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  فهرس العدد

  الصفحةالصفحة  املوضوعاملوضوع  التسلسلالتسلسل
      

    األخباراألخبار  

  ٥٥  بمناسبة بدء العام الدراسي الجدید السید عمید كلیة التخطیط العمراني یلتقي بالكادر التدریسيبمناسبة بدء العام الدراسي الجدید السید عمید كلیة التخطیط العمراني یلتقي بالكادر التدریسي  ..١١

  ٦٦  كلیة التخطیط العمراني تشارك مع باقي الكلیات في حفل التخرج لجامعة الكوفةكلیة التخطیط العمراني تشارك مع باقي الكلیات في حفل التخرج لجامعة الكوفة  ..٢٢

  ٧٧  ))علیھ السالم علیھ السالم ((كلیة التخطیط العمراني تشارك في حفل رفع رایة اإلمام الحسین كلیة التخطیط العمراني تشارك في حفل رفع رایة اإلمام الحسین   ..٣٣

  ٨٨  كلیة التخطیط العمراني تشارك في موكب الجامعةكلیة التخطیط العمراني تشارك في موكب الجامعة  ..٤٤

  ٩٩  كلیة التخطیط العمراني تشارك في الوقفة التضامنیة مع القوات المسلحة في عملیة تحریر الموصلكلیة التخطیط العمراني تشارك في الوقفة التضامنیة مع القوات المسلحة في عملیة تحریر الموصل  ..٥٥

  ١٠١٠  ك بالوقفة التضامنیة مع قواتنا األمنیة وحشدنا في معركة الموصلك بالوقفة التضامنیة مع قواتنا األمنیة وحشدنا في معركة الموصلكلیة التخطیط العمراني تشاركلیة التخطیط العمراني تشار  ..٦٦

  ١١١١   م م٢٠١٦٢٠١٦كلیة التخطیط العمراني تكرم موظفیھا المتقاعدین عام كلیة التخطیط العمراني تكرم موظفیھا المتقاعدین عام   ..٧٧

  ١٢١٢  فائدة نوري لحصولھا على لقب األستاذیةفائدة نوري لحصولھا على لقب األستاذیة. . كلیة التخطیط العمراني تكرم دكلیة التخطیط العمراني تكرم د  ..٨٨

  ١٣١٣  الولالولكلیة التخطیط العمراني تعلن عن بدء امتحانات الفصل اكلیة التخطیط العمراني تعلن عن بدء امتحانات الفصل ا  ..٩٩

  ١٤١٤  العتبة العسكریة في سامراء تكرم عددا من تدریسي وموظفي كلیة التخطیط العمرانيالعتبة العسكریة في سامراء تكرم عددا من تدریسي وموظفي كلیة التخطیط العمراني  ..١٠١٠

  ١٥١٥  كلیة التخطیط العمراني تشارك في مسابقة بنك المعلومات ضمن فعالیات األسبوع  الثقافي الثامن لجامعة الكوفةكلیة التخطیط العمراني تشارك في مسابقة بنك المعلومات ضمن فعالیات األسبوع  الثقافي الثامن لجامعة الكوفة  ..١١١١

  ١٦١٦  مراني بدعم من برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشریةمراني بدعم من برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشریةمناقشة استحداث دراسة الماجستیر في كلیة التخطیط العمناقشة استحداث دراسة الماجستیر في كلیة التخطیط الع  ..١٢١٢

  ١٧١٧  بمناسبة األیام الرجبیة الشیخ حبیب الكاظمي یلقي محاضرة دینیة في كلیة التخطیط العمرانيبمناسبة األیام الرجبیة الشیخ حبیب الكاظمي یلقي محاضرة دینیة في كلیة التخطیط العمراني  ..١٣١٣

  ١٨١٨  جامعة الكوفة تعقد ندوة حول الطاقة المتجددة وتدویر النفایاتجامعة الكوفة تعقد ندوة حول الطاقة المتجددة وتدویر النفایات  ..١٤١٤

  ١٩١٩  مم٢٠١٧٢٠١٧--٢٠١٦٢٠١٦متحانات النھائیة للعام الدراسي متحانات النھائیة للعام الدراسي كلیة التخطیط العمراني تعلن بدء االكلیة التخطیط العمراني تعلن بدء اال  ..١٥١٥

  ٢٠٢٠  كلیة التخطیط العمراني تقیم مأدبة إفطار لطلبتھا بمناسبة شھر رمضان المبارككلیة التخطیط العمراني تقیم مأدبة إفطار لطلبتھا بمناسبة شھر رمضان المبارك  ..١٦١٦

  ٢١٢١   السكن العشوائي السكن العشوائيوتأھیلوتأھیلمشروع معالجة مشروع معالجة كلیة التخطیط العمراني تحضر كلیة التخطیط العمراني تحضر   ..١٧١٧

  ٢٢٢٢  دیثة التخاذ القراردیثة التخاذ القرارورشة عمل في المنھجیة الحورشة عمل في المنھجیة الحكلیة التخطیط العمراني تشارك في كلیة التخطیط العمراني تشارك في   ..١٨١٨

    نشاطات الكلیةنشاطات الكلیة  

  ٢٤٢٤   ) )GGPPSSنظام تحدید المواقع العالمي نظام تحدید المواقع العالمي ( ( التخطیط العمراني تقیم دورة بعنوان التخطیط العمراني تقیم دورة بعنوان   ..١٩١٩

  ٢٥٢٥  33DD  mmaaxxكلیة التخطیط العمراني تقیم دورة ألـ كلیة التخطیط العمراني تقیم دورة ألـ   ..٢٠٢٠

  ٢٦٢٦   م م٢٠٢٠١٧١٧//٢٠١٦٢٠١٦كلیة التخطیط العمراني تعد الدلیل اإلرشادي السنوي للطلبة الجدد للعام الدراسي كلیة التخطیط العمراني تعد الدلیل اإلرشادي السنوي للطلبة الجدد للعام الدراسي   ..٢١٢١

  ٢٧٢٧  )) المعدل المعدل١٩٩١١٩٩١ لسنة  لسنة ٤٤التعریف بقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم التعریف بقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ((كلیة التخطیط العمراني تقیم دورة بعنوان كلیة التخطیط العمراني تقیم دورة بعنوان   ..٢٢٢٢

  ٢٨٢٨  كلیة التخطیط العمراني تنظم لقاءات بالطلبة ضمن حقل اإلرشاد التربويكلیة التخطیط العمراني تنظم لقاءات بالطلبة ضمن حقل اإلرشاد التربوي  ..٢٣٢٣

  ٢٩٢٩  عمراني تنظم حمل العمل التطوعيعمراني تنظم حمل العمل التطوعيالتخطیط الالتخطیط ال  ))العمل التطوعي فرصة لإلبداع العمل التطوعي فرصة لإلبداع ((تحت شعارتحت شعار  ..٢٤٢٤

  ٣٠٣٠  ))األبعاد التخطیطیة لدخول االھوار والمدن االثاریة في الئحة التراث العالمي األبعاد التخطیطیة لدخول االھوار والمدن االثاریة في الئحة التراث العالمي ( ( قسم التخطیط اإلقلیمي یقیم ندوتھ العلمیة الموسومة قسم التخطیط اإلقلیمي یقیم ندوتھ العلمیة الموسومة   ..٢٥٢٥

  ٣١٣١  ))برنامج تدریب التدریسیین برنامج تدریب التدریسیین ( ( كلیة التخطیط العمراني تقیم ورشة عمل بعنوان كلیة التخطیط العمراني تقیم ورشة عمل بعنوان   ..٢٦٢٦

  ٣٢٣٢  ط العمراني تنظم حملة للتبرع بالدم إلى الجرحى من القوات األمنیة في ساحات القتالط العمراني تنظم حملة للتبرع بالدم إلى الجرحى من القوات األمنیة في ساحات القتالالتخطیالتخطی  ..٢٧٢٧

  ٣٣٣٣  ))امة اقرأ امة اقرأ ( ( كلیة التخطیط العمراني تقیم معرض للكتاب بالتعاون مع مكتبة كلیة التخطیط العمراني تقیم معرض للكتاب بالتعاون مع مكتبة   ..٢٨٢٨

  ٣٤٣٤  كلیة التخطیط العمراني تقیم ورشة تدریبیة لألساتذة لمعرفة نظام التعلیم االلكترونيكلیة التخطیط العمراني تقیم ورشة تدریبیة لألساتذة لمعرفة نظام التعلیم االلكتروني  ..٢٩٢٩

  ٣٥٣٥  ة التخطیط العمراني تقیم دورة لسالمة اللغة العربیة في المخاطبات الرسمیةة التخطیط العمراني تقیم دورة لسالمة اللغة العربیة في المخاطبات الرسمیةكلیكلی  ..٣٠٣٠

  ٣٦٣٦  كلیة التخطیط العمراني تعقد ورشة حواریة حول مخاطر الفیضانات والكوارث الطبیعیةكلیة التخطیط العمراني تعقد ورشة حواریة حول مخاطر الفیضانات والكوارث الطبیعیة  ..٣١٣١

  ٣٧٣٧  ))ف االشرف ف االشرف التنمیة الصناعیة والتخطیط اإلقلیمي في محافظة النجالتنمیة الصناعیة والتخطیط اإلقلیمي في محافظة النج( ( حلقة نقاشیة لقسم التخطیط اإلقلیمي بعنوان حلقة نقاشیة لقسم التخطیط اإلقلیمي بعنوان   ..٣٢٣٢

  ٣٨٣٨  ))تطبیقات نظم المعلومات الجغرافیة في المجاالت العلمیة والعملیة تطبیقات نظم المعلومات الجغرافیة في المجاالت العلمیة والعملیة ( ( قسم التخطیط اإلقلیمي یقیم ورشة عمل حول قسم التخطیط اإلقلیمي یقیم ورشة عمل حول   ..٣٣٣٣

  ٣٩٣٩  كلیة التخطیط العمراني تتعاون مع دائرة التخطیط العمراني في إعداد المشاریع للتصمیم الحضري لبعض مناطق المحافظةكلیة التخطیط العمراني تتعاون مع دائرة التخطیط العمراني في إعداد المشاریع للتصمیم الحضري لبعض مناطق المحافظة  ..٣٤٣٤

  ٤٠٤٠   ) )sskkeettcchh  uuppأساسیات برنامج الرسم الھندسي أساسیات برنامج الرسم الھندسي ( ( لعمراني تقیم دورة بعنوان لعمراني تقیم دورة بعنوان التخطیط االتخطیط ا  ..٣٥٣٥

  ٤١٤١   ) )sskkeetthhuupp88pphhoottooppالتصمیم واإلظھار باستخدام التصمیم واإلظھار باستخدام ( ( كلیة التخطیط العمراني تقیم دورة بعنوان كلیة التخطیط العمراني تقیم دورة بعنوان   ..٣٦٣٦



٣  

  الصفحةالصفحة  املوضوعاملوضوع  التسلسلالتسلسل
  ٤٢٤٢  علیم االلكترونيعلیم االلكترونيكلیة التخطیط العمراني تقیم ورشة تدریبیة لألساتذة لمعرفة نظام التكلیة التخطیط العمراني تقیم ورشة تدریبیة لألساتذة لمعرفة نظام الت  ..٣٧٣٧

  ٤٣٤٣  ویحصل على شكر من السفارة األمریكیةویحصل على شكر من السفارة األمریكیة) ) فلبرایت فلبرایت ( ( م ھشام المعمار یقیم ورشة تدریبیة حول برنامج م ھشام المعمار یقیم ورشة تدریبیة حول برنامج .. م ملتدریسي لتدریسي اا  ..٣٨٣٨

  ٤٤٤٤  كلیة التخطیط العمراني تشارك في مسابقة بنك المعلومات ضمن فعالیات األسبوع  الثقافي الثامن لجامعة الكوفةكلیة التخطیط العمراني تشارك في مسابقة بنك المعلومات ضمن فعالیات األسبوع  الثقافي الثامن لجامعة الكوفة  ..٣٩٣٩

  ٤٥٤٥  ط العمراني تقیم محاضرة عن التعایش السلمي بین األدیان بعیدا عن التطرف العنصريط العمراني تقیم محاضرة عن التعایش السلمي بین األدیان بعیدا عن التطرف العنصريكلیة التخطیكلیة التخطی  ..٤٠٤٠

  ٤٦٤٦  قسم التخطیط اإلقلیمي في كلیة التخطیط العمراني یقیم العرض النھائي لمشروع طلبة المرحلة الثانیة في مادة التخطیط القطاعيقسم التخطیط اإلقلیمي في كلیة التخطیط العمراني یقیم العرض النھائي لمشروع طلبة المرحلة الثانیة في مادة التخطیط القطاعي  ..٤١٤١

  ٤٧٤٧   تقیم بطولتھا السنویة األولى بكرة الطائرة تقیم بطولتھا السنویة األولى بكرة الطائرةشعبة األنشطة الطالبیة في كلیة التخطیط العمرانيشعبة األنشطة الطالبیة في كلیة التخطیط العمراني  ..٤٢٤٢

