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  فهرس العدد
  الصفحةالصفحة  الموضوعالموضوع  التسلسلالتسلسل

      

    األخباراألخبار  

  ٥  م كلية التخطيط العمراني تباشر بتأهيل وتطوير أبنيتها ٢٠١٩-٢٠١٨استعدادا للعام الدراسي الجديد   .١

  ٦  م ٢٠١٨ - ٢٠١٧امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي كلية التخطيط العمراني تعلن عن بدء   .٢

  ٧  السيد عميد كلية التخطيط العمراني يلتقي بالكادر اإلداري في الكلية  .٣

  ٨  السيد عميد كلية التخطيط العمراني يلتقي بالكادر التدريسي في الكلية  .٤

  ٩  لجامعة الكوفة   كلية التخطيط العمراني تشارك مع باقي الكليات في حفل التخرج  .٥

  ١٠  كلية التخطيط العمراني تشارك في موكب جامعة الكوفة  .٦

  ١١  الجامعة كلية التخطيط العمراني تشارك في الندوة العلمية التي نظمتها شعبة اإلرشاد النفسي والتوجيه التربوي في ديوان  .٧

  ١٢  ىالسيد عميد كلية التخطيط العمراني يلتقي بطلبة المرحلة األول  .٨

  ١٣  ضمن الحملة التطوعية التي نظمتها كلية الطب للكشف عن سرطان الثدي تم إلقاء محاضرة في كلية التخطيط العمراني  .٩

  ١٤  كلية التخطيط العمراني تجري عملية انتخاب ممثلين لطلبتها  .١٠

  ١٥  ب علميكلية التخطيط العمراني تكرم الست (سعدية كامل حسن )  بمناسبة حصولها على لق  .١١

  ١٦  كلية التخطيط العمراني وبالتعاون مع جمعية الهالل األحمر تنظم حملة للتبرع بالدم  .١٢

  ١٧  كلية التخطيط العمراني تجري مناقشة طالب الدبلوم العالي في التخطيط الحضري  .١٣

  ١٨  وظفينشعبة الجودة في كلية التخطيط العمراني تقيم ورشة عمل حول أداء التدريسيين والم  .١٤

  ١٩  ضمن مادة اإلرشاد النفسي والتوجيه التربوي كلية التخطيط العمراني تقيم محاضرة حول مخاطر التدخين  .١٥

  ٢٠  كلية التخطيط العمراني تشارك أخواتها كليات الجامعة بفعاليات اليوم المفتوح  .١٦

  ٢١  ولىكلية التخطيط العمراني تجري اختبار الكتروني لطلبة المرحلة األ  .١٧

  ٢٩~  ٢٢  كلية التخطيط العمراني تجري مناقشة طالب الدبلوم العالي في التخطيط الحضري  .١٨

  ٣٠  كلية التخطيط العمراني تقيم محاضرة بعنوان ( أخالقيات الطالب الجامعي في المنظور اإلسالمي )  .١٩

  ٣١  قينقسم التخطيط الحضري في كلية التخطيط العمراني يكرم الطلبة المتفو  .٢٠

  ٣٢  مؤسسة العين الخيرية تقيم معرضا تعريفيا بها في كلية التخطيط العمراني  .٢١

  ٣٦~  ٣٣  كلية التخطيط العمراني تجري مناقشة طالب الدبلوم العالي في التخطيط الحضري  .٢٢

  ٣٧  جامعة الكوفة تنظم حملة باسم ( بسمة أمل ) للتبرع لمرضى السرطان  .٢٣

  ٣٨  العمراني تكرم عميد ورئيس قسم العمارة التخطيط الحضري في جامعة بيلغرود في روسياكلية التخطيط   .٢٤

  ٣٩  ٢٠١٩-٢٠١٨كلية التخطيط العمراني تعلن بدء االمتحانات العملية النهائية للعام الدراسي   .٢٥

  ٤٠  كلية التخطيط العمراني تجري مناقشة طالب الدبلوم العالي في التخطيط الحضري  .٢٦

  ٤١  ٢٠١٩-٢٠١٨كلية التخطيط العمراني تعلن بدء االمتحانات النهائية للعام الدراسي   .٢٧

  ٤٢  كلية التخطيط العمراني في جامعة الكوفة تقدم وجبات إفطار ألبنائها الطلبة بمناسبة شهر رمضان المبارك  .٢٨

  ٤٣  إلى معاهد ذوي االحتياجات الخاصة نخبة من أساتذة كلية التخطيط العمراني في جامعة الكوفة يقومون بزيارات  .٢٩

  ٤٤  كلية التخطيط العمراني بجامعة الكوفة تجري االمتحان التنافسي للمتقدمين لدراسة الدبلوم العالي المهني  .٣٠

