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المعاهد المهمة في  أهم،احد  1971في سنة  تأسيسهومنذ  واإلقليمييعد مركز التخطيط الحضري     
والدكتوراه  ،الماجستيرو الدبلوم العالي المهني، من حملة مخططين مختصين  إعدادالعراق والمتخصصة في 

ترجمتها الى  و المكانية رسم السياسات التنموية فييكونوا مؤهلين  ،في مجال التخطيط الحضري واإلقليمي
 )أقاليم محافظات، وو ،مدن(  المكانيةمن دراسة البيئة  بدءاً خطط  ومتابعة تنفيذها 

 المؤسسة العلمية بما يلي؛يمكن تحديد اهداف هذه 

ين في التخطيط الحضري واالقليمي للنهوض بواقع المدن واالرياف  .1 إعداد  مخططين مختصِّ
 . والمحافظات العراقية

تطوير نظم المعلومات في المعهد الالزمة إلنشاء بنية معرفية تخدم مشاريع ورسائل واطاريح الطلبة في  .2
 . التخصص

 .العلمي والتطبيقي في البرامج الدراسية في المعهد ومشاريعه التطبيقيةاستمرار التأكيد على الطابع  .3

 .ترصين البناء العلمي للتدريسيين والباحثين واالرتقاء بمخرجات المعهد .4

نشر الوعي التخطيطي وتأكيد فلسفة التخطيط االستراتيجي في إعداد الخطط الهيكلية والمخططات  .5
 .االساسية للمدن

باالعتبارات واألبعاد االخالقية واإلنسانية للتعليم العالي في تحسين نوعية التعليم  استمرار االلتزام  .6
 .ومستواه وانعكاس ذلك إيجابياً على مخرجات المعهد

عداد المشاريع إالقيام بتدريب العاملين بأجهزة التخطيط عبر دورات التعليم المستمر او بإشراكهم في  .7
التنموي للمستقرات الريفية والحضرية وتدارس سبل تطويرها اقتصاديا التدريبية الهادفة الى بحث الواقع 

.  واجتماعيا وعمرانيا 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
رئاسة جامعة بغداد 

لتخطيط الحضري واإلقليمي مركز ا
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طيطية سواء ضمن فرق التختقديم االستشارات والمعونة الفنية والعلمية الى الجهات ذات العالقة بالعملية  .8
االستشارية عن طريق في المشاركة باللجان المتعلقة بهذه الجوانب او من خالل العقود  أمعمل مشتركة 

.  المكتب االستشاري التخطيطي 

 .تطوير وتعزيز الروابط العلمية والثقافية مع المؤسسات العلمية بالجامعات العراقية، والعربية، واألجنبية .9

 :العلمية  المؤتمرات

 16-15المؤتمر العلمي الدولي السادس لمركز التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات العليا للفترة من  -
على قاعة اقواس في فندق " ادارة االراضي في العراق بابعادها التخطيطية والقانونية " بعنوان  2013ايار 

 بغداد وشارك اعضاء الهيئة التدريسية بالبحوث المدرجة ادناه 

 ت عنوان البحث اسم الباحث علمي اللقب ال
حيازة الملكية العقارية لالراضي ودورها في تحديد اتجاهات التنمية  جمال باقر مطلك.د استاذ

 مشترك/الحضرية 
1 

 المهندس عادل جاسم خارجي
التجاوزات على استعماالت االرض في مراب النقل الخارجي في  مصطفى عبد الجليل .د دعاستاذ مسا

 مشترك/الكوتمدينة 
2 

 احسان عباس جاسم. د خارجي
البعد القانوني والمؤسساتي في ادراة االراضي ومختلف التشريعات  لؤي طه المال حويش.د استاذ

 مشترك/وقوانين االراضي والملكية 
3 

 عبد هللا فرحان. د خارجي
دراسة تحليلية عن تأثير استعمالت استعماالت ارض المدينة الحضرية  سالي عدنان عبد المنعم  مدرس مساعد

 منفرد/االرض التجارية على التصميم االساس لمدينة بغداد
4 

النقل والتنمية المستدامة بين –ادارة استعماالت االراضي الحضرية  يفراس ثامر حمود.د استاذ مساعد
 مشترك/ النظرية والتطبيق دور البلديات في ادارة االرض الحضرية 

5 
 وسميعايد .د مدرس
اثر القوانين والتشريعات على على تخطيط وادارة االراضي في مدينة  ضياء مرجان.د مدرس

 مشترك/بغداد
6 

 المهندس سعد كمونة خارجي
 7 منفرد/ اثر المحاور الحركية في تحقيق استدامة استعماالت االرض زهراء عماد الحسيني مدرس مساعد
كوسيلة جديدة في ادارة  2014الرقمي )الكادسترائي(العقاري المسح  اريج خيري الراوي.د مدرس