  ٤٨٤٨  الیوم العالمي للمیاهالیوم العالمي للمیاهفي في ) ) التوعیة البیئیة ودورھا في ترشید استھالك المیاه التوعیة البیئیة ودورھا في ترشید استھالك المیاه ( (  یعقد ندوتھ العلمیة الموسومة  یعقد ندوتھ العلمیة الموسومة  البیئي  البیئي قسم التخطیطقسم التخطیط  ..٤٣٤٣

  ٤٩٤٩  ))ي الزراعیة ي الزراعیة آلیة التنمیة المستدامة لألراضآلیة التنمیة المستدامة لألراض((قسم التخطیط اإلقلیمي یعقد حلقة نقاشیة بعنوان قسم التخطیط اإلقلیمي یعقد حلقة نقاشیة بعنوان   ..٤٤٤٤

  ٥٠٥٠  ورشة بعنوان االستشعار عن بعد یقیمھا الدكتور احمد السلطاني في كلیة التخطیط العمرانيورشة بعنوان االستشعار عن بعد یقیمھا الدكتور احمد السلطاني في كلیة التخطیط العمراني  ..٤٥٤٥

  ٥١٥١  التخطیط العمراني تقیم ورشة تدریبیة حول برنامج فلبرایت للحصول عل شھادة الماجستیرالتخطیط العمراني تقیم ورشة تدریبیة حول برنامج فلبرایت للحصول عل شھادة الماجستیر  ..٤٦٤٦

  ٥٢٥٢  ))اني لخدمات البني التحتیة لمدینة النجف االشرف اني لخدمات البني التحتیة لمدینة النجف االشرف التحلیل المكالتحلیل المك((م علي الزیادي یؤلف كتاب بعنوان م علي الزیادي یؤلف كتاب بعنوان .. م مالتدریسي التدریسي   ..٤٧٤٧

  ٥٣٥٣  في ترسیخ وحدة الصف اإلسالميفي ترسیخ وحدة الصف اإلسالمي) ) عع((التخطیط العمراني تقیم محاضرة عن دور اإلمام علي التخطیط العمراني تقیم محاضرة عن دور اإلمام علي   ..٤٨٤٨

  ٥٤٥٤   البیئي  البیئي ورشة عن التغیرات المناخیة واثر اإلنذار للكوارث الطبیعیة على البیئة العراقیة یقیمھا قسم التخطیطورشة عن التغیرات المناخیة واثر اإلنذار للكوارث الطبیعیة على البیئة العراقیة یقیمھا قسم التخطیط  ..٤٩٤٩

  ٥٥٥٥  في كلیة التخطیط العمرانيفي كلیة التخطیط العمراني) ) أسباب عدم فھم متعلم اللغة االنكلیزیة أسباب عدم فھم متعلم اللغة االنكلیزیة ((نر بعنوان نر بعنوان سیمسیم  ..٥٠٥٠

  ٥٦٥٦  التخطیط العمراني تقیم ورشة حول كیفیة كتابة السیرة الذاتیة للحصول على فرصة عملالتخطیط العمراني تقیم ورشة حول كیفیة كتابة السیرة الذاتیة للحصول على فرصة عمل  ..٥١٥١

  ٥٧٥٧  قسم التخطیط اإلقلیمي في كلیة التخطیط العمراني یقدم العرض النھائي لمشروع التخطیط القطاعيقسم التخطیط اإلقلیمي في كلیة التخطیط العمراني یقدم العرض النھائي لمشروع التخطیط القطاعي  ..٥٢٥٢

  ٥٨٥٨  ))جودة البحث العلمي وكیفیة النشر في المجالت العالمیة جودة البحث العلمي وكیفیة النشر في المجالت العالمیة (( یقیم ورشة علمیة بعنوان  یقیم ورشة علمیة بعنوان إلقلیمي إلقلیمي قسم التخطیط اقسم التخطیط ا  ..٥٣٥٣

    الزیاراتالزیارات  

  ٦٠٦٠  زیارة طلبة كلیة التخطیط العمراني إلى مشروع قریة النور الواقعة في بحر النجفزیارة طلبة كلیة التخطیط العمراني إلى مشروع قریة النور الواقعة في بحر النجف  ..٥٤٥٤

  ٦١٦١   إلى ناحیة الحریة في محافظة النجف االشرف إلى ناحیة الحریة في محافظة النجف االشرفكلیة التخطیط العمراني تنظم سفرة علمیة لطلبتھاكلیة التخطیط العمراني تنظم سفرة علمیة لطلبتھا  ..٥٥٥٥

  ٦٢٦٢  المستشار الثقافي في السفارة العراقیة في لندن الدكتور حسن العالق یزور كلیة التخطیط العمرانيالمستشار الثقافي في السفارة العراقیة في لندن الدكتور حسن العالق یزور كلیة التخطیط العمراني  ..٥٦٥٦
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٤  

  

  

  

   ارـــاألخب



٥  

 بمناسبة بدء العام الدراسي الجدید السید عمید كلیة التخطیط العمراني یلتقي بالكادر التدریسي 

سید عمی  د كلی  ة التخط  یط العمران  ي األس  تاذ ال  دكتور عب  د     التق  ى ال   ٢٠١٦/٢٠١٧بمناس  بة ب  دء الع  ام الدراس  ي الجدی  د   
 م  إذ تم  ت مناق  شة العدی  د م  ن النق  اط     ٤/٩/٢٠١٦ال  صاحب ن  اجي البغ  دادي بالك  ادر التدری  سي ی  وم األح  د المواف  ق        

وق د   والمعوقات التي قد تواجھ األساتذة والطلبة في ھذا العام وفي ظل الظروف االقتصادیة التي یمر بھ ا بل دنا العزی ز ،   
أبدى السید العمید شكره وامتنانھ ألساتذة الكلیة على ما تم تحقیقھ في العام السابق من نجاحات في الكلی ة س واء ف ي عق د                  
الن  دوات العلمی  ة والثقافی  ة وإقام  ة المع  ارض الت  ي تمث  ل نتاج  ات الطلب  ة ف  ي الت  صمیم الح  ضري وك  ذلك الم  شاركة ف  ي     

المخطط ات األساس یة المق ام ف ي مرك ز التخط یط الح ضري واإلقلیم ي         المعرض ال سنوي للت صامیم الح ضریة ودراس ة          
   .للدراسات العلیا في جامعة بغداد

  

  



٦  

  كلیة التخطیط العمراني تشارك مع باقي الكلیات في حفل التخرج لجامعة الكوفة 

 م ن ال سادة الم سؤولین    بحضور ممثل معالي  وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي األستاذ الدكتور نبیل االعرجي وع ددا     
في محافظة النجف االشرف  ش اركت كلی ة التخط یط العمران ي م ع ب اقي كلی ات جامع ة الكوف ة باحتفالی ة تخ رج طلبتھ ا                        

 بطلبتن  ا وح  شدنا نبن  ي الع  راق   (  دورة ٢٠١٦ -٢٠١٥للع  ام الدراس  ي  ) ٢٧ال  دورة (األع  زاء بمختل  ف التخص  صات    
طالب ًا وطالب ة   ) ٧٠( م علم ًا إن ع دد الطلب ة المتخ رجین م ن كلیتن ا             ٢٩/٩/٢٠١٦وذلك یوم الخم یس المواف ق       ) ونحمیھ  

 وتم تكریم الطلبة الثالث األوائل ، مع أمنیاتنا لھم بوافر أالم اني وخ الص         ، لقسمي التخطیط البیئي والتخطیط الحضري      
  . الدعاء بالتوفیق

  

  

  



٧  

  )علیھ السالم (ن كلیة التخطیط العمراني تشارك في حفل رفع رایة اإلمام الحسی

 ٦/١٠/٢٠١٦د عبد الصاحب ناجي البغدادي یوم الخمیس المصادف .شاركت كلیة التخطیط العمراني متمثلة بعمیدھا أ
)  علیھ السالم (م في مراسیم الحفل الذي أقامت األمانة العامة للعتبة الحسینیة المطھرة في رفع رایة اإلمام الحسین 

  . بمناسبة حلول شھر محرم الحرام وسط المدینة الجامعیة لجامعة الكوفة وذلك تعبیرا عن الحزن واألسى 

  

  

  

  

  



٨  

  كلیة التخطیط العمراني تشارك في موكب الجامعة

وذكرى الفاجعة األلیمة التي مرت على األمة اإلسالمیة بذكرى وفاة ابن بنت رسول اهللا اإلم ام           إحیاًء لمراسیم عاشوراء  
ت كلیة التخطیط العمراني في موكب جامعة الكوفة مع باقي الكلیات في ی وم األح د ال سابع              شارك) علیھ السالم   (الحسین  

 م حی ث انطل ق الموك ب م ن مج سرات ث ورة الع شرین وص وال إل ى ض ریح                  ٩/١٠/٢٠١٦من محرم الحرام الم صادف      
صاحب ناجي البغدادي وعددًا د عبد ال.ھذا وتقدم موكب كلیة التخطیط العمراني عمید الكلیة أ     ) علیھ السالم   (اإلمام علي   

عل یم  (من أعضاء الھیئة التدریسیة والموظفین ونخبة من أبنائھا الطلبة وعبر الحاض رون ع ن ح زنھم لمآس ي آل البی ت             
  . في ھذه الواقعة) السالم 

  

  

  



٩  

 كلیة التخطیط العمراني تشارك في الوقفة التضامنیة مع القوات المسلحة في عملیة تحریر الموصل  

ت جامعة الكوفة وقفة تضامنیة مع قواتنا المسلحة الباسلة وحشدنا ال شعبي المق دس بمناس بة انت صاراتھم ف ي ملحم ة                 نظم
إذ ت ضمنت الوقف ة إلق اء كلم ة لل سید      ...قادمون یا نینوى وھم یحررون المناطق في محافظة نینوى من الرجس الداعشي             

ي مجدت انتصارات الجیش والحشد ھذا وحضر الوقفة السید عمی د    رئیس الجامعة وإلقاء الكلمات والقصائد الحماسیة الت      
  .الكلیة األستاذ الدكتور عبد الصاحب البغدادي وعمداء الكلیات األخرى وجمعا من األساتذة والمنتسبین والطلبة 

  

  

  

  



١٠  

 كلیة التخطیط العمراني تشارك بالوقفة التضامنیة مع قواتنا األمنیة وحشدنا في معركة الموصل

اركت كلیة التخطیط العمراني متمثلة بعمیدھا األستاذ الدكتور عبد الصاحب البغدادي ومجموعة من أبنائھا الطلب ة ف ي    ش
الوقفة التضامنیة مع قواتن ا البطل ة وح شدنا المق دس ف ي معرك ة الموص ل أم ام مبن ى رئاس ة جامع ة الكوف ة ی وم الثالث اء                 

جموعة من السادة عمداء كلیات الجامعة واألس اتذة والطلب ة معب رین       م ، وشارك في ھذه الوقفة م       ٧/١٢/٢٠١٦الموافق  
عن دعمھم وتالحمھم مع قواتنا البطلة بمختلف ص فوفھا وھ م ی دحرون اإلرھ اب الداع شي ویحقق ون االنت صارات لك ي                

  یطھرون األرض من براثنھ األنجاس

  

  

  



١١  

  م٢٠١٦كلیة التخطیط العمراني تكرم موظفیھا المتقاعدین عام 

حضور السید عمید الكلیة األستاذ الدكتور عبد الصاحب البغدادي والمعاون اإلداري وعددا م ن الم وظفین كرم ت كلی ة        ب
 م وفاءًا لھم لما قدموه م ن    ٢٠١٦ م موظفیھا المتقاعدین عام      ٢٩/١٢/٢٠١٦التخطیط العمراني یوم الخمیس المصادف      

 على أتم وجھ ، حیث أشاد السید العمید في كلمة وجھھا عبر فیھا خدمة طوال ھذه السنوات والتزامھم في تأدیة الواجبات
عن الشكر والتقدیر واالحترام لھم متمنیًا لھم طول العمر وال صحة والعافی ة وح ث الحاض رین إن ی سیروا بخط اھم وان                  

  .یكونوا خیر خلف لھم 

  

  

  



١٢  

  یةفائدة نوري لحصولھا على لقب األستاذ. كلیة التخطیط العمراني تكرم د

ضمن التقالید الجامعیة التي انتھجتھا جامعة الكوفة ھو االحتفاء بتدریسییھا ممن ینالون مرتبة األستاذیة ، ویتضمن ذل ك      
االحتف  ال الق  اء الكلم  ات ومراس  یم م  نح األم  ر الج  امعي ویتح  دث المحتف  ى ب  ھ ع  ن م  سیرتھ العلمی  ة والبحثی  ة وتجربت  ھ       

ران ي بح ضور ال سید العمی د وكوكب ة م ن أس اتذتھا وطلبتھ ا بال دكتورة فائ دة               الجامعیة ، حیث احتفلت كلیة التخط یط العم       
، وبھذه المناسبة الطیبة ألقى السید العمید كلمتھ التي أشاد فیھا ) أستاذ ( نوري سلیم بمناسبة حصولھا على اللقب العلمي      

ود رئاس ة الجامع ة بتبنیھ ا ھ ذه الخط وة        باالنجازات البحثیة والعلمیة والمستوى األكادیمي ألساتذة الكلی ة ، كم ا ثم ن جھ               
  .بتكریم أساتذتھا الحاصلین على اللقب العلمي 

