
 4102نشاطات مركز التخطيط الحضري واالقليمي  لسنة 
 نوع النشاط عنوان النشاط تاريخ انعقاد النشاط ملخص عن النشاط

عرض المكتب خالل هذه الحلقة األساليب 
والمنهجية التي سار عليها في تحديث معايير 

الحضري والريفي على المختصين من  اإلسكان
مختلف الجهات والجامعات لغرض استخالص 
مالحظاتهم، قبل التقديم النهائي للمرحلة 
الثانية، وهي المرحلة الحالية من مراحل 

 .المشروع

 اإلسكانمنهجية تحديث معايير   12/4/1124
 الحضري

 حلقة نقاشية 

 من المناخية التغيرات موضوع أصبح
 وبدأت األخيرة االونه في الملحة المواضيع
 خالل من كبير بشكل وتتبلور تظهر مشاكلها
 لذا,  والظواهر المؤشرات من مجموعة
 بمضامين روجللخ ةالندو  هذه أهمية جاءت

 القرار صناع مستوى على مفيدة وتوصيات
 أو وسياسات خطط تبني خالل من

 الظاهرة هذه من للحد  استراتيجيات
 تفادي على والعمل  أثارها من والتخفيف
 مستقبال مشاكلها

دور التخطيط في الحد من  21/1/1124
التغيرات المناخية على المدن 

 العراقية 

 ندوة

 

 تخص المركزنشاطات أخرى 
  أقام مركز التخطيط الحضري واإلقليمي للدراسات العليا معرض تخطيطيا في قاعة المكتبة المركزية في حرم جامعة

وتم افتتاحه من قبل معالي وزير التعليم العالي  4102/ 02/5في صباح يوم األربعاء الموافق بغداد، وذلك 
 والبحث العلمي األستاذ علي األديب.

  بندوة علمية في جامعة الكوفةللدراسات العليا في  واإلقليميمركز التخطيط الحضري  أساتذةمشاركة فاعلة لبعض 
التراث الحضاري والعمراني لمدن العتبات المقدسة في :ثار والتراث الموسومةبين كلية التخطيط العمراني وكلية اآل

 . 01/5/4102بتاريخ  وحلول –العراق : تحديات 
  .حصول الدكتور عبد الغفور االطرقجي على الترقية العلمية ونيلُه درجة األستاذية 



  للدراسات العليا مناقشة المشروع التخطيطي الشامل لمرحلة الدبلوم  واإلقليميجرى في مركز التخطيط الحضري
( بحضور الدكتور عبد الحسين العسكري عميد المركز وعدد من تدريسي المركز فضاًل عن 8العالي دورة )

 في قاعة المركز في الجادرية. 00/6/4102الموافق  األربعاءالتدريسيين المشرفين على المشروع وذلك يوم 

 للدراسات العليا ،  واإلقليميالحضري  التخطيطناقشة المشروع التخطيط الشامل لطلبة الماجستير في مركز تمت م
 08/6/4102الموافق  األربعاءوبحضور عميد المركز الدكتور عبد الحسين العسكري وعدد من التدريسيين يوم 

 .وذلك على قاعة المركز في الجادرية
  ورشة عمل حول تقييم المناهج الدراسية المعتمدة في المركز للعام  واإلقليميُعقد في مركز التخطيط الحضري

 نالتدريسييالدكتور عبد الحسين العسكري والسادة    وبحضور السيد عميد المركز  ،4102- 4102الدراسي 
 .الجادريةوعلى قاعة المركز في  41/6/4102الموافق  األحدالمركز وذلك يوم 

 4102لألشهر ) نيسان ، أيار ،حزيران (  مناقشات الطلبة

 التاريخ العنوان  أسم الطالب الدراسة 
 تدور المجمعا مظهر عباس  دكتوراه

السكنية العمودية 
المتكاملة وظيفيا في 

خلق بيئة سكنية 
 متفاعلة اجتماعيا 

21/4 

الوليد خالد عبد  دكتوراه 
 اللطيف 

العولمة العراقية 
 اإلسكانومشاريع 

دراسة تحليلية مقارنة 
 في العراق 

21/1 

تقويم المناطق  صالح سليمان  ماجستير 
 الخضراء والمفتوحة 

11/1 

 ىاثر النقل العام عل  أميرصادق  ماجستير 
التنمية الحضرية في 

 مدينة بغداد 

12/ 1 

تأثير خدمات البنى  يوسف هاشم  ماجستير 
التحتية على تطوير 
المناطق السكنية في 

 ينة الناصريةمد

12/1 



التوقيع المكاني  ليلى حسن عبيد  ماجستير 
للمطارات المدنية في 

 العراق

21/6 

التأثيرات المناخية  سعاد فؤاد  ماجستير 
على المشهد 
الحضري للشوارع 

 التجارية 

21/6 

تأثير الموارد  علي عادل  ماجستير 
واإلمكانات  اإلقليمية 
في القدرة التنافسية 
 لألنشطة الصناعية  

