
 

                        خطة البحوث العلمية لتدريسيي مركز التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات العليا

 نوع البحث عنوان البحث القسم / الفرع اسم التدريسي ت
 )علمي او انساين (

 االنتهاءموعد  موعد البدء

أ.م.د. عبد احلسني عبد علي  1
 مريعي العسكري

مركز التخطيط 
احلضري 
 واالقليمي

 15/11/2017 30/3/2017 علمي  اللغة العليا يف العمارة واملدينة

 15/12/2017 28/4/2017 علمي جاهزية املفهوم حلل ازمة القيم يف املدينة 2

 11/12/2017 1/9/2016 علمي املعاصرة على وفق نظرية القيمالتخطيط احلضري للمدينة العراقية  3

 11/12/2017 1/9/2016 علمي بناء املوشور احلضري ملستقبل املدينة العراقية 4

 14/2/2017  1/9/2016 علمي جتديد النسيج احلضري يف استدامة مراكز املدن 5

 31/12/2017 1/10/2017 علمي املعاصرةاسرتاتيجية االستبقاء الذايت يف املدينة العراقية  6

مركز التخطيط  أ.د. لؤي طه املالحويش 1
احلضري 
 واالقليمي

 12/12/2017 1/9/2016 علمي اتثري القيم االجتماعية يف توليد البنية املكانية املالئمة يف مراكز املدن

بغداد مدينة  –العمليات االجتماعية املؤثره يف استعماالت االرض احلضري  2
 امنوذجا

 15/11/2017 20/11/2016 علمي

 26/12/2017 6/12/2016 علمي الرقابة على التشريع احمللي وامكانية تطبيق الصالحيات املمنوحه هلا  3

اخلروج من نفق العشوائيات اىل االرتقاء هبا وتنظيمها مع اشارة خاصة ملدينة  4
 بغداد

 25/5/2017 1/9/2016 علمي

دراسة  –العراق  قانون االاثر والرتاث واتثريه يف احلفاظ على املوروث العمراين  5
 نقدية

 20/4/2017 1/10/2016 علمي

مركز التخطيط  أ.د. مجال ابقر مطلك 1
احلضري 
 واالقليمي

 30/10/2017 20/9/2016 علمي منهجية احتساب احلاجية السكنية

 20/5/2017 1/9/2016 علمي كتاب ) ختطيط االسكان احلضري ( 2

 30/11/2017 1/9/2016 علمي ادارة االرض احلضرية للحد من ظاهرة املناطق اخلطرة يف املدن 3

 10/11/2017 10/10/2016 علمي ختطيط احلاجة السكنية للمدينة العراقية وعناصر احلق يف السكن 4

مركز التخطيط  ا.م.د. اندية عبد اجمليد السالم 1
احلضري 
 واالقليمي

 1/11/2017 20/9/2016 علمي اثر التحول املعريف يف املدينة 

 24/3/2017 1/8/2016 علمي البعد الرابع يف تشكيل املدينة القابلة للعيش 2

 التشكل املكاين يف ختطيط املدن اجلامعية /  3
 منطقة الدراسة جممع ابب املعظم 

 1/11/2017 1/8/2016 علمي

مركز التخطيط  مصطفىأ.م.د. سهى  1
احلضري 
 واالقليمي

 1/11/2017 1/9/2016 علمي البيئة املكانية الصناعية بني النظرية اجلغرافية االقتصادية احلديثة واحملددات البيئية

 30/5/2017 1/10/2016 علمي تطويع االمكاانت الكامنة للسياحة يف التنمية املكانية ملدينة النجف  2

 1/10/2017 1/10/2016 علمي احلضري ملدينة اربيل ااثر ونتائجاالمالء  3

 1/2/2017 1/10/2016 علمي العوامل املتحكمة يف توسع مدينة اربيل  4

 1/10/2017 1/10/2016 علمي التنمية املستدامة للمناطق الريفية 5

االستثمار والتنمية سرتاتيجية التمكني االقتصادي والعمراين للمدن اداة لتحفيز  6
 املستدامة