  

  

  



١٣  

 كلیة التخطیط العمراني تعلن عن بدء امتحانات الفصل االول 

 م اداء امتحانات الف صل األول للم واد الكورس یة وف ق             ٢٦/١/٢٠١٧بدأت كلیة التخطیط العمراني یوم الخمیس الموافق        
من قبل األقسام العلمیة ، وھیأت الكلیة القاع ات المناس بة لألج واء المالئم ة ب أداء االمتحان ات واش رف ال سید         جدول اعد   

  .عمید الكلیة األستاذ الدكتور عبد الصاحب البغدادي على سیر االمتحانات التي جرت بانسیابیة عالیة 

  

  

  

  



١٤  

 كلیة التخطیط العمرانيالعتبة العسكریة في سامراء تكرم عددا من تدریسي وموظفي 

 ٦/٢/٢٠١٧كرمت العتبة العسكریة في سامراء عددا من تدریسي وموظفي كلیة التخطیط العمراني یوم االثنین الموافق 
لتط ویر المنطق ة المحیط ة ب الحرم الط اھر ف ي مدین ة س امراء         ) مج سم  (م لجھودھم المبذولة في إع داد وت صمیم نم وذج           

تاذ ال  دكتور عب  د ال  صاحب البغ  دادي عمی  د كلی  ة التخط  یط العمران  ي بتوزی  ع ال  شھادات   المقدس  ة وق  د وكل  ت العتب  ة األس   
التقدیریة على الم شاركین ف ي ھ ذا العم ل المب ارك ، ی ذكر ان الكلی ة ل دیھا أعم ال وتع اون م ستمر م ع العتب ات المقدس ة                             

  .األخرى 

  

  

  



١٥  

لیات األسبوع  الثقافي الثامن كلیة التخطیط العمراني تشارك في مسابقة بنك المعلومات ضمن فعا
 لجامعة الكوفة 

شاركت كلیة التخطیط العمراني في تصفیات ال دور األول م ن م سابقة بن ك المعلوم ات ض من فعالی ات األس بوع الثق افي           
 م ھ ذا وجم ع اللق اء ب ین كلیت ي التخط یط العمران ي وكلی ة              ٥/٣/٢٠١٧السابع لجامع ة الكوف ة ف ي ی وم األح د الم صادف              

ذ ھی  أت الكلی  ة فریق  ا م  ن أبنائھ  ا الطلب  ة لھ  ذه الم  سابقة و انتھ  ت الجول  ة بف  وز التخط  یط العمران  ي وتأھلھ  ا إل  ى    اللغ  ات إ
  .المرحلة القادمة 

  

  

  



١٦  

مناقشة استحداث دراسة الماجستیر في كلیة التخطیط العمراني بدعم من برنامج األمم المتحدة 
  للمستوطنات البشریة 

 شارك مجموعة من أساتذة جامعة الكوفة وھ م  UN-HABITATحدة للمستوطنات البشریة بدعم من برنامج األمم المت    
د فائدة ن وري س لیم مع اون العمی د لل شؤون العلمی ة و         .عبد الصاحب البغدادي عمید كلیة التخطیط العمراني و ا        .كل من ا  

یط الح  ضري واالس  تجابة د عب  د الجلی  ل من  شد خل  ف م  دیر الدراس  ات العلی  ا ف  ي ورش  ة عم  ل تعزی  ز ق  درات التخط      .م.ا
الحتیاجات المواطنین والتي تقع ضمن مشروع تنمیة المناطق المحلی ة والت ي ت ضمنت ب دعم م ن برن امج األم م المتح دة           

 واالتحاد األوربي ، كان من بین ج دول أعم ال الورش ة    UN-DPللمستوطنات البشریة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي    
 م اس تحداث دراس ة الماج ستیر لق سم التخط یط الح ضري ف ي كلی ة                 ٢٠١٧ نی سان    ٦-٤ التي عقدت في اربیل للفت رة م ن       

 وبح  ضور ال  دكتور UN-HABITATالتخط  یط العمران  ي مدعوم  ة م  ن برن  امج األم  م المتح  دة للم  ستوطنات الب  شریة  
  .محمد السید مدیر عام التخطیط في وزارة التخطیط والخبیر الفرنسي الدكتور یوسف ذیاب 

  

  

  



١٧  

  بة األیام الرجبیة الشیخ حبیب الكاظمي یلقي محاضرة دینیة في كلیة التخطیط العمرانيبمناس

بدعوة من عمادة كلیة التخطیط العمراني ألقى ال شیخ حبی ب الك اظمي محاض رة دینی ة ف ي كلی ة التخط یط العمران ي ی وم                  
یھا ع ن االلت زام ب األخالق العالی ة      تحدث ف ) مواصفات الطالب الرسالي    (  م كانت بعنوان     ٢٤/٤/٢٠١٧االثنین الموافق   

واالبتعاد عن العادات الدخیلة على مجتمعنا ودیننا وأكد سماحة الشیح على الجم ع ب ین األخ الق الح سنة وتقوی ة العالق ة                       
م  ع اهللا وب  ین النج  اح والمث  ابرة العلمی  ة ، وعب  ر ع  ن ش  كره واحترام  ھ لعم  ادة الكلی  ة عل  ى ھ  ذه ال  دعوة ، ھ  ذا وح  ضر       

  .د عبد الصاحب البغدادي والسادة أعضاء الھیئة التدریسیة والموظفین وجمعا من الطلبة .ید عمید الكلیة االمحاضرة الس

  

  

  



١٨  

  جامعة الكوفة تعقد ندوة حول الطاقة المتجددة وتدویر النفایات 

ی ة للطاق ة المتج ددة    د عبد الصاحب ناجي البغ دادي الجل سة االفتتاحی ة للن دوة العلم     .ترأس عمید كلیة التخطیط العمراني ا     
 م وتحت شعار الطاقة المتجددة سبیلنا لالرتقاء ٢٠/٤/٢٠١٧وتدویر النفایات التي أقیمت في جامعة الكوفة یوم الخمیس 

، وبرعایة معالي وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي وبإشراف السید رئ یس جامع ة الكوف ة حی ث ش ارك فیھ ا ع دد م ن                       
یة والرسمیة ، نوقشت خاللھا تسعة بحوث ثالث منھا ألساتذة من كلی ة التخط یط العمران ي     الشخصیات العلمیة واألكادیم  

حول آلیة االستفادة من الطاقة المتجددة وأھمیة إقامة معامل تدویر النفایات ، وأضاف أن أھمیة ھ ذه الن دوة تكم ن أساس ا       
افظ ة النج ف االش رف ح ول تكنولوجی ا الطاق ة       في إثارة اھتمام المحیط الفني والخ دمي ف ضال ع ن اإلدارة العلی ا ف ي مح         

المتجددة ونظم تدویر النفایات ، ھذا وخلصت الندوة الى جملة من التوص یات م ن بینھ ا ض رورة االس تفادة م ن خب رات                        
  .الدول المتقدمة في مجال الطاقة النظیفة وتدویر النفایات 

  

  



١٩  

  م ٢٠١٧-٢٠١٦لعام الدراسي كلیة التخطیط العمراني تعلن بدء االمتحانات النھائیة ل

 م ، ٢٠١٧-٢٠١٦ م االمتحانات النھائیة للعام الدراسي ٢٩/٥/٢٠١٧بدأت كلیة التخطیط العمراني یوم االثنین الموافق 
د عبد الصاحب البغدادي سیر االمتحانات  وأبدى توجیھاتھ بشان التعلیمات والضوابط .ھذا وتفقد السید عمید الكلیة أ

  .ذل أقصى الجھود إلنجاح سیر االمتحانات وتوفیر كافة المستلزمات الضروریة لذلكالمعتمدة وأوصى بب

  

  

  

  



٢٠  

  كلیة التخطیط العمراني تقیم مأدبة إفطار لطلبتھا بمناسبة شھر رمضان المبارك

م  ٨/٦/٢٠١٧أقامت عمادة كلیة التخطیط العمراني مأدبة إفطار لطلبتھ ا بمناس بة ش ھر رم ضان المب ارك ی وم الخم یس                   
على حدائق الكلی ة ، أدام اهللا الق ائمین عل ى ھ ذا العم ل م ن األس اتذة والم وظفین ووفقھ م إل ى عم ل الخی ر تقب ل اهللا م نھم                             

  .وإعاده اهللا على الجمیع بالخیر والبركة 

  

  

  



٢١  

   السكن العشوائيوتأھیلمشروع معالجة كلیة التخطیط العمراني تحضر  

 وزارة أطلق ت  مھدي محسن العالق. العام لمجلس الوزراء د واألمینان الجمیلي   سلم .التخطیط د  بحضور السیدین وزیر  
ج رة والالجئ ین    ھبح ضور م دیر مكت ب ال      و   السكن الع شوائي   وتأھیلالتخطیط واللجنة التوجیھیة العلیا لمشروع معالجة       

 المتحدة األمماق ومدیر برنامج  المتحدة في العرلألمم ونائب الممثل الخاص لالمین العام      األمریكیة السفارة   فيوالسكان  
 مرة في العراق نتائج مسح تثبیت مواقع ألولو والجھات ذات العالقة   األكادیمیةللمستوطنات البشریة وعدد من الجھات      

 وح دة س كنیة وك ذلك خارط ة طری ق البرن امج             أل ف ) ٥٢٢( زھ اء    ش ملت تجمع ا ع شوائیا     ) ٣٦٨٧(ل ـ   السكن العشوائي   
 والمحلی ة ف ي وزارة   اإلقلیمی ة ویة تجمعات السكن العشوائیة وبدعوة خاصة م ن دائ رة التنمی ة     وتستأھیل إلعادةالوطني  

فائ دة ن وري   د .و أ عبد الصاحب البغ دادي  د.أعمید كلیة التخطیط العمراني  حیث حضر ممثال عن الكلیة السید       التخطیط  
   احمد عبد السالم م. م محمود حسین مصطفى و. دو سلیم 

  

  



٢٢  

  ورشة عمل في المنھجیة الحدیثة التخاذ القرارطیط العمراني تشارك في كلیة التخ
 نظمت أكادیمیة التطویر المؤسسي واألكادیمي العالمیة للتدریب واالستشارات وبالتعاون مع جامعة الكوف ة ورش ة عم ل     

د .یة التخطیط العمراني افي المنھجیة الحدیثة في اتخاذ القرار، وقد شارك فیھا السید عمید كل  م   ٩/٨/٢٠١٧-٨للمدة من   
إذ ت  ضمنت أھمی  ة مفھ  وم الق  رار   عب  د ال  صاحب ن  اجي البغ  دادي م  ع بع  ض ال  سادة عم  داء كلی  ات الجامع  ة وأس  اتذتھا ،   

والخطوات الالزمة التخاذ القرار واھم األس الیب الكمی ة والوص فیة ف ي اختی ار الق رار م ن الب دائل المختلف ة م ع ع رض                
  .میة وكیف تم اتخاذ القرار فیھا لبعض المشكالت والحاالت العال

  

  

  

  



٢٣  

  

  

  

  

  نشاطات الكلية



٢٤  

   )GPSنظام تحدید المواقع العالمي ( التخطیط العمراني تقیم دورة بعنوان 

 دورة GISأقامت شعبة التعلیم الم ستمر ف ي كلی ة التخط یط العمران ي وبالتع اون م ع مختب ر نظ م المعلوم ات الجغرافی ة                 
ی تم م ن خاللھ ا تعری ف المت دربین عل ى كیفی ة اس تخدام والعم ل          ) GPS حدی د المواق ع الع المي     نظ ام ت (تدریبیة بعنوان 

باإلضافة إلى فكرة عم ل النظ ام وفوائ ده ونظ ام اإلح داثیات وتمثی ل        ) Garmin map78s( بجھاز تحدید المواقع نوع 
ن وطلبة الكلیة ، وقد انعقدت ال دورة  الكرة األرضیة ، ھذا وقد شارك في ھذه الدورة مجموعة من المخططین والمھندسی            

  . م٢٠١٦ / ١٠ / ٦م واستمرت لغایة یوم ٢٠١٦ / ١٠ / ٣بتأریخ 

  

  

  



٢٥  

 3D maxكلیة التخطیط العمراني تقیم دورة ألـ  

ف ي   )  3D max(أقامت شعبة التعلیم المستمر ف ي كلی ة التخط یط العمران ي دورة تدریبی ة بعن وان تطبیق ات برن امج أل ـ          
طلبة من كلیتنا إذ كان  ) ٨(  م حیث اشترك في ھذه الدورة ١٢/٩/٢٠١٦ لغایة ٦/٩لعمراني  استمرت من یوم المجال ا

 والتقنیات الحدیثة التي تساعدھم في إظھ ار م شاریعھم   3D maxالھدف من الدورة ھو تعلیم الطلبة على آلیة الرسم بالـ 
 الحالي والذي أضحت الحاسبة وتقنیات الرسم الثالثیة األبع اد        لمواكبة سوق العمل  .. العمرانیة  الدراسیة بأفضل صورة      

 ، ھذا وكان المحاضران في الدورة المھندس المعماري محمود الموسوي والمھندسة المعماریة  ھي الجزء األساسي فیھ
  .انتصار عباس 