  ٤٥  كلية التخطيط العمراني في جامعة الكوفة تشهد حملة أعمار وتأهيل القاعات والمختبرات الدراسية  .٣١

  ٤٦  العمراني في جامعة الكوفة تكرم الموظف المتقاعد يعقوب يوسف محمد كلية التخطيط  .٣٢
      

    الزياراتالزيارات  

  ٤٨  كلية التخطيط العمراني تستضيف الدكتور عقيل الموسوي إللقاء محاضرة عن مدينة الرار في ألمانيا  .٣٣

  ٤٩  السيد رئيس الجامعة يتفقد كلية التخطيط العمراني ويلتقي بعميدها  .٣٤

  ٥٠  اللجنة الوزارية التدقيقية الخاصة بتقييم المختبرات تزور كلية التخطيط العمراني  .٣٥

  ٥١  فريق شعبة التوظيف ومتابعة الخريجين في جامعة الكوفة يزور كلية التخطيط العمراني  .٣٦

  ٥٢  اللجنة الوزارية المكلفة باستكمال اجرات دراسة الماجستير تزور كلية التخطيط العمراني  .٣٧

  ٥٣  رئيس جامعة الكوفة يتفقد كلية التخطيط العمراني لالطالع على سير االمتحانات النهائية  .٣٨
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  الصفحةالصفحة  الموضوعالموضوع  التسلسلالتسلسل
      

    نشاطات الكليةنشاطات الكلية  
  ٥٥  (  GISكلية التخطيط العمراني تقيم دورة تدريبية حول نظم المعلومات الجغرافية (  .٣٩

  ٥٦  بيئة )التخطيط العمراني يقيم ورشة عمل بعنوان (التلوث البالستيكي وإثارة الضارة في ال قسم التخطيط البيئي في كلية  .٤٠

  ٥٧  قسم التخطيط اإلقليمي في كلية التخطيط العمراني ينظم سفرة علمية إلى قضاء الشامية في محافظة الديوانية  .٤١

  ٥٨  والعائدين من الخارج الذي أقامته جامعة واسطالتخطيط العمراني تشارك في الملتقى السنوي األول للمبتعثين   .٤٢

  ٥٩  قدسةتدريسي في كلية التخطيط العمراني يشارك في المؤتمر الدولي األول لآلثار والتراث برعاية العتبة الحسينية الم  .٤٣

  ٦٠  ة انطاليا التركيةفي مدين٢٠١٨ام كلية التخطيط العمراني تشارك في مؤتمر التخطيط العمراني الدولي الثامن والبيئة الثالث عشر لع  .٤٤

  ٦١  تدريسي من كلية التخطيط العمراني يشارك في المؤتمر الهندسي ألعمار المدن المدمرة في العراق وسوريا  .٤٥

  ٦٢  كلية التخطيط العمراني تقيم ورشة عمل عن مشاكل الحركة والنقل وحركة المرور في محافظة النجف االشرف  .٤٦

  ٦٣  كلية التخطيط العمراني ينشر بحثا مشتركا بإحدى المجالت العلمية في بريطانياتدريسي في   .٤٧

ة وسبل إيجورشة علمية مشتركة بين كليتي التخطيط العمراني واآلثار والتراث حملت عنوان (التوسع العمراني والمواقع االثا  .٤٨ اد ري
  ٦٤  الحلول االيجابية للحفاظ على التراث الحضاري)

  ٦٥  ل االجتماعيالتخطيط العمراني وبالتعاون مع مركز الدراسات التخصصية بين الحوزة والجامعة تقيم ندوة عن وسائل التواصكلية   .٤٩

  ٦٦  كلية التخطيط العمراني تقيم ورشة تدريبية حول نظام المقررات الدراسية  .٥٠

  ٦٧  يةفي الزعفران مقررات الدراسية في معهد الفنون التطبيقيةتدريسيان من كلية التخطيط العمراني يقيمون ورشة علمية حول نظام ال  .٥١

  ٦٨  ثقافيقسم التخطيط الحضري في كلية التخطيط العمراني يقيم ورشة عمل حول اتفاقيات اليونسكو لتعزيز وحماية التراث ال  .٥٢

  ٦٩  شمس بالقاهرةية الذي أقامته جامعة عين التدريسي في كلية التخطيط العمراني يشارك في المؤتمر الدولي الثاني للموارد المائ  .٥٣

  ٧٠  ورشة عمل حول نظام المقررات الدراسية تقيمها كلية التخطيط العمراني  .٥٤

  ٧١  تدريسيان من كلية التخطيط العمراني يقيمان ورشتي عمل حول نظام المقررات  .٥٥

دولي ال  .٥٦ ي المؤتمر ال ي يشارك ف ة التخطيط العمران ي كلي ة (تدريسي ف ات الجغرافي نظم المعلوم ث ل ن  (GISثال ام م ز قالمق ل مرك ب
  ٧٢  النهرين للدراسات االستراتيجية

