
 جامعة بغداد / مركز التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات العليا

 / المواعيد الجديدة بعد طلب التأجيل 2018خطة المؤتمرات والندوات وورش العمل والحلقات النقاشية لعام   

 موعد االنعقاد  اسم النشاط النشاط ت
 سنة( -شهر -)يوم

 مكان نبذة عن النشاط تخصص النشاط مدة االنعقاد 
 االنعقاد

 الجهات المشاركة  الجهة المنظمة 

ورشة  1
 نقاشية

دور التخطيط المكاني في الصناعة  
 النفطية العراقية 

تخطيط حضري  ( يوم واحد1) 20/2/2018
 واقليمي

قاعة  استثمار نفط –مكاني 
 المركز

 أ.د.جمال باقر مطلك 
07902204823  

Jamal_Motlak@yahoo.com 

 وزارة النفط

 ورشة 2
 عمل

معالم االبداع في التخطيط الحضري 
واألقليمي المعاصر )أظهار المشاركات 

 ISOCARPالعالمية في جائزة مؤسسة 
 للتفوق(

تخطيط حضري  ( يوم واحد1) 27/3/2018
 واقليمي

تحفيز المخططين على المشاركات العالمية لنيل جائزة التفوق 
( لمؤسسة خاصة بالمخططين في (ISOCARPفي مؤسسة 

 العالم.

قاعة 
 المركز

ا.م.د.عبدالوهاب احمد عبدالوهاب 
07902814035 

alwehab@yahoo.com 

 أعضاء مؤسسة ال -
ISOCARP  في
 العراق 

 المخططين العراقيين. -

ورشة  3
 عمل

تخطيط  ( يوم واحد1) 27/3/2018 االهوار والتنمية المكانية
حضري 
 واقليمي

البيئية والحفاظ على تهدف الورشة الى تحقيق االستدامة 
االهوار مع معالجة اهم المعوقات والمشاكل الخاصة بها 

 للنهوض بواقعها البيئي والعمراني .

قاعة 
 المركز

 عليمحمد ا.م.د.ندى خليفة 
07903245277 

Nada715kh@yahoo.com 

 وزارة الموارد المائية

ورشة  4
 عمل

تأثيرات تعدد المراكز التجارية الحديثة 
(Molesفي )  المدينة العراقية على االبعاد

 التخطيطية للمدينة.

تخطيط حضري  ( يوم واحد1) 3/4/2018
 واقليمي

تأثيرات المراكز التجارية على الحركة في المدينة وكيفية 
 التعامل مع استعماالت األرض بسبب هذا األرباك الشديد.

قاعة 
 المركز

 م.د.عادل حسن جاسم
07801603129 

adnuaimi@yahoo.com 

 أمانة بغداد -
التخطيط العمراني في  -

 المحافظات
وزارة األعمار  -

 والبلديات.

ورشة  5
 عمل

األفاق التقنية للنقل الحضري في العاصمة 
 بغداد .

تخطيط حضري  ( يوم واحد1) 8/4/2018
 واقليمي

لرسم التطلعات المستقبلية واألفاق التقنية للنهوض بقطاع النقل 
 بمدينة في بغداد. 

 قاعة
 المركز

 ا.م.د.ندى محمد عبد
07901616979 

nanmoonoo@yahoo.com 

 وزارة النقل  -
 أمانة بغداد. -

 

ندوة  6
 علمية

تكامل الرؤيتين المؤسساتية واالكاديمية في 
 االبعاد التخطيطية للمدينة العراقية. 

 
 

30/4/2018 
 
 

تخطيط حضري  ( يوم واحد1)
 واقليمي

تهدف الندوة لتحقيق تكامل الرؤية عند األكاديميين مع رؤية 
مسؤولي التخطيط العمراني في وزارة البلديات والمحافظات 

 بشأن معالجة مشاكل المدينة العراقية. 

قاعة 
 المركز

 ا.د.محمد صالح تركي 
07709995542 

Q0 urariashil@yahoo.com 
 

وزارة األعمار  -
واألسكان والبلديات 

 العامة
التخطيط العمراني في  -

 المحافظات 
 أمانة بغداد. -

ورشة  7
 عمل

في التخطيط   GISاستخدام اسلوب ال 
 المكاني

تخطيط  ( يوم واحد1) 2/5/2018
حضري 
 واقليمي

الحاجة الماسة لتطبيق نظام ال  في التنمية المكانية 
اليجاد خرائط نوعية توضح امكانات تنموية لمحافظات 

 العراق .

قاعة 
 المركز

 مصطفى عبد الجليل ابراهيمد.م.ا.
07901840921  

Mustafa@eb.yahoo.com 

 وزارة الموارد المائية

ندوة  8
 علمية

دور البعد التشريعي البرلماني الرقابي 
 لمعالجة مشاكل تخطيط المدينة العراقية. 

تخطيط حضري  ( يوم واحد1) 8/5/2018
 واقليمي

التواصل بين اللجان البرلمانية تهدف الندوة الى تقوية اواصر 
 الخدمية ومركز التخطيط لمعالجة مشاكل المدينة العمرانية.

قاعة 
 المركز

ا.م.د.عبدالحسين عبد علي 
 مريعي

07901460660 
Dr.al-askary@yahoo.com 

لجنة الخدمات في  -
 البرلمان العراقي 

اللجنة القانونية في  -
 البرلمان.

حلقة  9
 نقاشية

دور االقتصاد األخضر وتطبيقاته في 
التنمية المستدامة على مستوى القطاعين 

 العام والخاص. 

تخطيط حضري  ( يوم واحد1) 3/10/2018
 واقليمي

الحاجة الماسة لألستفادة من مفهوم وتطبيقات األقتصاد 
 األخضر في التنمية المستدامة على القطاعات المتنوعة.

قاعة 
 المركز

 صبري ا.م.د.امنة حسين
07700659121 

Amna20052555@yahoo.com 

 امانة بغداد -
 وزارة البيئة -

 وزارة الزراعة. -

ورشة  10
 عمل

التغييرات المناخية وأثرها على تخطيط 
 المدن العراقية الراهنة.

18/11/
2018 

تخطيط حضري  ( يوم واحد1)
 واقليمي

العراقية لمتابعة تأثيرات التغير المناخي الحاصل على المدن 
 مما ادى الى ارباكها وضرورة معالجة ذلك.

قاعة 
 المركز

 ا.م.د.ندى خليفة محمد
07903245277 

Nada715kh@yahoo.com 

 وزارة البيئة -
 أمانة بغداد. --

 
 



حلقة  11
 نقاشية

تشويه المشهد الحضري للمدن العراقية 
 ودور البعد القانوني .

19/12/
2018 

 

تخطيط حضري  ( يوم واحد1)
 واقليمي

بسبب غياب او ضعف تطبيق القانون الخاص بالشوارع 
 واألرصفة والواجهات حدث تشويه للمشهد الحضري.

قاعة 
 المركز

 ا.د.لؤي طه محمد رشيد
07901241790 

Luai-t-
mahaammed@yahoo.com 

 

 أمانة بغداد -
التخطيط العمراني في  -

 المحافظات.

   

 

 

 

 

 

 