  

  

  

  



٢٦  

  م ٢٠١٦/٢٠١٧اسي كلیة التخطیط العمراني تعد الدلیل اإلرشادي السنوي للطلبة الجدد للعام الدر

 / ٢٠١٦أعدت كلیة التخطیط العمراني في جامعة الكوفة الدلیل اإلرشادي السنوي للطلبة الجدد المقبولین للعام الدراسي 
 م ، حیث تضمن كلمة ترحیبیة للسید عمید الكلیة األستاذ الدكتور عبد الصاحب ناجي البغ دادي ونب ذة ع ن الكلی ة         ٢٠١٧

  .ھا واألقسام العلمیة الثالثة وھي قسم التخطیط الحضري والتخطیط البیئي والتخطیط اإلقلیمي ورؤیتھا ورسالتھا وأھداف

  

  

  

  



٢٧  

التعریف بقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (كلیة التخطیط العمراني تقیم دورة بعنوان 
  ) المعدل١٩٩١ لسنة ٤

التعری ف بق انون ان ضباط م وظفي     (لقانونی ة ف ي كلیتن ا دورة بعن وان     أقامت شعبة التعلیم المستمر وبالتعاون مع الوح دة ا      
ی وم االثن ین   )  م ٢٠٠٨ ل سنة   ٢٢ المع دل وق انون روات ب م وظفي الدول ة رق م              ١٩٩١ لسنة   ٤الدولة والقطاع العام رقم     

لكوف ة  موظ ف م ن م وظفي جامع ة ا    ) ١١(إذ بلغ عدد المشتركین ف ي ال دورة   ،  م ولمدة أسبوعین    ٧/١١/٢٠١٦الموافق  
حی ث ك ان الھ دف م ن ھ ذه ال دورة توعی ة الم وظفین وتع ریفھم بماھی ة           ، فضًال عن موظفي دوائر الدول ة ف ي المحافظ ة        

حسن عبید عبد ( وحاضر في ھذه الدورة كل من المشاورین القانونیین المساعدین في كلیتنا ، القوانین التي تمس عملھم    
  ) .السادة و زید سعد حسن 

  

  



٢٨  

  یط العمراني تنظم لقاءات بالطلبة ضمن حقل اإلرشاد التربويكلیة التخط

تطبیقا لتوجیھات رئاسة جامعة الكوفة الخاصة باإلرشاد النفسي والتربوي نظمت كلیة التخطیط العمراني لقاء م ع طلب ة            
بیئ  ي  م ولألق  سام العلمی  ة ال  ثالث ق  سم التخط  یط الح  ضري وال    ٥/١٢/٢٠١٦المرحل  ة األول  ى ی  وم االثن  ین الم  صادف    

واإلقلیمي  وفق برنامج أسبوعي ویعتمد یوم لكل مرحلة م ن مراح ل األق سام العلمی ة الثالث ة ف ي كلیتن ا حی ث ت م ت شكیل                     
لجنة خاصة بھ ذا ال شأن برئاس ة المع اون العلم ي ال دكتورة فائ دة ن وري س لیم وع ضویة ال سادة رؤس اء األق سام العلمی ة                             

ع إلى مشاكل الطلبة الدراسیة والنفسیة واالجتماعیة واالقتصادیة وتوجی ھ    ومسؤول وحدة اإلرشاد التربوي إذ تم االستما      
  . الطلبة الجدد إلى االرتقاء بالحیاة الجامعیة مع التواصل بالجھات ذات العالقة  لوضع الحلول لمشاكل الطلبة

  

  

  



٢٩  

  التخطیط العمراني تنظم حمل العمل التطوعي )العمل التطوعي فرصة لإلبداع (تحت شعار

) العمل التطوعي فرصة لإلبداع     ( م وتحت شعار     ٧/١٢/٢٠١٦باشرت كلیة التخطیط العمراني یوم األربعاء المصادف      
د عبد الصاحب .وبمجاالت واسعة للعمل التطوعي لألساتذة والموظفین والطلبة وبإشراف مباشر من السید عمید الكلیة ا           

الكلیة وبإمكان ات ذاتی ة بط الء الج دران واألرص فة وتزیینھ ا           البغدادي إذ شملت الحملة تنظیف أروقة وقاعات وساحات         
بالرسوم التشكیلیة والزخرفة اإلسالمیة وتأھیل الحدائق ، فضال عن وضع صنادیق للتبرع المالي لقوات الح شد ال شعبي        

ی ع الھ دایا   ، وشملت الحملة أیضا تشكیل فرق من الطلبة واألساتذة بزیارات میدانیة لبعض الم دارس ف ي المحافظ ة لتوز              
د .من المالبس الشتویة والقرطاس یة عل ى الطلب ة م ن أبن اء الح شد ال شعبي والمحت اجین كم ا زار ال سید رئ یس الجامع ة ا                  

   .عقیل عبد یاسین الكلیة لالطالع على أعمال الحملة التطوعیة

  

  



٣٠  

األبعاد التخطیطیة ( قسم التخطیط اإلقلیمي في كلیة التخطیط العمراني یقیم ندوتھ العلمیة الموسومة 
  )لدخول االھوار والمدن االثاریة في الئحة التراث العالمي 

األبع اد التخطیطی ة ل دخول االھ وار     (أقام قسم التخط یط اإلقلیم ي ف ي كلی ة التخط یط العمران ي الن دوة العلمی ة الموس ومة           
م ، وكانت تھدف إلى التع رف عل ى    ٢٠١٦/ ٢٦/١٢یوم االثنین المصادف   ) والمدن االثاریة في الئحة التراث العالمي       

التط ور الطبیع  ي لألھ  وار وتخط یط الم  دن االثری  ة ف ي الع  راق المدرج  ة عل ى الئح  ة الت  راث الع المي وض  رورة العم  ل      
د عب  د .وابت  دأت الن  دوة بكلم  ة عمی  د الكلی  ة ا، الج  دي إلحیائھ  ا والمحافظ  ة علیھ  ا عب  ر تفعی  ل مقوماتھ  ا وت  ذلیل معوقاتھ  ا 

ی ث أع رب ع ن اس تعداد الكلی ة للم ساھمة بھ ذه المھم ة الوطنی ة وعل ى جمی ع الجوان ب التخطیطی ة                        الصاحب البغدادي ح  
  .واالقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة ، مع المؤسسات األخرى ذات العالقة ولجمیع المواقع الطبیعیة واألثریة 

  

  



٣١  

  )ین برنامج تدریب التدریسی( كلیة التخطیط العمراني تقیم ورشة عمل بعنوان 

من قب ل ق سم الج ودة واألداء الج امعي     ) برنامج تدریب التدریسیین    ( أقامت كلیة التخطیط العمراني ورشة عمل بعنوان        
 م وقام بإلقائھا كال من الدكتورة سھاد الكواز والدكتور رعد عبد العباس           ٣/١/٢٠١٧في الجامعة یوم الثالثاء المصادف      

 gate إن شاء ح  ساب ف ي موق ع    - طریق ة ت  صمیم مواق ع التدری سیین    -الی ة  الھ ر م وش إذ ت ضمنت الورش  ة المح اور الت    
research 3 - إنشاء حساب في موقع scholar goodie 4  – إنشاء حساب في موقع orchid 5  – تفعیل التواصل  

. مي   وأخیرا إضافة برنامج روابط مواقع التواصل االجتم اعي إل ى الموق ع الرس     LinkedIn 6االجتماعي على موقع 
  .د عبد الصاحب البغدادي وأساتذة الكلیة .ھذا وحضر الورشة السید عمید الكلیة ا

  

  

  



٣٢  

 التخطیط العمراني تنظم حملة للتبرع بالدم إلى الجرحى من القوات األمنیة في ساحات القتال 

األحمر حملة تطوعیة نظمت كلیة التخطیط العمراني وبالتعاون مع مصرف الدم في دائرة صحة النجف وجمعیة الھالل 
للتبرع بالدم إلى الجرحى المقاتلین اإلبطال من الجیش والحشد الشعبي في معركة الموصل یوم األربعاء المصادف 

 م ھذا وتسارع الطلبة والطالبات واألساتذة والموظفین للتبرع بالدم معبرین عن فرحھم بھذه الحملة قائلین ٤/١/٢٠١٧
  .ضحي بنفسھ ودمھ من اجلنا ھذا اقل ما یمكن تقدیمھ لمن ی

  

  

  

  



٣٣  

  )امة اقرأ ( كلیة التخطیط العمراني تقیم معرض للكتاب بالتعاون مع مكتبة 

ف  ي النج  ف االش  رف ) ام  ة اق  رأ ( أقام  ت  ش  عبة األن  شطة الطالبی  ة ف  ي كلی  ة التخط  یط العمران  ي و بالتع  اون م  ع مكتب  ة  
ة والثقافی  ة والدینی ة واالجتماعی  ة كم ا ت  م ع رض بع  ض    معرض ا للكت اب ، وش  مل المع رض مجموع  ة م ن الكت  ب العلمی      

األعمال الفنیة والرسومات المقدمة من قبل طلبة الكلیة وكذلك األعمال والمشاریع الخاصة بالمحالت ال سكنیة وتع د م ن              
و . ضمن المقررات الدراسیة للطلب ة حی ث اطل ع علیھ ا طلب ة المرحل ة األول ى لتك ون ل دیھم فك رة ع ن الم واد الدراس یة                            

اس  تمر المع  رض لم  دة ی  ومین حی  ث ك  ان ھنال  ك إقب  ال كبی  ر وط  البوا الطلب  ة بتك  رار ھك  ذا مع  ارض لغ  رض االط  الع       
  .واالستفادة 

  

  

  



٣٤  

 كلیة التخطیط العمراني تقیم ورشة تدریبیة لألساتذة لمعرفة نظام التعلیم االلكتروني 

لتدری  سیین ف  ي مرك  ز الحاس  بة واالنترنی  ت ی  وم االثن  ین   أقام  ت كلی  ة التخط  یط العمران  ي الورش  ة التدریبی  ة لألس  اتذة وا  
) v3( م وتضمنت الورشة العدید من المحاور منھا التعرف على التح دیث األخی ر لنظ ام الم ودل     ٩/١/٢٠١٧المصادف  

الذي یمتاز بالبساطة وسھولة الدخول إلى المقررات الدراسیة وكذلك تدریب التدریسي على آلیة رفع المحاض رات عل ى         
ز ابن سینا وتعدیلھا وكیفیة إضافة رابط فدیو، والیة ربط المواد الدراسیة لمركز ابن س ینا بموق ع التدری سیین ، ھ ذا                     مرك

م ھشام عدنان المعمار وحضر الورشة السادة رؤساء األقسام وعدد م ن         .وكان المحاضر عضو ارتباط الكلیة بالمركز م      
  .التدریسیین 

  

  

  



٣٥  

 م دورة لسالمة اللغة العربیة في المخاطبات الرسمیة كلیة التخطیط العمراني تقی

أقامت كلی ة التخط یط العمران ي دورة ل سالمة اللغ ة العربی ة لتدری سي الكلی ة وموظفیھ ا ف ضال ع ن م وظفین م ن كلی ات                           
م ، وق د ت  ضمن منھ اج ال دورة معرف ة األس الیب ال صحیحة ف  ي       ١٢/١/٢٠١٧ م ولغای ة  ٨/١/٢٠١٧الجامع ة للفت رة م ن    

ات الرسمیة ، فضال عن كیفیة التعامل مع األسالیب لغویا في تحری ر الكت ب الرس میة والتق اریر ، ھ ذا وت شاطر              المخاطب
  .منھاج الدورة كال من الدكتورة شیماء عبد الحسین ، والدكتور احمد شدھان إللقاء المحاضرات على المشتركین 

  

  

  

  



٣٦  

  الفیضانات والكوارث الطبیعیةكلیة التخطیط العمراني تعقد ورشة حواریة حول مخاطر

 م ورشة حواریة جرى الحدیث فیھا بثالثة مح اور  ١١/١/٢٠١٧عقدت كلیة التخطیط العمراني یوم األربعاء المصادف   
تھدی دات س د الموص ل واألس باب والمعالج ات ، أم ا       : متطلب ات إدارة الك وارث ، والمح ور الث اني      : كان المح ور األول     

وك ان المحاض رون ف ي الورش ة ك ال م ن        .اإلجراءات العملیة في تطبیق خطوات إدارة الك وارث      تناول  : المحور الثالث   
د عب د  .م زینب دیكان ، وح ضر الورش ة ال سید عمی د الكلی ة ا     .د ضرغام خالد أبو كلل و م.م.د علي حاتم القریشي و ا     .م.ا

 .الصاحب البغدادي و المعاونان العلمي واإلداري وجمعا من طلبة الكلیة 

  

  

  



٣٧  

التنمیة الصناعیة والتخطیط ( حلقة نقاشیة لقسم التخطیط اإلقلیمي في كلیة التخطیط العمراني  بعنوان 
  )اإلقلیمي في محافظة النجف االشرف 

 م كان ت  ١٦/١/٢٠١٧أقام قسم التخط یط اإلقلیم ي ف ي كلی ة التخط یط العمران ي حلق ة نقاش یة ف ي  ی وم الثالث اء المواف ق                  
د محم د ج واد ش بع الواق ع     .م.وق د تن اول ا   )  الصناعیة والتخطیط اإلقلیمي في محافظة النج ف االش رف           التنمیة( بعنوان  

