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يعد مركز التخطيط الحضري واإلقليمي ومنذ تأسيسه في سنة ، 1791احد أهم المعاهد المهمة في
العراق والمتخصصة في إعداد مخططين مختصين من حملة الدبلوم العالي المهني ،والماجستير ،والدكتوراه
في مجال التخطيط الحضري واإلقليمي ،يكونوا مؤهلين في رسم السياسات التنموية المكانية و ترجمتها الى
خطط ومتابعة تنفيذها بدءا من دراسة البيئة المكانية ( مدن ،ومحافظات ،وأقاليم )
يمكن تحديد اهداف هذه المؤسسة العلمية بما يلي؛
 .0إعداد مخططين مختصِّين في التخطيط الحضري واالقليمي للنهوض بواقع المدن واالرياف
والمحافظات العراقية.
 .2تطوير نظم المعلومات في المعهد الالزمة إلنشاء بنية معرفية تخدم مشاريع ورسائل واطاريح الطلبة في
التخصص.
 .3استمرار التأكيد على الطابع العلمي والتطبيقي في البرامج الدراسية في المعهد ومشاريعه التطبيقية.
 .4ترصين البناء العلمي للتدريسيين والباحثين واالرتقاء بمخرجات المعهد.
 .5نشر الوعي التخطيطي وتأكيد فلسفة التخطيط االستراتيجي في إعداد الخطط الهيكلية والمخططات
االساسية للمدن.
 .6استمرار االلتزام باالعتبارات واألبعاد االخالقية واإلنسانية للتعليم العالي في تحسين نوعية التعليم
ومستواه وانعكاس ذلك إيجابيا على مخرجات المعهد.
 .7القيام بتدريب العاملين بأجهزة التخطيط عبر دورات التعليم المستمر او بإشراكهم في إعداد المشاريع
التدريبية الهادفة الى بحث الواقع التنموي للمستقرات الريفية والحضرية وتدارس سبل تطويرها اقتصاديا
واجتماعيا وعمرانيا .

 .8تقديم االستشارات والمعونة الفنية والعلمية الى الجهات ذات العالقة بالعملية التخطيطية سواء ضمن فرق
عمل مشتركة أم في المشاركة باللجان المتعلقة بهذه الجوانب او من خالل العقود االستشارية عن طريق
المكتب االستشاري التخطيطي .
 .9تطوير وتعزيز الروابط العلمية والثقافية مع المؤسسات العلمية بالجامعات العراقية ،والعربية ،واألجنبية.
الندوات العلمية :
 الندوة العلمية السادسة عشر"دور المـرصد الحضـري في التنميـة الحضريـة"برعاية معالي وزير االعمار واالسكان االستاذ محمد صاحب الدراجي اقام االمركز في صباح يوم االربعاء
 2102/4/4في قاعة و ازرة االعمار واالسكان  /المركز الوطني.
 الندوة العلمية السابعة عشر(( تخطيط التنمية المستدامة خطوة نحو حماية البيئة))بحضور معالي وزيرالتخطيط األستاذ الدكتور علي يوسف الشكرياقام مركزالتخطيط الحضري واإلقليمي للدراسات العليا ندوته
العلمية الموسومة بالتعاون مع مركز بحوث البيئة في الجامعة التكنولوجية وو ازرة التخطيط وقد ُع ِقدت الندوة في
قاعة و ازرة التخطيط ولمدة يومين للفترة (.)2102/4/01-01
الحلقات النقاشية :الحلق ًة النقاشي ًة األولى حول تحديث معايير اإلسكان في العراق بحضور السادة وكالء
و ازرة اإلعمار واإلسكان ،والسيد رئيس جامعة بغداد و السيد سامي متي بولص الوكيل الفني لوزير التخطيط .
المجالت العلمية  :مجلة المعهد العلمية (المخطط والتنمية ) اصدار العددين  22و 22والتي تضم البحوث
العلمية المختصة بالتخطيط الحضري واالقليمي .
مناقشات البحوث  :تم مناقشة العديد من رسائل الماجستر واطاريح الدكتوراه ومشاريع الدبلوم العالي خالل عام
 2102من قبل اعضاء الهيئة التدريسية في المعهد.
المكتب االستشاري :تأسس المكتب االستشاري التخطيطي في معهد التخطيط الحضري واإلقليمي للدراسات
العليا في جامعة بغداد في عام  0114بقرار مجلس جامعة بغداد وبموافقة و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي.
وقد جاء تأسيس هذا الصرح العلمي المهم دعمًا للجهود الحثيثة الرامية إلى رفع مستوى المدن واألقاليم في
العراق واإلسهام في دفع عملية التنمية في البلد نشاطاته مستمرة في في تقديم االستشارات الهندسية .