 25/12/2017 1/11/2016 علمي

ا.م.د. مصطفى عبد اجلليل  1
 ابراهيم

مركز التخطيط 
احلضري 
 واالقليمي

 30/10/2017 1/2/2017 علمي اولوايت التنميه املكانيه ومنوذج االمكاانت التنمويه 

 30/21/2017 1/5/2017 علمي التخطيط االسرتاتيجي وبعده املكاين   2

 30/3/2017 1/6/2017 علمي التقنيات املكانيه ومؤشرات بناء السياسات التنمويه  3

 30/3/2017 1/2/2017 علمي التعقيد يف نظم النقل  4

 30/9/2017 1/2/2017 علمي توظيف منوذج االمكاانت التنموية لتحديد أولوايت التنمية املكانية 5

 20/2/2017 1/9/2017 علمي النشاط التجاري يف حي االعالمتقومي كفاءة موقع  6

املدينة الرايضية يف  –اتثري التوقيع املكاين للمدن الرايضية يف التنمية االقليمية  7
 حمافظة البصرة

 29/3/2017 30/6/2017 علمي

 30/11/2017 15/2/2017 علمي االطارات الفكرية ملفاهيم استعماالت االرض املستدامة يف البيئة احلضرية 8

مركز التخطيط  ا.م.د.عامر شاكر 1
احلضري 
 واالقليمي

 1/11/2017 20/9/2016 علمي احلكم الرشيد يف التخطيط االقليمي ودوره يف حتقيق التنمية املستدامة

 صناعة املكان بني التخطيط احلضري والتصميم احلضري  2
 منطقة الدراسة مدينة الديوانية –

 1/11/2017 20/10/2016 علمي

 1/12/2017 20/10/2016 علمي بناء الصورة احلضرية للنسيج الرتاثي للمدينة العراقية 3



 
مركز التخطيط  ا.م.د. ندى خليفه  حممد علي 1

احلضري 
 واالقليمي

 االمهية املكانية للموارد املائية من خالل مقارنة القوانني صيانة مياه االهنار
 ) دارسة خاصة (  

 20/6/2017 20/9/2016 علمي

 1/6/2017 1/9/2016 علمي التاثريات البيئية حملطة معاجلة الكرخ للمياه الثقيلة 2

 31/12/2017 1/9/2016 علمي استثمار حصاد املياة للوداين الشرقية الغراض التنمية 3

 21/12/2017 1/9/2016 علمي االستدامة البيئية يف املدن  4

 11/12/2017 1/9/2016 علمي النفاايت يف املناطق الريفيةادارة  5

 12/12/2017 1/9/2016 علمي املدن اخلضراء واملستدامة واسلوب تطبيقها 6

7 Solid wastes management reason's effects and 
treatment – city of kerbala / A case study  

 10/6/2017 1/9/2016 علمي

 12/6/2017 1/9/2016 علمي الصناعي والسعه البيئية ملواقع خمتارةالتوطن  8

 30/12/2017 1/9/2016 علمي التخطيط السالب والبصمة البيئية يف بلورة الصورة البيئية للمدينة العراقية 9

تطبيق سياسات النقل املستدام يف مشروع املخطط العام ملواقف السيارات يف  10
 املوقع اجلامعي يف اجلادرية 

 13/12/2017 1/9/2016 علمي

مركز التخطيط  أ.م.د. مهيب كامل فليح 1
احلضري 
 واالقليمي

 1/11/2017 20/9/2016 علمي سرتاتيجية النقل يف العراق

 24/3/2017 1/8/2016 علمي التجمعات الريفية واملستقرات احلضريةالفجوة التنموية بني  2

 1/11/2017 1/8/2016 علمي التعليم الذكي واستعماالت االرض احلضرية 3

 1/11/2017 1/9/2016 علمي ختطيط حركة النقل يف ادارة احلشود يف مراكز مدن العتبات 4
مركز التخطيط  أ.م.د. علي كرمي عبود العمار 1

احلضري 
 واالقليمي

حتليل كمي متقدم  لألاثر األقتصادية االجيابية والسلبية لشبكات النقل الدولية 
 وأتثريها على تنمية االقتصاد االقليمي ) حالة دراسية يف حمافظة واسط ( .