االقت  صادي واالجتم  اعي والعمران  ي ف  اإلقلیم حینم  ا یمتل  ك ن  شاطا ص  ناعیا متط  ورا یك  ون ق  ادر عل  ى ت  وفیر المتطلب  ات  
موض وعي ال صناعة    ف حتى جاءت دراس تنا لتن اول    األساسیة للبناء والتقدم لسكانھ ، ھذا وتناولت الدراسة محافظة النج         
  والتنمیة والعالقة بینھما ، وحضر الحلقة مجموعة من أساتذة الكلیة

  

  

  



٣٨  

تطبیقات نظم المعلومات ( قسم التخطیط اإلقلیمي في كلیة التخطیط العمراني یقیم ورشة عمل حول 
  )الجغرافیة في المجاالت العلمیة والعملیة 

تطبیق ات نظ م المعلوم ات الجغرافی ة ف ي         (  اإلقلیم ي ف ي كلی ة التخط یط العمران ي ورش ة عم ل ح ول                  أقام ق سم التخط یط    
تطبیق ات  ( أھمھ ا    م وتضمنت مجموعة م ن المحاض رات         ٢٢/١/٢٠١٧یوم األحد الموافق    ) المجاالت العلمیة والعملیة    

 اس تخدام نظ م المعلوم ات    (  و الزراع ي نظم المعلومات الجغرافیة في مجال دراسة المی اه الجوفی ة وص الحیتھا للن شاط              
 تطبیق ات نظ م المعلوم ات الجغرافی ة ف ي      (و    )الجغرافیة لتقییم مخ اطر ال سیول المائی ة وأثرھ ا عل ى الخزان ات المائی ة        

تطبیق  ات نظ  م   ( و ) تطبیق  ات نظ  م المعلوم  ات الجغرافی  ة ف  ي تحدی  د المواق  ع ال  صناعیة       (و) مج  ال الم  وارد المائی  ة   
  . )جغرافیة في مجال التربةالمعلومات ال

  

  



٣٩  

كلیة التخطیط العمراني تتعاون مع دائرة التخطیط العمراني في النجف االشرف في إعداد المشاریع 
  للتصمیم الحضري لبعض مناطق المحافظة

 كلیة التخطیط العمران ي م دیر دائ رة التخط یط العمران ي ف ي النج ف االش رف المھن دس ض یاء الف تالوي ی وم                     تاستضاف
طلب ة ف ي م ادة الت صمیم الح ضري ، حی ث ت م التأكی د للط الب عل ى                    ال م لمناقشة م شاریع      ٢٤/١/٢٠١٧الثالثاء الموافق   

یش الكوف  ة ومرك  ز العباس  یة و مرك  ز الم  شخاب االلت  زام بمتطلب  ات ال  دائرة للم  شاریع قی  د الت  صمیم وھ  ي ت  صمیم ك  ورن 
د فائدة ن وري س لیم و   .أ(ألھمیة ذلك في تحقیق االستفادة العلمیة من المشاریع ، وحضر المناقشات أساتذة المادة كال من          

د عبد الصاحب .فضال عن حضور السید عمید الكلیة ا  ) م حسنین علي سعید     .م سارة منذر و م    .أركان النصراوي و م   . د
  .بغدادي والسید رئیس قسم التخطیط الحضري وجمعا من الطلبة ال

  

  



٤٠  

   )sketch upأساسیات برنامج الرسم الھندسي ( التخطیط العمراني تقیم دورة بعنوان 

) sketch up أساسیات برنامج الرس م الھندس ي   (أقامت شعبة التعلیم المستمر في كلیة التخطیط العمراني دورة بعنوان 
 م وتھ  دف ال  دورة إل  ى الوص  ول بالمت  دربین إل  ى مرحل  ة ت  صمیم ش  ارع بكاف  ة أثاث  ھ        ١٧/٢/٢٠١٧ -١٢/٢للم  دة م  ن  

وبواجھات على طرفي الشارع وكانت استجابة الطلبة جیدة وسریعة ، واشترك ف ي ال دورة مجموع ة م ن أس اتذة وطلب ة         
  .وموظفي الكلیة وكان المحاضر المخطط محمد جواد كاظم 

  

  

  

  



٤١  

   )skethup8photopالتصمیم واإلظھار باستخدام ( العمراني تقیم دورة بعنوان كلیة التخطیط 

الت    صمیم واإلظھ    ار باس    تخدام   ( أقام    ت ش    عبة التعل    یم الم    ستمر ف    ي كلی    ة التخط    یط العمران    ي دورة بعن    وان         
skethup8photop (   اح ل   م واشترك في الدورة عددا من طلبة الكلی ة وم ن مختل ف المر   ٢٥/٢/٢٠١٧ -١٢للمدة من

واألقسام باإلضافة إلى عددا من أس اتذة وم وظفي الكلی ة وتناول ت ال دورة أساس یات البرن امجین ودورھم ا ف ي التخط یط                        
  .العمراني ھذا وكان المحاضر في الدورة المخطط أسامة جاسم 

  

  

  

  



٤٢  

 كلیة التخطیط العمراني تقیم ورشة تدریبیة لألساتذة لمعرفة نظام التعلیم االلكتروني 

م  ت كلی  ة التخط  یط العمران  ي الورش  ة التدریبی  ة لألس  اتذة والتدری  سیین ف  ي مرك  ز الحاس  بة واالنترنی  ت ی  وم االثن  ین     أقا
 ، وإض افة مق ررات دراس یة    moodle م وكان الغرض منھ ا ھ و إعط اء فك رة تعریفی ة لنظ ام              ٢٧/٢/٢٠١٧المصادف  

وق د ح  ضر  . رب  ط المحاض رات بمواق ع التدری  سیین   وك  ذلك آلی ة  ) url(جدی دة والی ة أض  افة راب ط فی  دیو تعلیم ي للنظ ام      
م .الورشة معاون العمید للشؤون اإلداری ة وع ددا م ن التدری سیین ھ ذا وك ان المحاض ر ع ضو ارتب اط الكلی ة ب المركز م                           

  .م أحسان علي كریم مدیر مركز الحاسبة.ھشام عدنان المعمار و م

  

  

  



٤٣  

) فلبرایت ( معمار یقیم ورشة تدریبیة حول برنامج م ھشام ال.التدریسي في كلیة التخطیط العمراني م
  ویحصل على شكر من السفارة األمریكیة

برنامج فلبرایت لألستاذ الزائر (م ھشام عدنان المعمار ورشة تدریبیة حول        .أقام التدریسي في كلیة التخطیط العمراني م      
حث األساتذة للتقدیم علی ھ ، كم ا ح صل عل ى كت اب      جامعة الكوفة وذلك للتعریف بالبرنامج و/ في كلیة العلوم  ) العراقي  

  .شكر وتقدیر من قسم العالقات الثقافیة التابع للسفارة األمریكیة في العراق 

  

  

  

  



٤٤  

كلیة التخطیط العمراني تشارك في مسابقة بنك المعلومات ضمن فعالیات األسبوع  الثقافي الثامن 
 لجامعة الكوفة 

شاركت كلیة التخطیط العمراني في تصفیات ال دور األول م ن م سابقة بن ك المعلوم ات ض من فعالی ات األس بوع الثق افي           
 م ھ ذا وجم ع اللق اء ب ین كلیت ي التخط یط العمران ي وكلی ة              ٥/٣/٢٠١٧السابع لجامع ة الكوف ة ف ي ی وم األح د الم صادف              

الم  سابقة و انتھ  ت الجول  ة بف  وز التخط  یط العمران  ي وتأھلھ  ا إل  ى  اللغ  ات إذ ھی  أت الكلی  ة فریق  ا م  ن أبنائھ  ا الطلب  ة لھ  ذه  
  .المرحلة القادمة 

  

  

  



٤٥  

  كلیة التخطیط العمراني تقیم محاضرة عن التعایش السلمي بین األدیان بعیدا عن التطرف العنصري 

 ال دیني والتع ایش ال سلمي    تنفیذا لتوجیھات وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي الخاصة بإقامة محاضرات لنبذ التط رف           
( ألقى الدكتور احم د الف تالوي التدری سي ف ي كلی ة التخط یط العمران ي محاض رة عل ى طلب ة الكلی ة بعن وان                  .بین األدیان   

 م وتح دث الف تالوي     ٩/٣/٢٠١٧ی وم الخم یس الم صادف       ) التعایش السلمي بین األدیان بعیدا عن التطرف والعن صریة          
والتسامح إلعطاء العالم صورة مشرقة بأننا شعبا واحدا على مختل ف االنتم اءات والم ذاھب      إلى الطلبة عن مفھوم الدین      

  .باإلضافة الى موضوعات أھمھا التسامح والتعاون والتحاور وتغلیب المصلحة العامة واحتواء األخر 

  

  

  



٤٦  

المرحلة الثانیة قسم التخطیط اإلقلیمي في كلیة التخطیط العمراني یقیم العرض النھائي لمشروع طلبة 
  في مادة التخطیط القطاعي 

أقام قسم التخطیط اإلقلیمي في كلیة التخطیط العمراني العرض النھائي لمشروع طلبة المرحلة الثانیة في م ادة التخط یط                 
 م وقد حضره أساتذة وتدریسي القسم إذ ت م تق دیم الطلب ة عروض ھم العلمی ة ف ي       ٥/٣/٢٠١٧القطاعي یوم األحد الموافق  

لمحافظة كربالء المقدسة وتحلیلھم لمؤشرات التنمیة ونقاط القوة وال ضعف          ) التجاریة والزراعیة والسیاحیة    (قطاعات  ال
ف  ضال ع  ن تق  دیمھم للمقترح  ات والب  دائل ف  ي تخط  یط ھ  ذه القطاع  ات ف  ي المحافظ  ة ونوق  شت   ) س  وات ( ض  من تحلی  ل 

  .مقترحاتھم من قبل السادة التدریسیین 

  

  

  



٤٧  

  ة الطالبیة في كلیة التخطیط العمراني تقیم بطولتھا السنویة األولى بكرة الطائرة شعبة األنشط

اختتم  ت بطول  ة الط  ائرة الت  ي أقامتھ  ا ش  عبة األن  شطة الطالبی  ة ف  ي كلی  ة التخط  یط العمران  ي ی  وم االثن  ین الم  صادف           
ح ضري ، بیئ ي ،   (میة الثالثة بین طلبة األقسام العل  ) بعامنا وحشدنا ننتصر ونبني الوطن      ( م تحت شعار     ٢٠/٣/٢٠١٧

ف رق وتأھ ل ك ل م ن فری ق التخط یط اإلقلیم ي المرحل ة الثالث ة وفری ق التخط یط الح ضري               ) ٨( حیث ض مت    ) إقلیمي  
م دیر ق سم الن شاطات ف ي     ) د ح سن ال شریفي   .م.ا( المرحلة األولى وانتھت بفوز األخیر ، ھذا وح ضر المب اراة النھائی ة             

د عبد الصاحب البغدادي وبعض األس اتذة والم وظفین وق اموا بت سلیم الج وائز         . عمید الكلیة ا   رئاسة جامعة الكوفة والسید   
  .على الفائزین بالبطولة 

  

  

  



٤٨  

التوعیة البیئیة ( قسم التخطیط البیئي في كلیة التخطیط العمراني یعقد ندوتھ العلمیة الموسومة 
  ٢٢/٣مي للمیاه بمناسبة الیوم العال) ودورھا في ترشید استھالك المیاه 

التوعی ة البیئی ة ودورھ ا    ( جامعة الكوفة ندوتھ العلمی ة الموس ومة       / أقام قسم التخطیط البیئي في كلیة التخطیط العمراني         
بم شاركة ع ن األس اتذة الب احثین م ن مختل ف الجامع ات العراقی ة ، وق د افتتحھ ا ال سید عمی د             ) في ترشید استھالك المیاه   

) ١٦(ھ ذا وق د بل غ ع دد البح وث الم شاركة          ،  ناجي البغدادي بكلمة رحب بھا بال سادة الح ضور          د عبد الصاحب    .الكلیة ا 
  .بحثا علمیا لعدد من أساتذة الجامعات العراقیة 

  

  



٤٩  

  )آلیة التنمیة المستدامة لألراضي الزراعیة (قسم التخطیط اإلقلیمي یعقد حلقة نقاشیة بعنوان 

آلیة التنمیة الم ستدامة لألراض ي الزراعی ة    ( لتخطیط العمراني حلقة نقاشیة بعنوان     عقد قسم التخطیط اإلقلیمي في كلیة ا      
للتدری سیة ف ي الق سم الم درس ال دكتور س راء عب د        )  دراسة في التنمیة المستدامة برؤیة تخطیطی ة        –في محافظة النجف    

ل ى م شكلة ض عف است صالح      م وق د ت ضمن ملخ ص ال سیمنر التأكی د ع     ٢٨/٣/٢٠١٧طھ العذاري یوم الثالث اء المواف ق     
األراضي الزراعیة  في محافظة النجف االشرف وإمكانیة البحث عن استراتیجیات للتنمیة المستدامة والطرائق المناسبة 
االقتصادیة والبیئیة واالجتماعیة فضال عن توفیر الموارد المائیة والمتطلبات األخرى ، وحضر الحلقة عددا م ن ال سادة               

