
 51دورة  الماجستير 51دورة  الدبلوم 

 Group A Group B Group c Group A Group B Group c Group d 

حد
ال
ا

 

8:30 

Day off 
في  GISو مهارات  استوديواعداد الخطة

 التخطيط
 م عبد الرزاق.م، احساند علي .دكريم، .د

في  GISو مهارات  استوديواعداد الخطة

 التخطيط
 زهراء . عمار د. عبد الوهاب  د.دندى، .د

في  GISو مهارات  استوديواعداد الخطة

 التخطيط
 ميادة.، دعادل، دندى دمحم.دمصطفى .دلؤي .د

في  GISو مهارات  استوديواعداد الخطة

 التخطيط
 م سالي.فالح  م. دد عباس، .فراس،.د

9:30 

10:30 

11:30 

12:30 

1:30 

2:30 

ن
ني
الث

ا
 

8:30 
التخطيط البيئي ومبادئ التصميم االيكولوجي 

 الحضري
 د سعاد جابر اريج خيري.د.م.ا

 التخطيط والنقل الحضري
 مهيب.د.م.ا

 مبادىء التخطيط المحلي والتنمية المحلية
 امنة حسين صبري.د.م.ا

 هندسة وتخطيط النقل والمرورالحضري
 د فراس ثامر.م.ا

البحث والرسالة )منهج و طرائق 
 (واالطروحة

 عبدالحسين العسكري.د.م.ا

نظرية الشكل المعماري و تحليل مورفولوجية 
 المدينة

 نادية عبدالمجيد.د.م.ا

اساليب وتحليل في التخطيط الحضري 
 واإلقليمي

 مصطفى.د جمال باقر.د.ا

9:30       

10:30 

 التنمية االقتصادية المحلية
 حسين.د.م.ا

 والتنمية الريفيةالتخطيط 
 علي الجنابي.د.م.ا

 التشريعات والقوانين التخطيطية
 لؤي.د.ا

اساليب وتحليل في التخطيط الحضري 
 واإلقليمي

 مصطفى.د جمال باقر.د.ا

 هندسة وتخطيط النقل والمرورالحضري
 د فراس ثامر.م.ا

البحث والرسالة )منهج و طرائق 
 (واالطروحة

 عبدالحسين العسكري.د.م.ا

الشكل المعماري و تحليل مورفولوجية نظرية 
 نادية عبدالمجيد.د.م.ا// المدينة 

11:30       

 كريم حسن. د. خطيطية لمنظومة الخدمات الحضرية االمعايير الت    12:30
 ندى خليفة.د.التخطيط البيئي والمدن الصحية ا

 د حسين.م.تخطيط وادارة المحليات ا
 

1:30    

2:30    

اء
الث

الث
 

8:30 

 ستوديو التخطيط ونظم المعلومات الجغرافية
 سالي.م.مميادة . د، ندى دمحمد عبدالوهاب ،د 

 ستوديو التخطيط ونظم المعلومات الجغرافية
زهراء .د،  سعادجابرد علي، د 
 عبدالرزاق.م.م

 ستوديو التخطيط ونظم المعلومات الجغرافية
 د عمار، د فالحاحسان . داريج، . د

نظرية الشكل المعماري و تحليل مورفولوجية 
 المدينة

 نادية عبدالمجيد.د.م.ا

اساليب وتحليل في التخطيط الحضري 
 واإلقليمي

 مصطفى.د جمال باقر.د.ا

 هندسة وتخطيط النقل والمرورالحضري
 د فراس ثامر.م.ا

البحث والرسالة )منهج و طرائق 
 (واالطروحة

 عبدالحسين العسكري.د.م.ا
9:30    

10:30 
البحث والرسالة )منهج و طرائق 

 (واالطروحة
 عبدالحسين العسكري.د.م.ا

نظرية الشكل المعماري و تحليل مورفولوجية 
 المدينة

 نادية عبدالمجيد.د.م.ا

اساليب وتحليل في التخطيط الحضري 
 واإلقليمي

 جمال باقر.د.ا

 هندسة وتخطيط النقل والمرورالحضري
 د فراس ثامر.م.ا

11:30    

12:30     

1:30     

2:30     

اء
بع

ر
أل
ا

 

ر
تي
س
ج
ما

 ال
لة

ح
ر
لم

ي 
ون

ر
كت

 ال
يم

عل
ت

 

8:30 
 التخطيط والنقل الحضري

 مهيب.د.م.ا
 مبادىء التخطيط المحلي والتنمية المحلية

 امنة حسين صبري.د.م.ا

التخطيط البيئي ومبادئ التصميم االيكولوجي 
 الحضري

 د سعاد جابر خيرياريج .د.م.ا

 اللغة اإلنكليزية
 ثامر.رامية فؤاد، م.د

9:30        

10:30 

 مبادىء التخطيط المحلي والتنمية المحلية
 امنة حسين صبري.د.م.ا

التخطيط البيئي ومبادئ التصميم االيكولوجي 
 الحضري

 د سعاد جابر اريج خيري.د.م.ا

 التخطيط والنقل الحضري
 مهيب.د.م.ا

 االستعمال المستدام لالرض الحضريةتخطيط 
 عادل حسن.عامر شاكر، د.د.م.ا

11:30     

12:30 
 مناقشة رسائل الماجستير

 مصطفى عبد الجليل.جمال باقر ، د.د.ا

1:30        

2:30        

س
مي

خ
ال

 

ي
ون

ر
كت

 ال
يم

عل
ت

 
وم

دبل
 ال

لة
ح
ر
لم

 

8:30 
 اللغة اإلنكليزية

 ثامر.رامية فؤاد، م.د

Day off 

9:30    

 (البحث والرسالة واالطروحة)منهج و طرائق  10:30
 11:30 نادية عبدالمجيد.د.م.ا

12:30 
 مناقشة مشروع التخرج

 د عبد الوهاب احمد.م.، اندى خليفة.د.ا  

1:30    

2:30    

 