11/ 6 

العدالة االجتماعية  حيدر ماجد  دكتوراه 
في تحقيق التنمية 
 الحضرية المنسجمة 

12/6 

التييم المكاني  خضير عباس ماجستير 
للخدمات االجتماعية 

 في مدينة الدجيل 

12/6 

دراسة تحليلية لحالة  حيدر جاسم  ماجستير 
الموارد البشرية في 
 المؤسسات الحكزمية 

14/6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 نشاطات مركز التخطيط الحضري واإلقليمي للدراسات  للفترة ) تموز ،آب،أيلول (

 

 بعنوان محاضرةللدراسات العليا بجامعة بغداد  واإلقليميالسيد عميد مركز التخطيط الحضري  ىالق 
يوم األربعاء المصادف  مناجاة مدينة الحلم في اتحاد الكتاب واألدباء في بغداد ساحة األندلس

1/2/1124. 

 

  األستاذ وفاة واألسىللدراسات العليا ببالغ الحزن  واإلقليمينعى عمادة مركز التخطيط الحضري 
اليوم   وذلك ((  ألجلبيصبيح علي عبد الحسين )) المتمرس الدكتور

 تغمد اهلل الفقيد بواسع رحمته وجنانه  22/2/1124الموافق  ألحد

 

 
 يوم الخميس  عبد اللطيف أسامة  للشؤون العلمية الدكتور  السيد مساعد رئيس الجامعة بغداد  زيارة

للتعرف واالطالع المباشر على سير عمل التقديم للدراسات العليا في مركز 1124  /2/8المصادف 
  1121 – 1124للعام الدراسي   للدراسات العليا واإلقليميالتخطيط الحضري 

 

 

  يالدور الثانفي جامعة بغداد امتحانات   للدراسات العليا واإلقليميأجرى مركز التخطيط الحضري 
ولغاية  1/1/1124 قالثالثاء الموافلطلبة الدبلوم العالي ,الماجستير والدكتوراه وبدءًا من صباح يوم 

 .22/1/1124يوم الخميس 

 

 



   للدراسات العليا في جامعة بغداد االمتحانات التنافسية  واإلقليميبدأت في مركز التخطيط الحضري
للحصول على شهادة  1121 -1124للطلبة المتقدمين للقبول للدراسة في المركز للعام الدراسي 

سب المواعيد التي حددتها وزارة التعليم العالي والبحث الدبلوم العالي , الماجستير والدكتوراه وح
وامتحان كفاءة   1124/  1/  2الموافق األحدالعلمي .وقد ًأجرى المركز االمتحان التنافسي يوم 

 1/ 1وامتحان كفاءة الحاسوب يوم الثالثاء  1124/ 1/ 8اللغة االنكليزية يوم االثنين 
  .للطلبة المتقدمين داخل المركز   1124/
 
 

  في حفل  الفاعلة لألساتذة وطلبه مركز التخطيط الحضري واإلقليمي للدراسات العليا  المشاركة
/  1/ 11  ( دورة السالم والتنمية يوم السبت المصادف12التخرج المركزي لجامعة بغداد )دورة 

1124  . 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4102لألشهر ) تموز ، آب ،آيلول (  مناقشات الطلبة
 التاريخ العنوان  الطالب أسم الدراسة 
أثر الكثافة السكانية   سارة حنفي حسن ماجستير

  في السكن المستدام
21/2 

 تالقوانين والتشريعا  محمد منعم حميد ماجستير
التخطيطية ودورها 

في تشكيل 
  مورفولوجية المدينة 

2/1 

دور المحليات في   عالء منصور  ماجستير 
تخطيط الخدمات 

دارتها في المناطق  وا 
  الريفية 

4/1 

تخطيط الموارد   أوس محمود دكتوراه
البشرية عالية 
المستوى من 

مخرجات التعليم 
  العالي 

2/1 

تأثير حجم   عباس جليل عباس ماجستير 
في  تاالستثمارا

 التنمية المكانية 

8/1 

لتقدم التكنولوجي أثر ا  ضياء هادي إيناس ماجستير 
 على التنمية العمرانية 

24/1 

تقييم حصة الفرد من    محمد عبد هلل ماجستير 
 األرضاستعماالت 

الحضرية في 
   األساسيةالمخططات 

21/1 

 


