رابعة تخطيط التنمية االقليمية
 مرحلة رابعة تخطيط المواقع الصناعية

 مرحلة رابعة االدارة الحضرية
 مرحلة رابعة ومالمح التخطيط في العراققوانين 

 

 

  لجنة وضع المواد الدراسي% من االسئلة لمواد المرحلتين الثالثة والرابعة والنسبة المتبقية   لالولى والثانية. 08مالحظة: ستكون نسبة 

  



 

 المتقدمين لدراسة الدبلوم العالي والماجستير 

 ) الدبلوم والماجستير(المواد الدراسية المعتمدة للمتقدمين لدراسة 

 في علوم التخطيط الحضري واالقليمي 

 الجغرافية ()

مواد المرحلة  مواد المرحلة االولى
 الثانية

 مواد المرحلة الرابعة مواد المرحلة الثالثة

علم الخرائط واالستشعار عن 
 بعد

جغرافية النقل  جغرافية الصناعة جغرافية السكان
 والتجارة

 جغرافية البيئة جغرافية المدن  

 GIS االحصاء والنمذجة  
 لجنة وضع المواد الدراسي% من االسئلة لمواد المرحلتين الثالثة والرابعة والنسبة المتبقية   لالولى والثانية. 08مالحظة: ستكون نسبة 

 لجنة وضع المواد الدراسية

 

  



 

 المتقدمين لدراسة الدبلوم العالي والماجستير 

 المعتمدة للمتقدمين لدراسة ) الدبلوم والماجستير(المواد الدراسية 

 في علوم التخطيط الحضري واالقليمي 

 االجتماع ()

 

 مرحلة رابعة                   نظريات اجتماعية

 مرحلة رابعة            تخطيط وتنمية اجتماعية

 مرحلة رابعة                علم اجتماع سياسي 

 مرحلة رابعة           تخطيط وتنمية اجتماعية 

 مرحلة اولى          مدخل الى علم االجتماع  

 مرحلة ثانية          علم النفس االجتماعي     

 مرحلة ثانية                  علم اجتماع ريفي 

 مرحلة ثالثة             علم اجتماع حضري  

 % من االسئلة لمواد المرحلتين الثالثة والرابعة والنسبة المتبقية   لالولى والثانية.08ستكون نسبة  مالحظة:

  لجنة وضع المواد الدراسية

 

 

 

 

  



 

 المتقدمين لدراسة الدبلوم العالي والماجستير 

 المواد الدراسية المعتمدة للمتقدمين لدراسة ) الدبلوم والماجستير(

 في علوم التخطيط الحضري واالقليمي 

 هندسة العمارة ()

مواد المرحلة 
 االولى

مواد المرحلة  مواد المرحلة الرابعة مواد المرحلة الثالثة مواد المرحلة الثانية
 الخامسة

عمارة عربية  عمارة عربية اسالمية اساسيات التخطيط عمارة ومنطق   تاريخ عمارة
 معاصرة

نظريات النقد  بيئة مناخية حضرية تاريخ المدن  عراقيةتاريخ عمارة  
 المعماري

مبادىء التخطيط   
 والتصميم الحضري

نظريات  تخطيط اسكاني
التصميم 
 المعماري

نظريات التصميم  عمارة وبيئة  
 الحضري

 

 المتبقية   لالولى والثانية.والنسبة والخامسة % من االسئلة لمواد المرحلتين الثالثة والرابعة 08ستكون نسبة مالحظة: 

 لجنة وضع المواد الدراسية

 

  



 

 المتقدمين لدراسة الدبلوم العالي والماجستير 

 المواد الدراسية المعتمدة للمتقدمين لدراسة ) الدبلوم والماجستير(

 في علوم التخطيط الحضري واالقليمي 

 االقتصاد ()

 

 

 

 والرابعة والنسبة المتبقية   لالولى والثانية% من االسئلة لمواد المرحلتين الثالثة 08ستكون نسبة مالحظة: 

 لجنة وضع المواد الدراسية

 المتقدمين لدراسة الدبلوم العالي والماجستير 

 المواد الدراسية المعتمدة للمتقدمين لدراسة ) الدبلوم والماجستير(

 في علوم التخطيط الحضري واالقليمي 

 االحصاء()