  .سیة في الكلیة أعضاء الھیئة التدری

  

  



٥٠  

  ورشة بعنوان االستشعار عن بعد یقیمھا الدكتور احمد السلطاني في كلیة التخطیط العمراني

ی وم االثن ین   ) االستشعار عن بعد ( د احمد ھاشم السلطاني التدریسي في كلیة التخطیط العمراني ورشة  بعنوان          .م.أقام أ 
ف بأساس یات االست شعار ع ن بع د وم ا ھ ي المف اھیم الرئی سة فی ھ ،           م وتھدف الورشة إلى التعری ٣/٤/٢٠١٧المصادف  

وأھمی  ة االست  شعار ع  ن بع  د ف  ي جان  ب التخط  یط الح  ضري والبیئ  ي واإلقلیم  ي إذ ت  م تن  اول أن  واع االست  شعار ع  ن بع  د  
وصفاتھ والیة عملھ مع عرض نماذج من الصور الفضائیة لمختل ف المن اطق م ن الع راق ، ھ ذا وح ضر الورش ة ال سید                    

  .د عبد الصاحب ناجي البغدادي وعددا من الكادر التدریسي وطلبة الكلیة .عمید الكلیة ا

  

  

  



٥١  

  التخطیط العمراني تقیم ورشة تدریبیة حول برنامج فلبرایت للحصول عل شھادة الماجستیر

 للحصول على ش ھادة  أقامت كلیة التخطیط العمراني ورشة تدریبیة حول آلیات ومتطلبات التقدیم لمنحة برنامج فلبرایت          
 م ، إذ تھ دف الورش ة إل ى تعری ف الطلب ة الخ ریجین              ١٠/٤/٢٠١٧الماجستیر في الوالیات المتحدة یوم االثنین الموافق        

م ھ شام ع دنان المعم ار التدری سي     .بالیات التقدیم والشروط المطلوبة فیھ ، ھذا وكان المحاضران في الورش ة ك ال م ن م        
م علي عبد الجلیل التدریسي في كلیة التربیة المختلطة وحضر الورشة عددا من األساتذة       .في كلیة التخطي العمراني و م     

  والسادة رؤساء األقسام وطلبة الكلیة

  

  

  



٥٢  

التحلیل المكاني لخدمات (م علي الزیادي یؤلف كتاب بعنوان .التدریسي في كلیة التخطیط العمراني م
  ) .البني التحتیة لمدینة النجف االشرف 

التحلیل المكاني لخدمات البني التحتیة (السید علي مجید الزیادي التدریسي في كلیة التخطیط العمراني كتابا بعنوان نشر 
وبالتعاون مع مؤسسة نور األلمانیة للنشر وأكدت المؤسسة إن الموضوع الذي تناولھ الزیادي ) لمدینة النجف االشرف 

 .ن في مجال التخطیط العمراني قد لفت انتباه فئة واسعة من القراء والمھتمی

  

  

  

  



٥٣  

  في ترسیخ وحدة الصف اإلسالمي ) ع(التخطیط العمراني تقیم محاضرة عن دور اإلمام علي 

وتماشیا مع الدعوات الخیرة لوحدة الصف الوطني ألقى الدكتور احمد الفتالوي التدری سي  ) ع(بمناسبة مولد اإلمام علي     
في ترسیخ وح دة  ) ع( م محاضرة حول دور اإلمام علي ١٣/٤/٢٠١٧میس الموافق في كلیة التخطیط العمراني یوم الخ    

م ن ال صحابة   ) ع(الصف اإلسالمي على طلبة المرحلة األولى ، وتحدث الفتالوي في محاضرتھ أوال عن موقف اإلمام           
ل دعم  ) ع(ة اإلم ام  الكرام وثانیا ع ن التع ایش ال سلمي والمجتمع ي داخ ل الدول ة اإلس المیة وأخی را إتب اع وتوظی ف س یر                       

  .الوحدة الوطنیة السیما في الظروف التي یمر بھا بلدنا الحبیب 

  

  

  



٥٤  

ورشة عن التغیرات المناخیة واثر اإلنذار للكوارث الطبیعیة على البیئة العراقیة یقیمھا قسم التخطیط 
  البیئي في كلیة التخطیط العمراني 

التغی  رات المناخی  ة واث  ر اإلن  ذار للك  وارث ( مران  ي ورش  ة علمی  ة ع  ن أق  ام ق  سم التخط  یط البیئ  ي ف  ي كلی  ة التخط  یط الع
 م وت اتي ھ ذه الورش ة بن اء عل ى دع وة وزارة التعل یم             ١١/٤/٢٠١٧یوم الثالثاء المواف ق     ) الطبیعیة على البیئة العراقیة     

لحك ومي للخب راء للتح ضیر     دائرة البعثات والعالقات الثقافیة لدعوة منظمة الیون سكو لالجتم اع ا          / العلي والبحث العلمي    
 م ، ٣٠/٦/٢٠١٧-٢٧إلعالن مبادئ األخالق وعالقتھا بالتغییر المناخي الذي سیعقد في مقر الیونسكو في باریس للمدة 

د نصیر عبد ال رزاق و  .د سھاد الموسوي و م.د ضرغام خالد ابوكلل و م     .م.ھذا وكان المحاضرون في الورشة كال من ا       
  . عبد الرزاق إذ حضر الورشة عددا من أساتذة وطلبة الكلیة م زینب.زینب دیكان و م. م

  

  



٥٥  

  في كلیة التخطیط العمراني ) أسباب عدم فھم متعلم اللغة االنكلیزیة (سیمنر بعنوان 

أس  باب ع  دم فھ  م م  تعلم اللغ  ة  ( م ھ  شام ع  دنان المعم  ار س  یمنر بعن  وان  .ألق  ى التدری  سي ف  ي كلی  ة التخط  یط العمران  ي م 
 م وقال األس تاذ ھ شام المعم ار إن المتح دث     ١٨/٤/٢٠١٧یوم الثالثاء الموافق ) كالم المتحدث األصلي للغة االنكلیزیة ل 

األصلي للغة یستخدم التعابیر الدارجة غیر الرس میة وی ستخدم اإلدغ ام وإس قاط بع ض األص وات ف ي الكلم ة مم ا ت شكل                        
لى ھذه المشكلة ھو تطویر مھارة االستماع إل ى الح وارات   صعوبة بالنسبة للمتعلم بفھم ما یقولھ ، ومن الحلول للتغلب ع       

 ق سم التخط یط اإلقلیم ي ف ي     والمحادثات الغی ر رس میة وباألھمی ة الدارج ة ، ھ ذا وح ضر ال سیمنر مجموع ة م ن أس اتذة                    
  .الكلیة

  

  

  



٥٦  

  التخطیط العمراني تقیم ورشة حول كیفیة كتابة السیرة الذاتیة للحصول على فرصة عمل 

ات مركز التوظیف ومتابع ة الخ ریجین ف ي جامع ة الكوف ة عل ى إقام ة ورش عم ل لطلب ة المرحل ة الرابع ة                        حسب توجیھ 
بخصوص كیفیة كتابة السیرة الذاتیة وإجراء المقابالت الخاصة بالعمل أقامت كلیة التخطیط العمران ي ورش ة عم ل ی وم        

وإج راء المق ابالت الخاص ة بالح صول عل ى       )  resume( م حول آلیة كتابة السیرة الذاتیة ٩/٥/٢٠١٧الثالثاء الموافق 
ھشام ع دنان المعم ار وح ضر    .م.فرصة عمل ھذا وكان المحاضر في الورشة عضو ارتباط الكلیة في مركز التوظیف م    

  .الورشة معاون العمید للشؤون العلمیة وجمعا من طلبة المرحلة الرابعة 

  

  

  



٥٧  

  راني یقدم العرض النھائي لمشروع التخطیط القطاعي قسم التخطیط اإلقلیمي في كلیة التخطیط العم

جامعة الكوفة في تق دیم الدراس ات والم شورة العلمی ة ف ي ح ل الم شكالت التخطیطی ة           / حرصت كلیة التخطیط العمراني     
شروع وتنمیة األقالیم إذ قدم طلبة المرحلة الثانیة في قسم التخطیط اإلقلیمي كلیة التخطیط العمران ي الع رض النھ ائي لم                     

 م ال ذي رك ز عل ى تخط یط     ٢٢/٥/٢٠١٧ی وم االثن ین   ) محافظ ة ك ربالء المقدس ة       ( التخطیط القطاعي لمنطقة الدراس ة      
ودراس  ة الواق  ع  ) الزراع  ي ، واإلس  كان ، وال  صناعي ، وال  سیاحي ، والتج  اري ، وقط  اع النق  ل      ( وتنمی  ة القطاع  ات  

محم د ج واد ش بع رئ یس الق سم ونخب ة م ن األس اتذة ، ھ ذا          . ف دوتقدیمھم البدائل التخطیطیة المناسبة لكل قط اع وبإش را       
د عبد الصاحب ناجي البغدادي ومدیر دائرة تخطیط النجف التابعة لوزارة التخطیط .وحضر العرض السید عمید الكلیة ا   

  .وعددا من أساتذة الكلیة 

  

  



٥٨  

جودة البحث العلمي  (ان قسم التخطیط اإلقلیمي في كلیة التخطیط العمراني یقیم ورشة علمیة بعنو
  )وكیفیة النشر في المجالت العالمیة 

ج ودة البح ث العلم ي وكیفی ة الن شر ف ي        (أقام قسم التخطیط اإلقلیمي في كلی ة التخط یط العمران ي ورش ة علمی ة بعن وان         
د .م.ع و اد محم د ج واد ش ب   .م. م وكان المحاضرون فیھ ا ك ال م ن ا       ٧/٥/٢٠١٧یوم األحد المصادف    ) المجالت العالمیة   

احمد ھاشم السلطاني إذ تخلل ت الورش ة ع ددا م ن النقاش ات وط رح مجموع ة م ن األفك ار الجدی دة الت ي م ن الممك ن أن                        
تؤدي إلى تط ویر ج ودة البح وث العلمی ة م ن قب ل ال سادة الح ضور وس عدوا بالمعلوم ات الت ي ارف دوا بھ ا ألج ل تط ویر                 

  .بحوثھم العلمیة مستقبال 

  

  

  



٥٩  

  

  

  

   الزيارات

 



٦٠  

 زیارة طلبة كلیة التخطیط العمراني إلى مشروع قریة النور الواقعة في بحر النجف

نظم قسم التخطیط الحضري ف ي كلی ة التخط یط العمران ي س فرة علمی ة لطلب ة المرحل ة الثالث ة إل ى م شروع قری ة الن ور                        
لى موق ع العم ل المقت رح للطلب ة      م وذلك لالطالع المباشر ع٣١/١٠/٢٠١٦الواقعة في بحر النجف یوم االثنین الموافق     

إلجراء المسوحات الالزمة إلعداد التصمیم األساس لمدین ة الن ور حی ث اطل ع الطلب ة واألس اتذة عل ى المدین ة م ن خ الل                 
الجولة المیدانیة والمعلومات التي قدمت لھم من السید یعق وب الع رداوي م دیر م شروع قری ة الن ور ال سكنیة ف ي مجل س                    

م س امرة  .د أرك ان عل ي الن صراوي  وم     .ف ، ھ ذا وراف ق الطلب ة ف ي ج ولتھم ك ال م ن األس اتذة م                  محافظة النج ف االش ر    
  .إبراھیم 

  

  

  



٦١  

  كلیة التخطیط العمراني تنظم سفرة علمیة لطلبتھا إلى ناحیة الحریة في محافظة النجف االشرف

مراني وبناءا على توجھ الكلیة النابع ضمن خطتھا لتعزیز مھارات الطلبة ودعم قدراتھم العلمیة في مجال التخطیط الع
من فلسفة تأسیسھا في رفد السوق بالخبرات والكوادر المتخصصة التي تخدم المجتمع فقد قامت كلیة التخطیط العمراني 
في جامعة الكوفة بإجراء سفرة علمیة لطلبة المرحلة الثالثة قسم التخطیط الحضري وذلك ضمن متطلبات مقررات مادة 

 م وذلك لالطالع ١/١١/٢٠١٦ألساسیة لمدینة  الحریة في محافظة النجف االشرف یوم الثالثاء المصادف المخططات ا
على المدینة والتعرف علیھا واستعراض ابرز مشكالتھا التخطیطیة وإجراء المقابالت مع الكوادر اإلداریة المحلیة 

المشاور القانوني ( البلدیة ولقاء السید مدیر البلدیة واالستماع إلى مقترحاتھم بھذا الصدد وتضمنت الجولة زیارة مبنى 
  .ومسؤول تحدیث المدن في الدائرة ) عمار عبد الرزاق كاظم 

  

  



٦٢  

  المستشار الثقافي في السفارة العراقیة في لندن الدكتور حسن العالق یزور كلیة التخطیط العمراني