 20/12/2017 1/9/2016 علمي

2 Advanced quantitative analysis of positive and 

negative economic impacts of international 

transport networks 

 and its impacts on regional economic development  

(Waasit province as a case study ) 

 1/5/2017 1/9/2016 علمي

بني فلسفة االداء االقتصادي  واالداري  القائم  استقرارية ادارة االقتصاد العراقي 3
 ))من واقع االزمة املالية العراقية(( االمنـائي الدويلو تطور  التنافس 

 1/5/2017 1/9/2016 علمي

) تحليل الحضرية للمدن   تأثير قيمة اسعار االراضي على التغيرات 6
حالة دراسية لمدينة بغداد( كمي متقدم   

 22/12/2017 1/9/2016 علمي

7 The impact  of   urban land prices on urban  

change for cities (Advanced Quantitative Analysis 

)A Case Study of Baghdad City 

 20/11/2017 1/9/2016 علمي

يف  –مدخل –حتليل كمي متقدم ملؤشرات ادارة االرض احلضرية يف العراق  8
 حوكمة ادارة االرض الغراض االستثمار 

 20/5/2017 1/9/2016 علمي

9 Advanced  quantitative  analysis of urban land 

management  indictors in Iraq   -   An intro  into   

land governance   for investment  purposes 

 1/12/2017 1/9/2016 علمي

 30/11/2017 1/9/2016 علمي  أتليف كتاب بعنوان : العلم االقليمي املتقدم وحتليل االقتصاد االقليمي 10

مدخل للتخطيط  –أتليف كتاب بعنوان : التخطيط لالداره االسرتاتيجيه  11
 واالداره االسرتاتيجيه املكانيه

 1/12/2017 1/9/2016 علمي

)دراسة االمنوذج التنموي الكلي بني االمنوذج التنافسي واالمنوذج التكويين  12
 حتليليه حلالة التنميه املكانيه يف العراق( 

 12/12/2017 1/9/2016 علمي

 1/4/2017 1/9/2016 علمي التخطيط االسرتاتيجي والقابليات الذاتية للمكان 13

مركز التخطيط  ا.م.د. ندى حممد عبد 1
احلضري 
 واالقليمي

استخدام اسلوب حتديد مستوايت القرى لتقييم املستوى املكاين لالقليم الوظيفي 
 تنمية اقليم االهوار –

 15/3/2017 1/10/2016 علمي

2 Simulation model for network  transportation in 

Baghdad city 

 using Transcade  

 1/10/2017 1/9/2016 علمي

3 Evaluating compactness of road network for Iraq 

cities 
 15/11/2017 15/1/2017 علمي

4 Sustainable  development communities using ISO 

city 37120 – Baghdad city  
 1/12/2017 1/3/2017 علمي

يف حتليل عقدة   photo graphic and GISاستخدام تكنولوجيا  5
 تقاطع جامعة بغداد

 1/12/2017 1/9/2016 علمي



 
مركز التخطيط  الشديديامحد ا.م.د. حسني  1

احلضري 
 واالقليمي

 15/6/2017 1/10/2016 علمي اسس ومعاير ختطيط املناطق الصناعية يف املدن

 1/8/2017 1/3/2017 علمي االمكاانت التنموية واستثمارها يف البيئة السياحية 2

 1/9/2017 13/2017 علمي سياسات وبرامج االسكان والتنمية املكانية يف املدن 3

 1/5/2017 1/2/2017 علمي تنظيم وتوجية استعماالت االرض احلضريةالتنطيق كاسلوب يف  

مركز التخطيط  م.د.عايد ومسي 1
احلضري 
 واالقليمي

 20/8/2017 1/9/2016 علمي اسرتاتيجية اعادة اتهيل وتطوير مراكز املدن التارخيية

 25/12/2017 10/10/2016 علمي اجلانب املؤوسسايت والقانوين يف التحوالت احلضرية 2

مركز التخطيط  ا.م.د. امنة حسني صربي 1
احلضري 
 واالقليمي

 30/12/2017 30/9/2017 علمي نظرة حتليلية اسرتاتيجية –املسؤولية االجتماعية ودورها يف تنمية املوارد البشرية

 30/12/2017 30/9/2017 علمي التبيان املكاين ملستوايت التنمية يف العراق  2

الوهاب امحد عبد  م.د. عبد 1
 الوهاب

مركز 

التخطيط 

الحضري 
 واالقليمي

Utilization participatory 

 planning approach in urban 

 design making 

 1/12/2017 30/1/2017 علمي

 30/1/2017 30/9/2016 علمي تقييم واقع حال خدمة املاء الصاحل للشرب يف مدينة بغداد  2

 19/2/2017 20/10/2016 علمي حتليل كفاءة مشاريع االستثمار العام يف قطاع اجملاري ملدين بغداد  3