 الثالثة والرابعةالمراحل  المرحلة االولى والثانية ت
 تحليل انحدار  مبادئ احصاء 1

 بحوث العمليات مسوح واساليب معاينة 2

 نظرية القرارات  3

 االحصاء السكاني  4

 

 % من االسئلة لمواد المرحلتين الثالثة والرابعة والنسبة المتبقية   لالولى والثانية.08ستكون نسبة مالحظة: 
 لجنة وضع المواد الدراسية

 

  

 مواد المرحلة الرابعة المرحلة الثالثةمواد  مواد المرحلة الثانية مواد المرحلة االولى
 اساليب تخطيط االقتصاد الكلي االقتصاد الجزئي مبادىء علم االقتصاد

 تقييم مشروعات تنمية اقتصادية حسابات قومية 

 اقتصاد قياسي اقتصاد زراعي  

  اقتصاد صناعي  



 

 المتقدمين لدراسة الدبلوم العالي والماجستير 

 المواد الدراسية المعتمدة للمتقدمين لدراسة ) الدبلوم والماجستير(

 في علوم التخطيط الحضري واالقليمي 

 هندسة البيئة ()

مواد المرحلة 
 االولى

 مواد المرحلة الرابعة مواد المرحلة الثالثة مواد المرحلة الثانية

مبادئ اساسية 
في هندسة 

 البيئة 

منشاءات مشاريع  
 الماء 

وحدات المعالجة 
 البيئية 

 وحدات معالجة متقدم 

منشات محطات معالجة  
 المياه العادمة 

كيمياء علم األحياء 
 الدقيقة للمياه

معالجة النفايات 
 الصناعية

تحسس نائي ونظام   
 (GIS   ) 

 حماية البيئة

شبكات الماء   
 وشيكات المجاري 

تركيب الصرف الصحي 
 في المباني

 % من االسئلة لمواد المرحلتين الثالثة والرابعة والنسبة المتبقية   لالولى والثانية.08ستكون نسبة مالحظة:          

 لجنة وضع المواد الدراسية

 

 

 

 

 

  



 

 المتقدمين لدراسة الدبلوم العالي والماجستير 

 الدراسية المعتمدة للمتقدمين لدراسة ) الدبلوم والماجستير(المواد 

 في علوم التخطيط الحضري واالقليمي 

 ( )لخريجي اقسام الهندسة المدنية والبناء واالنشاءات وهندسة الطرق والنقل 

 

First Year Second Year Third Year Fourth Year 

Engineering 
Geology 

Engineering 
Statistics 

Engineering 
Analysis and 
Numerical 
Methods 

Planning and 
Management 

Systems 

  Remote Sensing 
and GIS 

Transportation and 
traffic engineering 

  
Soil Mechanics 

Quantity Surveying 
and Management 

of Contracts 
  Engineering 

Economy 
Computer 

Applications in Civil 
Engineering 

 

% من االسئلة لمواد المرحلتين الثالثة والرابعة والنسبة المتبقية   08ستكون نسبة مالحظة: 
 لالولى والثانية.

 لجنة وضع المواد الدراسية
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 المتقدمين لدراسة الدبلوم العالي والماجستير 

 والماجستير(المواد الدراسية المعتمدة للمتقدمين لدراسة ) الدبلوم 

 في علوم التخطيط الحضري واالقليمي 

 هندسة المساحة /تقنيات مساحة/ هندسة الجيوماتيك()

 المراحل الثالثة والرابعة المرحلة االولى والثانية ت
1 Principles of Surveying I Photogrammetric I 

2 Surveying II Cartography I 

3 Land Laws Cadastral Surveying 

4  Transportation Engineering 

5  Photogrammetric II 

6  Cartography II 

7  Remote Sensing 

8  Geographical Information System GIS 

9  Surveying with Satellite 

01   

 لالولى والثانية.% من االسئلة لمواد المرحلتين الثالثة والرابعة والنسبة المتبقية   08ستكون نسبة مالحظة: 
 لجنة وضع المواد الدراسية

 

 

 

 

 

 

 

 