ق المست  شار الثق  افي ف  ي ال  سفارة العراقی  ة ف  ي لن  دن ی  وم  ت  شرفت كلی  ة التخط  یط العمران  ي بزی  ارة ال  دكتور ح  سن الع  ال 
 م وكان في استقبالھ عمید الكلیة األستاذ الدكتور عبد الصاحب ن اجي البغ دادي إذ ج رى الح دیث                   ٣/١١/٢٠١٦الخمیس  

تخط یط  عن المسیرة التعلیمیة في ھذه الكلیة الفتیة والوحیدة في الجامعات العراقیة وذات االخت صاص الھ ام ف ي مج ال ال      
العمراني والبیئي وكیفیة دعم خریجیھا لیأخذوا مكانھم المناسب ف ي المؤس سات وال دوائر التخطیطی ة والبیئی ة لیمارس وا                

  .دورھم المھني في تحسین البیئة العمرانیة والبیئیة للمدن العراقیة

  

  



٦٣  

  زیارة طلبة كلیة التخطیط العمراني إلى منطقة بحر النجف

ئي ف ي كلی ة التخط یط العمران ي س فرة علمی ة لطلب ة المرحل ة الثانی ة إل ى منطق ة بح ر النج ف ی وم                   نظم قسم التخطیط البی   
 م اذ تمثل منطقة منخفض بحر النجف لمدینة النج ف الرائع ة الوحی دة المتبقی ة للت نفس              ١/١٢/٢٠١٦الخمیس المصادف   

ھ ا المدین ة والزاخ رة بالم ساحات الخ ضراء          من خاللھا كونھ ا تمث ل المنطق ة المفتوح ة الطبیعی ة الوحی دة الت ي تنف تح علی                  
والمسطحات المائیة ، إذ إن التن وع البیول وجي ونق اء البیئ ة الطبیعی ة لمنطق ة بح ر النج ف ع امالن أساس یان ف ي تن شیط                         
السیاحة البیئیة كما إنھا تط رح نف سھا كمحمی ة طبیعی ة ، ل ذا ف ان الم شروع البیئ ي البحث ي للطلب ة یھ دف أوال إل ى تنمی ة                          

طیط المواقع الطبیعیة وخاصة المحمیات واستثمارھا في مجال السیاحة البیئیة ، وثانیا تفعی ل دور ال سكان المحلی ین     وتخ
  .في السیاحة البیئیة وخاصة في المستقرات الریفیة القریبة كقریة الرھیمة وغیرھا 

  

  



٦٤  

 ات لدور المسنین واألیتامزیاروطلبة وأساتذة كلیة التخطیط العمراني ینظمون حمالت للعمل التطوعي 

استنادا إلى توجیھات وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي بإشاعة فكرة العمل التطوعي بین الطلبة والمجتمع نظ م طلب ة           
د عبد ال صاحب البغ دادي زی ارات إل ى مجموع ة         .وأساتذة كلیة التخطیط العمراني وبإشراف وتوجیھ السید عمید الكلیة ا         

في رعایة المسنین واألیت ام وغیرھ ا ، إذ ت م تنظ یم زی ارة إل ى معھ د األم ل لل صم وال بكم ف ي النج ف                        من الدور الخاصة    
 م من قبل طلبة المرحلة الثانیة قسم التخطیط البیئي وق ام الطلب ة بتوزی ع    ٢٠/١٢/٢٠١٦االشرف یوم االثنین المصادف     

م م  ن قب  ل طلب  ة ق  سم  ٢١/١٢/٢٠١٦ء الم  صادف الھ  دایا عل  ى األطف  ال ، بع  دھا تم  ت زی  ارة دار الم  سنین ی  وم الثالث  ا    
التخطیط الحضري المرحل ة الثالث ة ك ذلك ت م توزی ع بع ض الھ دایا عل ى س اكني ال دار، وأی ضا تم ت زی ارة دار الب راعم                   

  .لألیتام في مدینة النجف من قبل طلبة المرحلة األولى والثالثة قسم التخطیط البیئي

  

  



٦٥  

  النجف االشرففي علمیة لطلبتھا إلى المدینة القدیمة كلیة التخطیط العمراني تنظم سفرة

المدینة (قام طلبة المرحلة الرابعة في قسم التخطیط الحضري بسفرة علمیة إلى المدینة التاریخیة لمدینة النجف االشرف          
) ء الح ضري  الحفاظ واالرتق ا (  م وذلك ضمن المقرر الدراسي ٢/١/٢٠١٧یوم االثنین المصادف  ) التقلیدیة أو القدیمة    

، وتم خالل الزیارة االطالع على أھم المباني التراثیة والتاریخیة في المدینة القدیمة منھا متحف تراث النج ف االش رف               
حمزة الخالدي شرحا عاما ع ن أھ م المب اني    . الذي یعد أھم المباني التراثیة والتاریخیة ، إذ قدم مدیره د     ) خان الشیالن   ( 

) ع(دینة النج ف االش رف ، وك ذلك ت م زی ارة مب اني تراثی ة وتاریخی ة منھ ا مدرس ة اإلم ام عل ي                 التراثیة ومواقعھا في م   
ومكتبة أمی ر الم ؤمنین وبقای ا س ور النج ف ف ضال ع ن ع دد م ن ال دور ال سكنیة التراثی ة ف ي مح الت الم شراق والب راق                              

  .لصحن الفاطميا( ومشروع التوسعة الجدید ) ع(والحویش  ، بعدھا تمت زیارة مرقد اإلمام علي 

  

  



٦٦  

  اللجنة الوزاریة للتصنیف الوطني لجودة الجامعات العراقیة تزور كلیة التخطیط العمراني

جامع ة الكوف ة ی وم الثالث اء        /زارت اللجنة الوزاریة للتصنیف الوطني لجودة الجامعات العراقیة كلیة التخط یط العمران ي            
ق  سام العلمی  ة والمختب  رات والقاع  ات الدراس  یة واألق  سام     م للوق  وف عل  ى مح  اور الج  ودة لأل  ٢١/٢/٢٠١٧الم  صادف 

وشعب الكلیة ، وكان في استقبالھم السید معاون العمید للشؤون اإلداریة والسادة رؤساء األقسام العلمیة ومدراء  ال شعب           
  .اإلداریة والمختبرات العلمیة 

  

  

  

  



٦٧  

مملكة المتحدة یزور كلیة التخطیط المھندس المعماري رؤوف األنصاري مدیر مركز الدراسات في ال
  العمراني 

تشرفت كلیة التخطیط العمراني بزیارة االست شاري المع روف المھن دس رؤوف األن صاري م دیر مرك ز الدراس ات ف ي                 
 م وكان في استقبالھ ٩/٣/٢٠١٧المملكة المتحدة ومستشار جامعة كامبرج في العمارة اإلسالمیة یوم الخمیس المصادف 

د عبد الصاحب البغدادي والمعاون العلمي وبعض أساتذة الكلیة حیث دار الحدیث بأھمی ة ھ ذه الكلی ة       .لكلیة ا السید عمید ا  
وضرورة دعمھا باعتبارھا الرائدة في الجامعات العراقیة ودع م خریجیھ ا ف ي اخ ذ مك انھم الحقیق ي ف ي عملی ة األعم ار                  

 ، ف ضال ع  ن دع م ثقاف  ة الحف اظ عل  ى العم ارة اإلس  المیة     والتنمی ة ف ي ظ  ل التح والت الالمركزی  ة ف ي اإلدارات المحلی  ة    
  . ومحاولة ترسیخھا وتفعیلھا في مدن العتبات المقدسة

  

  



٦٨  

مدیر عام دائرة التنمیة اإلقلیمیة والمحلیة في وزارة التخطیط الدكتور محمد محسن سید یزور كلیة 
  التخطیط العمراني 

التنمی ة اإلقلیمی ة والمحلی ة ف ي وزارة التخط یط كلی ة التخط یط العمران ي            زار الدكتور محمد محسن سید مدیر عام دائرة         
د عبد الصاحب البغدادي والمع اون العلم ي   . م وكان في استقبالھ السید عمید الكلیة ا     ٨/٣/٢٠١٧یوم األربعاء المصادف    

عملی ة التنمی ة الح ضریة    وبعض أساتذتھا حیث دار الحدیث حول تعزیز مكانة الكلی ة العلمی ة والعملی ة ألخ ذ دورھ ا ف ي         
والمحلیة لمحافظات البلد والتوأمة مع الكلیات المناظرة في الجامعات األخرى ، كم ا وجھ ت لجناب ھ دع وة بالتع اون ف ي                       

 م حول التنمیة المستدامة للمدن العراقی ة ، وتج ول ف ي أروق ة             ٣٠/١١/٢٠١٧-٢٩عقد المؤتمر العلمي الثالث للكلیة في       
  .بتھا وأشاد بمستویاتھم العلمیة والمھاریة التي یتمتعون بھا الكلیة والتقى ببعض طل

  

  



٦٩  

  قسم التخطیط البیئي في كلیة التخطیط العمراني ینظم سفرة علمیة الى مشروع ناظم المشخاب 

نظ  م ق  سم التخط  یط البیئ  ي س  فرة علمی  ة لطلب  ة المرحل  ة الثالث  ة ال  ى م  شروع ن  اظم الم  شخاب ف  ي ی  وم األربع  اء المواف  ق  
 م وذلك للتعرف على آلیة عمل الناظم و طرف االس تفادة من ھ لغ رض ري األراض ي الزراعی ة و ال تحكم        ١١/٣/٢٠١٥

في مناسیب المیاه و ذلك من خالل الشرح المفصل الذي قدمھ المھندس المقیم في الدائرة المختصة ھناك حیث قام بجولة     
لغرض من ھ ذه الزی ارة ھ و زی ادة وع ي و معرف ة الطلب ة        تعریفیة مع الطلبة على مختلف انحاء مشروع الناظم اذ كان ا         

  .ھذا وقد رافق الطلبة في زیارتھم ھذه مجموعة من االساتذة. في الجانب العملي لمادة الموارد المائیة 

  

  

  



٧٠  

  العمراني ویلتقي بالطلبة  مستشار محافظ النجف االشرف للشؤون العلمیة یزور كلیة التخطیط

ي مستشار محافظ النجف االشرف للشؤون العلمیة كلیة التخطیط العمران ي ی وم الخم یس المواف ق     زار السید سامي المیال 
 م وذل  ك لالط  الع عل  ى أح  وال واحتیاج  ات الطلب  ة ، واس  تمع إل  ى بع  ض مقترح  ات طلبتن  ا ف  ي م  ا یخ  ص  ٣٠/٣/٢٠١٧

ائ ر الدول ة بالمحافظ ة      االجراءات بالحصول على المعلومات البحثیة والتي تخص مشاریع بحوث التخرج م ن بع ض دو              
  .لمحافظ بالمؤسسات التعلیمیة كافةوتكفل بمفاتحة تلك الدوائر للتسھیل بإجراءاتھا للطلبة ، ونقل المستشار اھتمام السید ا

  

  

  



٧١  

النائب األول لمحافظ النجف یزور كلیة التخطیط العمراني ویلقي محاضرة على طلبة المرحلة الرابعة 
  في قسم التخطیط الحضري 

بدعوة من عمادة كلیة التخطیط العمراني وضمن سلسلة الدعوات للسادة المسؤولین الرئیسین في المحافظة حضر ال سید        
النائب األول لمحافظ النج ف االش رف المھن دس عب اس العلی اوي إللق اء محاض رة عل ى طلب ة المرحل ة الرابع ة ف ي ق سم                

 م تن  اول فیھ  ا مفھ  وم ١٩/٤/٢٠١٧األربع  اء المواف  ق التخط  یط الح  ضري وض  من مق  رر اإلدارة الح  ضریة وذل  ك ی  وم  
اإلدارة المحلیة وقانون مجالس المحافظ ات األخی ر وك ذلك ع ن ت داخل ال صالحیات وق د أج اب ع ن استف سارات الطلب ة                           

إلدارة المحافظ ات ،  ) ٢١(حول إشكالیات التداخل في الصالحیات ، وعن الصندوق المحلي ووارداتھ المالی ة ، وق انون     
ل المشاریع العمرانیة المتلكئة في المحافظة ، وفي النھایة أكد السید النائب األول على ضرورة الربط ب ین الواق ع           ومشاك

  .العلمي المیداني والدراسة النظریة ، وكذلك مد أواصر العالقة بین الجامعة والمجتمع 

  

  



٧٢  

  ع على سیر االمتحانات المساعد اإلداري لرئیس الجامعة یتفقد كلیة التخطیط العمراني لالطال

تفقد السید المساعد اإلداري لرئیس جامعة الكوفة اإلستاد الدكتور مھدي السھالوي كلیة التخطیط العمراني یوم الخمیس 
 م ، وشدد السھالوي على ٢٠١٦/٢٠١٧ م لالطالع على سیر االمتحانات النھائیة للعام الدراسي١/٦/٢٠١٧المصادف

المناسبة وتوفیر المتطلبات الالزمة كافة إلنجاح االمتحانات وضمان سیرھا بشكل منتظم ، ھذا تھیئة القاعات االمتحانیة 
  ورافقھ في جولتھ داخل القاعات االمتحانیة السید عمید الكلیة األستاذ الدكتور عبد الصاحب البغدادي

  

  

  