 15/3/2017 15/11/2016 علمي تناقص املناطق اخلضراء احلضرية واثرها على مؤشرات الراحه احلرارية 4

مركز التخطيط  عثمان م.د.اريج خريي 1
احلضري 
 واالقليمي

 30/5/2017 1/10/2016 علمي املستدامة بني النظرية والتطبيقاحمللة السكنية 

 1/10/2017 1/10/2016 علمي اثر التقانة على استعماالت االرض التجارية  2

 1/2/2017 1/10/2016 علمي اثر معاجلة املخالفات الصلبة على البعد املكاين 3

 1/10/2017 1/10/2016 علمي املسح العقاري يف مدن ما بعد احلداثة 4

فعالية القوانني البيئية يف عملية السيطرة على املخلفات الصلبة ومدايت اتثريها  5
 على البيئة املكانية

 18/4/2017 1/10/2016 علمي

 11/5/2017 1/9/2016 علمي االمكانيات واحملددات يف اعادة اعمار البىن التحتية يف مدينة الفلوجة 6

حسني حممد م. د. علي  1
 اجلنايب

مركز التخطيط 
احلضري 

 واالقليميي 

 30/8/2017 1/5/2017 علمي مقاربة نظرية ملشروع مارشال يف اعادة اعمار العراق بعد احلرب

 30/6/2017 15/11/2016 علمي الرقابة على التشريع احمللي وامكانية تطبيق الصالحيات املمنوحه هلا  2

 30/8/2017 1/5/2017 علمي للتنمية يف العراق على مستوى احملافظاتالتفاوت املكاين  3

 30/2/2017 1/10/2016 علمي اجلانب املؤوسسايت والقانوين يف التحوالت احلضري  4

مركز التخطيط  م.د. عادل حسن جاسم 1
احلضري 
 واالقليمي

 1/11/2017 1/5/2017 علمي تغري استعماالت االرض واثره يف مورفوجلية املدينة

 1/9/2017 1/3/2017 علمي امناط االسكان واعادة تطوير املناطق احلضرية 2

 عشوائية االستعمال التجاري واثره على املشهد احلضري بغداد اجلديدة  3
 ) جزء من الشارع التجاري لسوق بغداد اجلديدة

 1/8/2017 1/8/2016 علمي

 1/8/2017 1/8/2016 علمي الرصافة امنوذجاً ( معامل املشهد البصري ملدينة بغداد ) 4

 1/11/2017 1/9/2016 علمي بناء النموذج املفاهيمي املعاصر العادة تطوير االحياء السكنية  5

مركز التخطيط  م.د. عمار خليل الزبيدي  1
احلضري 
 واالقليمي

 31/12/2017 1/5/2016 علمي التخطيط االسرتاتيجي بني املخطط اهليكلي واملخطط االساس

 30/10/2017 1/2/2017 علمي اولويات التنميه المكانيه ونموذج االمكانات التنمويه 2

 30/6/2017 1/6/2017 علمي التقنيات المكانيه ومؤشرات بناء السياسات التنمويه  3

مركز التخطيط  م.د. احسان صباح هادي  1
احلضري 
 واالقليمي

احلداثة بني االعداد والتمكني قراءة يف املقارابت ختطيط االسكان ما بعد 
 التخطيطية ملواجهة ازمة السكن

 1/10/2017 1/10/2016 علمي

التيليماتية واملنظومة احلضرية العمرانية ملدينة ما بعد احلداثة دراسة حتليليه يف اتثري  2
 التيليماتية على الشكل احلضري

 1/10/2017 1/10/2016 علمي

 1/10/2017 1/10/2016 علمي مقاربة لتوسع املدينة العراقية –احلواف مدن  3

اتثري دخول احلاسوب يف تعليم التصميم املعماري يف كليات اهلندسة )احلالة  4
 الدراسية لكلية اهلندسة جامعة بغداد (

 1/10/2017 1/10/2016 علمي

دراسة حالة  يف مدينة بغداد  brown fieldsبدائل تنمية املناطق البينية  5
 معسكر الرشيد

 1/10/2017 1/10/2016 علمي



 
مركز  م.د. سعاد جابر لفتة 1

التخطيط 
الحضري 
 واالقليمي

االفاق المستقبليه للتوقيع المكاني لمشاريع توليد الطاقه البديله )العراق 
 حالة دراسية ( 