 منفرد/االراضي
8 

/ دور االدارة البيئية في الحد من المشاكل البيئية الستعماالت االرض سعاد جابر مدرس مساعد
 منفرد

9 

المالئمة القانونية والتخطيطية الستعماالت ارض الواجهة النهرية في  عبد الوهاب احمد.د مدرس
 منفرد/ مدينة بغداد

10 

 نادية عبد المجيد.د استاذ  مساعد
 مشترك/ مؤشرات الكثافة ودورها في تحقيق االستدامة الحضرية

11 

 عايد وسمي .د مدرس

محمد صالح . د استاذ
 القريشي

تخطيط استدامة استعمال االرض بين حاجات البشر وتحديات البيئة 
 منفرد/في الدول النامية 

12 

التشريات التخطيطية واهمية الجانب القانوني في التخطيط  آمنة حسين صبري مدرس
 منفرد/العمراني

13 

 14 الوعي البيئي ودوره في استدامة المناطق الخضراء ندى خليفة .د استاذ مساعد
 زينب عباس احمد خارجي
التخطيط بالمشاركة اداة الستدامة مخططات استعماالت  لمصطفى جلي.د مدرس

 مشترك/االرض
15 

 عمار خليل مدرس مساعد
 16 منفرد/االبعاد التخطيطية لكلفة ضريبة ارض الطريق ندى محمد مدرس مساعد
االبعاد القانونية والمكنية الدارة االرض في  الريف وعند حافات  علي حسين الجنابي.د مدرس

 منفرد/ المدن
17 

استخدامات االرض الحضرية دراسة للمخطط العام لمدينة مرج تقييم  محمد جاسم العاني .د استاذ مساعد
 منفرد/ الليبية الجديدة 

18 

 19 منفرد/ التجاوز على االمالك العامة الواقع والحلول  عقيل عبد هللا .د مدرس
    

 



والتي تضم البحوث  28و 27اصدار العددين ) المخطط والتنمية (مجلة المعهد العلمية : المجالت العلمية 
 .العلمية المختصة بالتخطيط الحضري واالقليمي 

تم مناقشة العديد من رسائل الماجستر واطاريح الدكتوراه ومشاريع الدبلوم العالي خالل عام : مناقشات البحوث 
 . من قبل اعضاء الهيئة التدريسية في المعهد 2013

يطي في معهد التخطيط الحضري واإلقليمي للدراسات تأسس المكتب االستشاري التخط: المكتب االستشاري
. بقرار مجلس جامعة بغداد وبموافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 1994العليا في جامعة بغداد في عام 

وقد جاء تأسيس هذا الصرح العلمي المهم دعمًا للجهود الحثيثة الرامية إلى رفع مستوى المدن واألقاليم في 
 ؟؟؟؟؟؟... نشاطاته مستمرة في في تقديم االستشارات الهندسية إلسهام في دفع عملية التنمية في البلدالعراق وا

. 

 _البحوث العلمية 

ية الخاصة ملنشر العديد من البحوث العلمية  المعدة من قبل اعضاء الهيئة التدريسية في المعهد في المجلة الع
للكيات االخرى اضافة الى البحوث المشاركة في المؤتمرات ة االخرى التابعة يمبالمعهد والمجالت العل

 .والندوات داخل وخارج العراق 

 نشاطات اعضاء الهيئة التدريسية في المعهد 

تم اعدادورشة العمل الموسومة حساب تكاليف التدهور البيئي في العراق بالتعاون مع : ورشة عمل  -

التي تم اعدادها من قبل اعضاء الهيئة . 11/2013/ 11-9دائرة البيئة الجنوبيفي البصرة للفترة من 

 التدريسية المدرجة اسماؤهم ادناه 

 د محمد القريشي .أ - -

 د ندى خليفة .م.أ -

 م سعاد جابر .م -

 م فالح الموسوي .م -

 :ب المؤلفة الكت

 للعراق خاصة االشارة مع الحضري االسكان تمويل سياسات -1

 السلطاني حسن منصور آمال/   حويش المال طه لؤي د.أ

   متخصصة اكاديمية مكتبة واالقتصادية االدارية للعلوم الدكتور دار -



 لالستراتيجي التحليل في نظرة المستقبل وتطلعهات الماضي ارث بين العراق في التنمية ارجوحة -2

 الكناني بشير كاظم كامل. د.أ

 .  متخصصة اكاديمية مكتبة واالقتصادية االدارية للعلوم الدكتور دار

 

 التخطيط البيئي     -3

 محمد شعبان العاني . د   10/10/2013صدر في 

 محمد شعبان العاني . د  30/11/2013تخطيط الموارد البشرية   صدر في 

 

اقام مركز التخطيط الحضري واالقليمي  للدراسات العليا  االسبوع الثقافي لجامعة بغداد  واقامت معرض لنشاطات طلبة المركز  -
 .ومشاريهم  ومعرض للكتب المؤلفة والرسائل واالطاريح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 


	وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