٧٣  

قسم التخطیط الحضري كلیة السید رئیس جامعة الكوفة یفتتح المعرض النھائي للنتاجات العلمیة لطلبة 
  التخطیط العمراني

انطالقا من سعي كلیة التخطیط العمراني في تقدیم المشورة التخطیطیة والتصمیمیة والفنیة للجھات ذات العالقة باإلدارة 
عبد  د.أ محسن عبد الحسین ألظالمي وبحضور السید عمید الكلیة          د.أالسید رئیس جامعة الكوفة      والتخطیط المكاني افتتح  

المع رض النھ ائي   م ٢٠/٧/٢٠١٧ فائدة نوري سلیم ی وم الخم یس المواف ق    د.أالصاحب ناجي البغدادي والمعاون العلمي  
ك ورنیش  ك ل م ن    تط ویر  اریعللنتاجات العلمیة لطلبة قسم التخطیط الحضري لمشاریع التصمیم الحضري إذ شملت مش           

الم  شخاب ف ضال ع ن م  شاریع تخط یط وت صمیم المحل  ة     مدین ة   مرك ز  ،مرك ز مدین ة العباس  یة   ، مدین ة الحری  ة   ،الكوف ة  
السكنیة وأیضا دراسات المخططات األساسیة لمدینة الحریة ومدینة النور وكذلك م شروع التخط یط والت صمیم الم ستدام        
 لتطویر المنطقة المحیطة بمسجد السھلة المعظم وق د أش اد ال سید رئ یس الجامع ة والحاض رین بنتاج ات الطلب ة ومحت واه                        

تب رات  العلمي المتقدم الذي یصب في دعم وتنمیة مدن المحافظة وأماكنھا المقدسة كم ا تج ول ال سید رئ یس الجامع ة بمخ               
   .  عن الخدمات المقدمةالكلیة واستمع إلى شرح واٍف

  

  

  



٧٤  

  
    

  

  

  

  النشاطات الطالبية
   

    

  
  

   

   

  



٧٥  

  ت للتعارفطلبة المرحلة األولى في كلیة التخطیط العمراني ینظمون حفال

نظم طلبة المرحلة األولى في كلی ة التخط یط العمران ي حف الت للتع ارف بمناس بة ب دء ع امھم الدراس ي األول ف ي الكلی ة                  
ھ ذا وح ضر    )  والح ضري    – واإلقلیم ي    –التخط یط البیئ ي     ( م بأقسام الكلی ة ال ثالث        ) ٢٠١٧-٢٠١٦( للسنة الدراسیة   

تور عب د ال صاحب البغ دادي وال سادة رؤس اء األق سام وع ددا م ن األس اتذة وألق ى               االحتفال السید عمید الكلیة األستاذ الدك     
السید عمید الكلیة كلمة تعریفیة بالكلیة وھنئ الطلبة الج دد بع امھم الدراس ي الجدی د وال ذي ت زامن م ع ذك رى والدة س ید                        

د وااللتزام بالمحاضرات العلمی ة  ، وحثھم على المثابرة واالجتھا   ) ع(واإلمام جعفر الصادق    ) ص(الكائنات النبي محمد    
  .واألخالق الحمیدة داخل الحرم الجامعي وأوضح عن أھمیة كلیة التخطیط الرائدة في تخصصاتھا في العراق 

  

  

  



٧٦  

  طلبة كلیة التخطیط العمراني ینظمون مھرجان النور الشعري السنوي الخامس بمناسبة المولد النبوي

طلب ة كلی ة التخط یط العمران ي مھرج ان الن ور ال سنوي الخ امس بمناس بة مول د           بحضور عدد من شعراء المحافظ ة نظ م        
 م وتزامن  ا م  ع احتف  االت ش  عبنا بأعی  اد الم  یالد   ٢٠/١٢/٢٠١٦ی  وم الثالث  اء الم  صادف  ) ص(الرس  ول األعظ  م محم  د  

 السید عمید الكلیة  وانتصارات جیشنا الباسل المتحققة في تحریر الموصل وباقي المدن العراقیة وافتتح  المھرجان بكلمة             
د عبد الصاحب ناجي البغدادي والذي أناب عنة بإلقائھا المعاون اإلداري الدكتور أمیر الفحام و أشار فیھا إل ى ف ضائل           .أ

وكذلك إلى انتصارات جیشنا متمنیًا للجمیع التوفیق وح ضر االحتف ال جمع ا م ن     ) ص(وأخالق نبینا ومنقذنا النبي محمد   
ضًال عن طلبة الكلیة حیث ألقیت القصائد الشعریة التي تغنت بحب الرس ول األعظ م وعب رت ع ن               األساتذة والموظفین ف  

  .مدى االنتماء لھذا المثل الشریف واالستمرار على الوالء آلل البیت األطھار علیھم السالم 

  

  



٧٧  

 الخیریة ) صل تصل ( طلبة كلیة التخطیط العمراني یشاركون في العمل التطوعي في حملة 

 م ٩/١/٢٠١٧الخیریة یوم االثنین المصادف ) صل تصل  ( ارك مجموعة من طلبة كلیة التخطیط العمراني في حملة          ش
مع باقي الطلبة من الكلیات والجامعات العراقیة للمساھمة في تقدیم المساعدات العینیة على المحتاجین واألیتام من أبن اء              

ح ي األن صار ف ي محافظ ة النج ف االش رف ، ی ذكر إن طلب ة كلیتن ا          الشھداء وغیرھم إذ تمت زیارة إحدى المدارس ف ي       
قاموا بالعدید من الحمالت المماثلة وتأتي ھذه الحمالت من شعورھم باآلخرین وتشجیعھم من قبل عم ادة الكلی ة المتمثل ة            

  .د عبد الصاحب البغدادي ، وذكر الطلبة إنھم سیستمرون في مثل ھذه الحمالت الخیریة .بعمیدھا ا

  

  

  



٧٨  

كلیة التخطیط العمراني تفتتح معرضا فنیا لنتاجات طلبة المرحلة األولى في مادة الرسم واإلظھار 
  العمراني 

 معرض ١/٣/٢٠١٧د عبد الصاحب ناجي البغدادي یوم األربعاء المصادف        .افتتح السید عمید كلیة التخطیط العمراني ا      
واإلظھار العمراني تحت إشراف مدرس المادة المدرس الم ساعد   نتاجات طلبة المرحلة األولى والخاص في مادة الرسم         

ویھدف المعرض على حث الطلبة باالھتمام بمادة الرسم واإلظھار العمراني وكیفیة خلق لوحات     ) نقاء نضال خضیر    ( 
فنی  ة بواس  طة الرس  م الھندس  ي ف  ضال ع  ن ع  رض مجموع  ة م  ن اللوح  ات الفنی  ة لع  دد م  ن الطلب  ة ، وح  ضر المع  رض     

  .نین العلمي واإلداري و جمعا من أساتذة وطلبة الكلیة المعاو

  

  

  



٧٩  

  طلبة كلیة التخطیط العمراني یفتتحون سوق العطاء الخیري لدعم أیتام شھداء الحشد الشعبي 

) س وق العط اء الخی ري    ( بإشراف عمادة كلیة التخطیط العمراني نظم مجموعة من طلبة الكلیة حمل ة أطل ق علیھ ا اس م             
امة ( ال الیدویة واألطعمة واإلكسسوارات وبیع الشتالت والورود باإلضافة إلى بیع الكتب بالتعاون مع مكتبة لبیع األعم

ھذا ویذھب ریع ھذه األعمال لدعم عوائل شھداء الحشد الشعبي ، وافتتح ھذا السوق على حدائق الكلیة یوم األح د       ) اقرأ  
رت عم ادة الكلی ة وأس اتذتھا بال شكر الجزی ل للطلب ة الم شاركین               م وإستمر لمدة ثالثة أی ام وعب         ٢٦/٢/٢٠١٧المصادف  

  .على جھودھم الخیرة 

  

  



٨٠  

  )ع(طالبات كلیة التخطیط العمراني یقمن احتفالیة بمناسبة مولد سیدتنا فاطمة الزھراء 

لتخط یط  نظم ت مجموع ة م ن طلب ات وتدری سیات وموظف ات كلی ة ا             ) ع(بمناسبة مولد سیدتنا وموالتن ا فاطم ة الزھ راء          
 م وتضمنت االحتفالیة إلقاء محاضرة بخ صوص المناس بة ألقتھ ا        ٢٠/٣/٢٠١٧العمراني احتفالیة یوم االثنین المصادف      

كم ا ت م إط الق م سابقة كان ت بعن وان       ) ع(العلویة أم فاطمة فظال عن إلقاء القصائد والكلمات التي تغن ت بح ب الزھ راء             
 علیھا خالل عشرة أیام أما الجائزة للطالبة الف ائزة تك ون قطع ة ذھبی ة ،       سؤال وتكون اإلجابة  ) ٢٥(تضمنت  ) الكوثریة(

ھذا وتقدمت التدریسیة زینب دیكان الممثلة عن اللجنة الثقافیة في الكلیة بالشكر واالمتنان لكل الطالب ات الم ساھمات ف ي            
  .ھذا االحتفال 

  

  

  



٨١  

ر العلمي العاشر لبحوث تخرج الطلبة مجموعة من طلبة كلیة التخطیط العمراني یشاركون في المؤتم
   م٢٠١٧-٢٠١٦للعام الدراسي 

شارك مجموعة من طلبة كلیة التخطیط العمراني في بحوثھم العلمیة بالمؤتمر العلمي العاشر لبحوث تخرج الطلبة للعام          
زت الطالب  ة  م ھ  ذا وف  ا٢٠١٧نی  سان /٢٦ م الت  ي أقامت  ھ جامع  ة الكوف  ة ی  وم األربع  اء المواف  ق  ٢٠١٧-٢٠١٦الدراس  ي 

من كلیة التخطیط العمران ي ب المركز األول ف ي مح ور العل وم االجتماعی ة ع ن بحثھ ا ال ذي ك ان                 ) مریم جبار رمضان    (
والذي اشرف على بحثھا ال سید  ) مظاھر التوسع العمراني لمدن محافظة النجف االشرف والتوجھات المطلوبة          (بعنوان  

د ض  رغام خال  د ابوكل  ل مم  ثال ع  ن كلی  ة التخط  یط .م.حی  ث ت  م اختی  ار ا. د عب  د ال  صاحب ن  اجي البغ  دادي.عمی  د الكلی  ة ا
  .العمراني لمناقشة البحوث المرشحة عن محور العلوم االجتماعیة 

  

  



٨٢  

طلبة كلیة التخطیط العمراني یناقشون مشاریع المخططات األساسیة لمدینتي الحریة والنور الجدیدة 
  د السھلة والبیئة المحیطة بھفي محافظة النجف االشرف وكذلك تطویر مسج

جامع ة الكوف ة ف ي تق دیم الخدم ة والم شورة التخطیطی ة والت صمیمیة والفنی ة          / انطالقا من سعي كلیة التخطیط العمران ي      
د . م وبح ضور ال سید م ساعد رئ یس الجامع ة ا       ١٦/٥/٢٠١٧للجھات ذات العالقة باإلدارة والتخطیط تم ت ی وم الثالث اء            

د عبد الصاحب ناجي البغدادي ومدیر دائرة التخط یط العمران ي   . عمید كلیة التخطیط العمراني ا مھدي السھالوي والسید  
المھندس ضیاء الفتالوي ومدیر ناحیة النور السید أیاد ألزرفي مناقشة مشروع تحدیث المخطط األساسي لمدین ة الحری ة          

 التخط یط والت صمیم الم ستدام لتط ویر     ومركزھا التجاري ، وم شروع المخط ط األساس ي لمدین ة الن ور وك ذلك م شروع                
مسجد السھلة المعظم والمنطقة المحیطة بھ وكذلك منطقة مسجد السھلة ، وكان ذلك بإشراف نخبة من أساتذة الكلیة منھم 

  .م حسنین سعید.م موحد ھمام و م.د احمد شمخي و م.د نصیر عبد الرزاق و م.د أركان النصراوي و م.م

  

  



٨٣  

 العمراني یناقشون العرض النھائي لتطویر كورنیش الكوفة ومشروع تطویر مركز طلبة كلیة التخطیط
  مدینة الحریة ومدینة العباسیة 

انطالقا من س عي كلی ة التخط یط العمران ي جامع ة الكوف ة ف ي تق دیم الخدم ة والم شورة التخطیطی ة والفنی ة للجھ ات ذات               
 عب د ال صاحب ن اجي البغ دادي وم دیر دائ رة التخط یط العمران ي         د.العالقة باإلدارة والتخطیط ، وبحضور السید العمید ا   

 م مناق شة م شروع تط ویر    ٢٢/٥/٢٠١٧في محافظة النجف االشرف وعدد م ن ممثل ي دوائ ر الدول ة تم ت ی وم االثن ین           
كورنیش الكوفة ، ومشروع تطویر مركز مدینة الحریة ، ومشروع تطویر مركز مدینة العباسیة والمع دة م ن قب ل طلب ة      

د فائ دة ن وري س لیم ونخب ة     .مرحلة الرابعة في قسم التخطیط الحضري وضمن مادة التصمیم الحضري تحت إش راف أ      ال
  .من تدریسي القسم 

  

  

  


