
 جامعة بغداد مركز التخطيط الحضري واإلقليمي للدراسات العليا 
 0200-0202 لثانيجدول الدروس األسبوعي للفصل الدراسي ا

 
21الدبلوم دورة  61الماجستير دورة    
Group A Group A Group B Group C Group D 

 االحد

8:30 

OFF 

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

 هندسة وتخطيط النقل والمرورالحضري
د فراس ثامر.م.ا  

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

 اساليب وتحليل في التخطيط الحضري واإلقليمي
د علي الجنابي‘ جمال باقر.د.ا  

9:30     

10:30 
0استوديو اعداد الخطة   

عمار.د.احسان،م.د. م.د علي الجنابي .م.كريم حسن ،اد .ا  
0استوديو اعداد الخطة   

عبدالرزاق.م.فالح،م.ميادة،د.سعاد جابر  ،د.دد عبدالوهاب .م.ا   
0استوديو اعداد الخطة   

سالي.م.م زهراء،م.اريج ، م.د.م.، ا د عامر شاكر.م.ندى خليفة، ا.د.ا  
0استوديو اعداد الخطة   

عادل، .د.، عباسد  امنة حسين. دمصطفى عبدالجليل، .م.ا   

11:30     
 عمار خليل.د.م   GISمهارات ال 12:30
1:30     
2:30     

 االثنين

 التخطيط البيئي ومبادئ التصميم االيكولوجي الحضري 8:30
اريج خيري د سعاد جابر.د.م.ا  

 هندسة وتخطيط النقل والمرورالحضري
فراس ثامر د.م.ا  

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

 اساليب وتحليل في التخطيط الحضري واإلقليمي
د علي الجنابي‘ جمال باقر.د.ا  

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

9:30      

 المحلي والتنمية المحليةمبادىء التخطيط  10:30
امنة حسين صبري.د.م.ا  

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

 اساليب وتحليل في التخطيط الحضري واإلقليمي
د علي الجنابي‘ جمال باقر.د.ا  

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

11:30      

12:30   
 تخطيط االستعمال المستدام لالرض الحضرية

عادل حسن.عامر شاكر، د.د.م.ا  
 هندسة وتخطيط النقل والمرورالحضري

د فراس ثامر.م.ا  
 نظرية الشكل المعماري و تحليل مورفولوجية المدينة

نادية عبدالمجيد.د.م.ا  
1:30      
2:30      

 الثالثاء

 (البحث والرسالة واالطروحة)طرائق منهج و  8:30
 نادية عبدالمجيد.د.م.ا

 (البحث والرسالة واالطروحة)منهج و طرائق 
فالح مهدي. د مصطفى عبد الجليل ، د.م.ا  

9:30 
 التنمية االقتصادية المحلية

 احمد حسين.د.م.ا
 

 التشريعات والقوانين التخطيطية
فالح الموسوي.د.م  

 الحضري واإلقليمياساليب وتحليل في التخطيط 
د علي الجنابي‘ جمال باقر.د.ا    

 هندسة وتخطيط النقل والمرورالحضري
د فراس ثامر.م.ا  

10:30   

11:30 
 كريم حسن. د. المعايير التخطيطية لمنظومة الخدمات الحضرية ا 

 ندى خليفة.د.التخطيط البيئي والمدن الصحية ا
احمد د حسين.م.تخطيط وادارة المحليات ا  

12:30      
1:30      
2:30      

 األربعاء

 اللغة اإلنكليزية 8:30
م ثامر.م+مارب .د  

0استوديو اعداد الخطة   
عمار.د.احسان،م.د. م.د علي الجنابي .م.د كريم حسن ،ا.ا  

0استوديو اعداد الخطة   
عبدالرزاق.م.فالح،م.ميادة،د.سعاد جابر  ،د.دد عبدالوهاب .م.ا   

0الخطة استوديو اعداد   
سالي.م.م زهراء،م.اريج ، م.د.م.، ا د عامر شاكر.م.ندى خليفة، ا.د.ا  

0استوديو اعداد الخطة   
عادل، .د.، عباسد  امنة حسين. دمصطفى عبدالجليل، .م.ا   

9:30      

 التخطيط والنقل الحضري 10:30
كامل مهيب.د.م.ا  

 اللغة اإلنكليزية
م ثامر.م+مارب .د  

11:30      

 مهيب كامل.د.م.ا   GISمهارات ال 12:30
 مناقشة رسالة الماجستير

 فراس ثامر.د.جمال باقرا.د.ا
1:30      
2:30      

 الخميس

8:30 
 ستوديو التخطيط ونظم المعلومات الجغرافية

عبدالرزاق.م.م  عباس. ، داحساند .م–سعاد جابر .د.،معبد الوهاب . د  

OFF 

9:30  
10:30  
11:30  

 مناقشة مشروع التخرج 12:30
 مصطفى عبدالجليل.د.م.ندى خليفة ا.د.ا

1:30  
2:30  

 املواد الدراسية تسليم ورقة الغياب إىل شعبة التسجيل بعد انتهاء احملاضرةوملدة مخس عشر أسبوعا                                                                          يرجى من التدريسيني مسؤويل  32/1/3233يبدأ العمل هبذا اجلدول اعتبارا من 

 