البحوث العلمية _
نشر العديد من البحوث العلمية المعدة من قبل اعضاء الهيئة التدريسية في المعهد في المجلة العلمية الخاصة
بالمعهد والمجالت العلمية االخرى التابعة للكيات االخرى اضافة الى البحوث المشاركة في المؤتمرات
والندوات داخل وخارج العراق .
نشاطات اعضاء الهيئة التدريسية في المعهد

أ.د.كامل كاظم بشير
الحصول على مرتبة األستاذ األول على و ازرة التعليم العالي في احتفالية يوم العلمالمشاركة في المؤتمر العلمي الوطني األول في جامعة ذي قار ببحث (مجالس المحافظات والتنمية فيالعراق )
 المشاركة في الندوة العلمية المنعقدة في جامعة بابل ببحث المعنون (البنية المكانية وسياسة التنمية اإلقليميةأ.م.د نجيل كمال عبد الرزاق صالح
المشاركة في المؤتمر العلمي لكلية االداب  /قسم الجغرافية جامعة ذي قار بالبحث الموسوم ( الزيادةالسكانية واثرها على الخططات والتنمية الحضرية في العراق ) والمؤتمر تحت عنوان ( اسهام الجامعات
ومجالس المحافظات في التخطيط والتنمية االقليمية )
.م.د جمال باقر مطلك عبد الحسين
تنفيذ الدورة الوطنية "سوق السكن في العراق" في و ازرة االعمار واإلسكان ضمن برنامج الو ازرة لتطويرالقدرات ،للمدة .2102/2/20-02
رئيس اللجنة التحضيرية للندوة العلمية "دور المرصد الحضري في التنمية الحضرية" اقيمت في و ازرةاالعمار واالسكان ،برعاية معالي وزير االسكان بتاريخ .2102/4/4
المشاركة في االعداد والتنظيم القامة المعرض المعماري االول لجامعة النهرين المقام في .2102/4/00 تنفيذ الدورة الوطنية "منهجية اختيار المواقع السكنية" في و ازرة االعمار واإلسكان ضمن برنامج الو ازرةلتطوير القدرات للفترة .2102/4/22-20
 المشاركة في دورة تأهيل وتطوير القادة اإلداريين  /وظائف ومهارات اإلدارة المعاصرة -2102/2/21.2102/2/10
 -رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر "إدارة األراضي في العراق" المزمع عقده في .2101/4/01

_ورشة عمل في بلدية تلعفر /محافظة نينوى لمناقشة متطلبات المرحلة الرابعة من مشروع تحديث التصميم
األساس لمدينة تلعفر  ،2102/2/01وفق األمر اإلداري الصادر من المكتب االستشاري في جامعة بغداد رقم
 20في .2102/2/2
.م.د باسل احمد خلف إدريس
المشاركة في ورشة العمل في محافظة اربيل بعنوان (البني التحتية للمركز الوطني لنظم المعلومات الجغرافية المشاركة في الندوة العلمية التي أقيمت في و ازرة التخطيط تحت عنوان ( تخطيط التنمية المستدامة خطوةنحو حماية البيئة ) .
د عبد الوهاب احمد عبد الوهاب عبد الرزاق
حضور ندوة (بيئة بغداد بين ذاكرة التاريخ وأمال لمستقبل ) المنعقدة في الجامعة التكنولوجيا بالتعاون مع و ازرة
البيئة .
م.د مصطفى جليل إبراهيم شهاب
الحصول على شهادة تقديرية من و ازرة التخطيط تقدي ار" للجهود المبذولة في الندوة العلمية السابعة عشرة(تخطيط التنمية المستدامة -خطوة نحو حماية البيئة المشاركة في الندوة العلمية (دور المرصد الحضري في
التنمية الحضرية)
الحصول على شهادة تقديرية على البحث المقدم في هذه الندوة الموسوم ( آليات أعداد وانشاء المرصدالحضري )
 الحصول على كتاب شكر وتقدير من األمانة العامة للعتبة الحسينية على بحث الموسوم ( اإلدارةاإلستراتيجية لمدينة كربالء )
شارك الدكتور مصطفى جليل ابراهيم الزبيدي في مؤتمر الجهوية الموسعة وتحقيق التنمية المستدامة ...الفرص والتحديات والتي تم عقدها في المملكة المغربية خالل الفترة  24-20مايو  . 2102ببحثه الموسوم
تطوير التنمية المكانية في ضوء اإلدارات المحلية  ،وقد نال البحث ثناء الحضور والجهات المنظمة للمؤتمر.

كما شارك الدكتور مصطفى جليل ابراهيم في ورشة العمل بعنوان الجهوية وقضايا معاصرة والتي تم عقدهافي البوم الثالث من المؤتمر  .وقد نال الباحث اعجاب الحضور ،من خالل طرح افكار ورؤى جديدة بروح
المعاصرة لتطوير انظمة الحكم وآليات ادارة التنمية في الدول وطرحه لتجارب مختلفة لدول متقدمة في
الالمركزية والتنمية
م.م.سعاد جابر لفتة
الندوة العلمية (تخطيط التنمية المستدامة خطوة نحو حماية البيئة ) التي أقامها معهد التخطيط الحضريواإلقليمي  /للدراسات العليا مع و ازرة التخطيط والمشاركة بورقة عمل بعنوان ( آفاق استثمار الطاقة البديلة في
العراق )
المشاركة بورشة عمل بعنوان (اعداد الخطط التنموية ) تقديم بحث بعنوان ( التنمية البشرية المستدامة في ظل مفاهيم التنمية المستدامة )(التحول نحو االستدامة في التخطيط التنموي)

أ.م.د  .فراس ثامر حمودي
المشاركة في ورشة عمل ( مركز التطوير و التعليم المستمر) متخصصة في المكتبة االفتراضية
العلمية العراقية  2102/2/21كلية الهندسة جامعة بغداد)
المشاركة في ندوة بعنوان (الهندسة االدارية كمدخل لتحسين جودة االداء الجامعي)
االربعاء 2102/1/04

