
 

 0200-0202جدول الدروس األسبوعي للفصل الدراسي األول مركز التخطيط الحضري واإلقليمي للدراسات العليا                                       
 61الماجستير دورة  21الدبلوم دورة 
Group A Group A Group B Group C Group D 

حد
اال

 

8:30 

OFF 

د كريم حسن .ا( 2)التخطيطية GISاستوديو اعداد الخطة ومهارات ال 
 عمار.د.احسان،م.د. م.د علي الجنابي .م.،ا

فراس ثامر، .د.م.ا( 2)التخطيطية GISاستوديو اعداد الخطة ومهارات ال 
 فالح.ميادة،د.سعاد جابر  ،د.دد عبدالوهاب 

 (2)التخطيطية GISاستوديو اعداد الخطة ومهارات ال 
 سالي.م.م زهراء،م.اريج ، م.د.م.، ا د عامر شاكر.م.ندى خليفة، ا.د.ا

مصطفى .م.ا( 2)التخطيطية  GISاستوديو اعداد الخطة ومهارات ال 
 عبدالرزاق.م.عادل، ،م.د.، عباسعبدالجليل، د 

9:30     

 اللغة االنكليزية 10:30
 ثامر خلف.،ممأرب دمحم . د

 اللغة االنكليزية  
 ثامر خلف.،ممأرب دمحم . د

 اللغة االنكليزية  11:30
 ثامر خلف.،ممأرب دمحم . د

 اللغة االنكليزية
 ثامر خلف.،ممأرب دمحم . د

 

12:30     
1:30     
2:30     

نين
االث

 

8:30 
 (ساعة 0)ستوديو التخطيط ومهارات تخطيطية 

د فالح .م–عادل حسن . د.سعاد جابر ، م.د.،م–عبد الوهاب . ،د
 زهراء عماد+مهدي

 (سياسات وبرامج)تخطيط االسكان الحضري والريفي 
 د احسان صباح.م, جمال باقر مطلك .د.ا

 اسس التخطيط الحضري واالقليمي
 د مهيب كامل.م.نادية عبد المجيد، ا.د.م.ا

 ي االجتماعيفلسفة ونظرية التخطيط المكان
 د عباس هاشم.لؤي طه م.د.ا

 علم االقتصاد الحضري 
 د ميادة عبد الملك.م -د حسين احمد الشديدي.م.ا

9:30      

 مقدمة في التخطيط الحضري واالقليمي 10:30
 علي الجنابي.د.م.اريج خيري ،ا.د.م.ا

 اسس التخطيط الحضري واالقليمي
 كاملد مهيب .م.نادية عبد المجيد، ا.د.م.ا

 فلسفة ونظرية التخطيط المكاني االجتماعي
 د عباس هاشم.لؤي طه م.د.ا

 علم االقتصاد الحضري 
 د ميادة عبد الملك.م -د حسين احمد الشديدي.م.ا

 (سياسات وبرامج)تخطيط االسكان الحضري والريفي 
 د احسان صباح.م, جمال باقر مطلك .د.ا

11:30      
12:30      
1:30      
2:30      

ثاء
لثال

ا
 

 ساعة( / GISمختبر ال ) عمار. د.GISمهارات   8:30
 علم االقتصاد الحضري 

 د ميادة عبد الملك.م -د حسين احمد الشديدي.م.ا
 النمذجة وبحوث العمليات للمخطيطين

 د امنه حسين.م.ا
 اسس التخطيط الحضري واالقليمي

 د مهيب كامل.م.نادية عبد المجيد، ا.د.م.ا
 ونظرية التخطيط المكاني االجتماعيفلسفة 
 د عباس هاشم.لؤي طه م.د.ا

9:30      

 فلسفة ونظرية التخطيط المكاني االجتماعي  10:30
 د عباس هاشم.لؤي طه م.د.ا

 علم االقتصاد الحضري 
 د ميادة عبد الملك.م -د حسين احمد الشديدي.م.ا

 النمذجة وبحوث العمليات للمخطيطين
  د امنه حسين.م.ا

 اسس التخطيط الحضري واالقليمي
 د مهيب كامل.م.نادية عبد المجيد، ا.د.م.ا

11:30      

 االجتماعي االقتصادي –التحليل المكاني  12:30
 , حسين احمد الشديدي.د.م. ا

 ساعة( / GISمختبر ال ) عمار. د.GISمهارات   ساعة( / GISمختبر ال ) عمار. د.GISمهارات   ساعة( / GISمختبر ال ) عمار. د.GISمهارات   ساعة( / GISمختبر ال ) عمار. د.GISمهارات  

1:30      
2:30      

عاء
ألرب

ا
 

8:30 
 االسكان الحضري 

 فالح مهديد .م+ لؤي طه المال حويش.د.ا

 النمذجة وبحوث العمليات للمخطيطين
 د امنه حسين.م.ا

 (سياسات وبرامج)تخطيط االسكان الحضري والريفي 
 د احسان صباح.م, جمال باقر مطلك .د.ا

 (2)التخطيطية GISاستوديو اعداد الخطة ومهارات ال 
 سالي.م.م زهراء،م.اريج ، م.د.م.، ا د عامر شاكر.م.ندى خليفة، ا.د.ا

مصطفى .م.ا( 2)التخطيطية  GISاستوديو اعداد الخطة ومهارات ال 
 عبدالرزاق.م.عادل، ،م.د.، عباسعبدالجليل، د 

9:30      

10:30  
د كريم حسن .ا( 2)التخطيطية GISاستوديو اعداد الخطة ومهارات ال 

 عمار.د.احسان،م.د. م.د علي الجنابي .م.،ا
فراس ثامر، .د.م.ا( 2)التخطيطية GISاستوديو اعداد الخطة ومهارات ال 

   فالح.ميادة،د.،دسعاد جابر .دد عبدالوهاب 

11:30 
 االرضطرق تخطيط استعماالت 

 عادل حسن.د.عامر شاكر خضير، م.د.م.ا
 (سياسات وبرامج)تخطيط االسكان الحضري والريفي   

 د احسان صباح.م, جمال باقر مطلك .د.ا
 النمذجة وبحوث العمليات للمخطيطين

 د امنه حسين.م.ا

12:30      
1:30      
2:30      

س
خمي

ال
 

8:30 
 (ساعة 0)ستوديو التخطيط ومهارات تخطيطية 

د فالح .م–عادل حسن . د.سعاد جابر ، م.د.،م–عبد الوهاب . ،د
 زهراء عماد+مهدي

OFF 

9:30  
10:30  

11:30 
 اللغة االنكليزية

 ثامر خلف.،ممأرب دمحم . د
12:30  
1:30  
2:30  

 رجى من التدريسيني مسؤويل املواد الدراسية تسليم ورقة الغياب إىل شعبة التسجيل بعد انتهاء احملاضرةي                                                                          مخس عشر أسبوعاوملدة  19/9/2021يبدأ العمل هبذا اجلدول اعتبارا من 


