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 المسؤول عن الدورة التدريبية  الجهة المستفيدة دة ــالم عنوان الدورة التدريبية ت

 02/0/0202-66 الفضائٌةتفسٌر الظواهر المكانٌة فً الصورة  0

 امانة بغداد-
وزراة االسكان واالعمار  -

 والبلدٌات واالشغال العامة
 طلبة الدراسات العلٌا -
 

أ.م.د. مصطفى عبد الجلٌل  -
 ابراهٌم

 وسن محمود دمحم -

 07/0/0202-02 مبادئ انتاج الخرائط الرقمٌة بنظام الكاد 9

 امانة بغداد -
وزراة االسكان واالعمار  -

 والبلدٌات واالشغال العامة
 طلبة الدراسات العلٌا -
 

أ.م.د. مصطفى عبد الجلٌل  -
 ابراهٌم

 
 م.م. مروة دمحم نوري -

 4/2/0202-0 تخطٌط المناطق الخضراء فً المدٌنة 3

 امانة بغداد -
وزراة االسكان واالعمار  -

 والبلدٌات واالشغال العامة
 طلبة الدراسات العلٌا -
 وزارة البٌئة -
 

أ.م.د. ارٌج خٌري  -
 عثمان
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 وحدة التعليم المستمر

 

 

 العدد :

 

 

 

                                                 
                                                 

العدد      

 

Ministry of Higher Education 
&Scientific Research 

UNIVERSITY OF BAGHDAD  

Center of Urban & Regional 

Planning for Post Graduate 

Studies 

Baghdad-Iraq 
 

 

     

 

 

 

 9109/9191تمر للعام خطة الدورات التدريبية لوحدة التعليم المس

 

 

 

 

 المسؤول عن الدورة التدريبية  الجهة المستفيدة دة ــالم عنوان الدورة التدريبية ت

 60/2/0202-62 الرؤى والبرامج الوظٌفٌة فً تحدٌد المدن الجدٌدة 4

 امانة بغداد -
وزراة االسكان واالعمار -

 والبلدٌات واالشغال العامة
 طلبة الدراسات العلٌا -
 

 أ.د. جمال باقر مطلك

 68/2/0202-66 مبادئ واسالٌب التجدٌد الحضري 5

 امانة بغداد -
وزراة االسكان واالعمار  -

 والبلدٌات واالشغال العامة
 طلبة الدراسات العلٌا -
 

أ.م.د. عبد الوهاب احمد عبد 
 الوهاب

 26/2/0202-09 اسالٌب التقٌٌم البٌئً االستراتٌجً 6

 امانة بغداد -
وزراة االسكان واالعمار  -

 والبلدٌات واالشغال العامة
 طلبة الدراسات العلٌا -
 وزارة البٌئة -

 م.د.  سعاد جابر لفتة
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 المسؤول عن الدورة التدريبية  الجهة المستفيدة دة ــالم عنوان الدورة التدريبية ت

 0/4/0202-6 مبادئ الترجمة للمخطٌٌن 7
 طلبة الدراسات العلٌا-
 موظفً الولة-

 م. ثامر خلف عتٌوي

 طلبة الدراسات العلٌا 66/4/0202-64 مناهج البحث العلمً 8
أ.م.د. عبد الحسٌن عبد علً 

 العسكري

 06/4/0202-69 تطور مفهوم المحلة السكنٌة 9

 امانة بغداد -
وزراة االسكان واالعمار -

 والبلدٌات واالشغال العامة
 طلبة الدراسات العلٌا-
 وزارة البٌئة -

 م.د. عادل حسن جاسم

 22/4/0202-06 المستوى االول GISمبادئ  01
وزراة االسكان واالعمار 

 والبلدٌات واالشغال العامة
 طلبة الدراسات العلٌا-

 م.د. عمار خلٌل ابراهٌم-
 م.م. لٌلى قٌس -
 وسن محمود دمحم-

 7/5/0202-2 المستوى الثانً GISمبادئ  00
وزراة االسكان واالعمار 

 والبلدٌات واالشغال العامة
 طلبة الدراسات العلٌا-

أ.م.د. مصطفى عبد الجلٌل -
 ابراهٌم

 م. زهراء عز الدٌن-

09 
لومات عاستعماالت االرض بنظم المتحلٌل 

 الجغرافٌة
62-64/5/0202 

وزراة االسكان واالعمار 
 والبلدٌات واالشغال العامة

 طلبة الدراسات العلٌا-
 م.د. عمار خلٌل ابراهٌم
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 رئاسة جامعة بغداد
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