 30/9/2017 15/6/2016 علمي

 1/11/2017 1/7/2016 علمي ألنظمة النقل غير المستدام على النظم البيئيهالتأثيرات السلبيه  2

تقييم التأثيرات البيئيه غير المباشره بأستخدام مصفوفة تفاعل  3
 المكونات 

 30/11/2017 30/7/2016 علمي

 1/4/2017 20/11/2016 علمي تحقيق استدامة الموارد الطبيعيه من خالل مبادى االقتصاد االخضر 4

 1/11/2016 15/9/2016 علمي مؤشرات التوقيع المكاني للمدارس االهلية في تقديم التعليم  5

6 Green And Sustainable Infrastructure Planning 
Policies 

 20/12/2017 1/3/2017 علمي

7 Approaches And Frameworks For Assessing 
Resilience In Cities 

 1/9/2017 20/11/2016 علمي

 20/12/2017 1/8/2017 علمي االدار البيئية المتكاملة لمناطق االهوار في جنوب العراق 8

م.د. عقيل عبد هللا عبد  1
 اجلليل

مركز التخطيط 
احلضري 
 واالقليمي

 3/11/2017 1/10/2016 علمي دور السياحة البيئيه يف التخطيط املستدام

 1/11/2017 1/10/2016 علمي املدن الكبريةاسرتاتيجية ادارة  2

 1/12/2017 1/10/2016 علمي العوامل املؤثره يف اسرتاتيجية االسكان لذوي الدخل الواطي 3

 1/10/2017 1/10/2016 علمي التوجهات العامة لتخطيط وادارة احملافظات احملررة 4

 30/4/2017 1/10/2016 علمي حالة دراسية ) اقليم كردستان(لمحافظات العراقية التوجهات االستثمارية ل 5

مركز التخطيط  م.د. عباس هاشم صحن 1
احلضري 
 واالقليمي

 8/9/2017 1/10/2016 علمي دور التخطيط احلضري يف معاجلة مشاكل املعوقني

 5/10/2017 12/11/2016 انساين االتكيت االجتماعي اسلوب للتعامل احلضاري يف اجملتمع  2

 12/11/2017 3/12/2016 انساين حياته و اجنازاته -قيس النوري عامل االنثربولوجيا   3

مركز  م.د. حسني تركي  1
التخطيط 
الحضري 
 واالقليمي

Developing A Location – Based Service 
Provider For The Holy Karbala Pilgrimages 
During The Event Of Arba'en 

 6/8/2017 1/9/2016 علمي

2 Developing  Smart Walkable Campus For The 
University Of Baghdad 

 12/12/2017 20/11/2016 علمي

مركز التخطيط  م.م.فالح مهدي 1
احلضري 
 واالقليمي

 12/12/2017 20/10/2016 علمي الزراعة احلضرية و جودة احلياة احلضرية اتمالت يف االيكولوجيا احلضرية

مركز التخطيط  م.م.عبد الرزاق عبد هللا صاحل 1
احلضري 
 واالقليمي

 1/12/2017 1/6/2017 علمي تنمية املناطق احلضريه ملدينة اربيل

 25/12/2017 1/9/2017 علمي الفضاء العمراين وأتثريه على بيئة اجملتمع 2

 20/11/2017 1/7/2017 علمي اثر التنمية املكانية على البىن التحتيه 3

 20/12/2017 1/1/2017 علمي اسلوب استلهام العناصر العمرانيه يف املدينه 4

مركز التخطيط  م.م.سايل عدانن 1
احلضري 
 واالقليمي

 1/10/2017 1/9/2016 علمي رايض االطفال بني واقع احلال واملعايري التخطيطية 

 1/12/2017 3/1/2017 علمي الوحدات السكنيةاالثر االجتماعي لعملية اعادة فرز وتقسيم  2

 1/12/2017 1/10/2016 علمي حركة السابلة بني الفكر التقليدي واملعاصر 3

مركز التخطيط  م.م.زهراء عماد  1
احلضري 
 واالقليمي

 1/9/2017 1/11/2016 علمي املنظومه اللونية واتثريها على البنية احلضريه

 20/12/2017 1/5/2017 علمي والتنمية املستدامةالنوع االجتماعي  2

 20/12/2017 1/6/2017 علمي تقييم كفاءة املناطق املفتوحة من منظور النوع االجتماعي 3

 

   
   

 

 