  ٧٣  ٢٠١٨-٢٠١٧كلية التخطيط العمراني في جامعة الكوفة تحصل على المرتبة األولى في التقييم الذاتي للعام الدراسي   .٥٧
      

    نشاطات طالبيةنشاطات طالبية  

  ٧٥  مون مهرجان النور الشعري السنوي بمناسبة المولد النبويطلبة كلية التخطيط العمراني ينظ  .٥٨

  ٧٦  وفةطلبة كلية التخطيط العمراني يشاركون في معرض الرسم والفنون الذي نظمته شعبة النشاطات الطالبية في جامعة الك  .٥٩

  ٧٧  لطلبةتاجات العلمية والفنية لهـ عام أمير المؤمنين (ع) كلية التخطيط العمراني تقيم معرض الن١٤٤٠ضمن فعاليات عام   .٦٠

  ٧٨  كلية التخطيط العمراني تشارك في مسابقة بنك المعلومات ضمن فعاليات األسبوع الثقافي العاشر لجامعة الكوفة  .٦١

ا  .٦٢ ي مس ز األول ف ى المرك ل عل ي تحص يط العمران ة التخط ة كلي ة الكوف ر لجامع افي العاش بوع الثق ات األس ام فعالي ي خت كف  بقة بن
  ٧٩  المعلومات

  ٨٠  في ختام فعاليات األسبوع الثقافي العاشر لجامعة الكوفة كلية التخطيط العمراني تحصل على العديد من الجوائز  .٦٣

  ٨١  كلية التخطيط العمراني في جامعة الكوفة تشارك في المعرض الثالث لكلية الهندسة في جامعة واسط  .٦٤

  ٨٢  الكوفة تقيم ورشة حول العرض النهائي للمخطط الهيكلي اإلقليمي لقضاء الشامية كلية التخطيط العمراني في جامعة  .٦٥

  ٨٣  لية التخطيط في جامعة الكوفة تفتتح معرض لنتاجات مشاريع المحلة السكنية لطلبة قسم التخطيط الحضري  .٦٦

  ٨٤  كلية التخطيط العمراني في جامعة الكوفة تقيم معرض لمشاريع الطلبة  .٦٧
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   األخبـــار
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  كلية التخطيط العمراني تباشر بتأهيل وتطوير أبنيتها م  ٢٠١٩-٢٠١٨استعدادا للعام الدراسي الجديد 

شرعت كلية التخطيط العمراني بحملة م  ٢٠١٩- ٢٠١٨ضمن استعداداتها الستقبال العام الدراسي الجديد 
إضافة  صنلداخلية والممرات بالطابوق المقرء وفرش الساحات التطوير وتأهيل قاعاتها الدراسية بعمليات ترميم وطال

إلى تأهيل والمجاميع الصحية والتمديدات الكهربائية وكل ما من شانه خلق األجواء المناسبة ألبنائها الطلبة وذلك 
ذات النهج في بدية بإشراف عميد الكلية األستاذ الدكتور عبد الصاحب ناجي البغدادي ... يذكر إن الكلية بكوادرها تطبق 

  كل عام دراسي ضمانا لديمومة جاهزيتها الستقبال طلبتها .
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  م ٢٠١٨ - ٢٠١٧كلية التخطيط العمراني تعلن عن بدء امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 

د ــاالحوم ــبدأت امتحانات الدور الثاني لطلبة كلية التخطيط العمراني ألقسامها الثالثة ولكل المراحل ي  
المالئمة للطلبة بأداء الكلية القاعات المكيفة و كافة األمور الالزمة واألجواء  م ، إذ هيأت ٢٠١٨ /٢/٩ادف ــالمص

  .د عبد الصاحب البغدادي على سير االمتحاناتأواشرف السيد عميد الكلية  االمتحان ، 
  

  

  

  

  

  

  



٧ 

 

  داري في الكلية السيد عميد كلية التخطيط العمراني يلتقي بالكادر اإل

التقى السيد عميد الكلية ا.د عبد م  ٢٠١٩-٢٠١٨ضمن استعدادات الكلية الستقبال العام الدراسي الجديد 
ناجي البغدادي والمعاون اإلداري الدكتور سامر الجشعمي بالكادر اإلداري في الكلية وجرى الحديث عن  بالصاح

د والمتابعة لألمور اإلدارية من خالل عمل الموظفين و جرى التأكيد استعدادات الكلية الستقبال العام الدراسي الجدي
على االلتزام بأوقات الدوام والدقة في عمل الموظف والحفاظ على سرية المعلومات وحسن العالقة بين الموظفين لماله 

دارة الذاتية ) تحدث فيها أساسيات اإل وخالل اللقاء القى السيد العميد محاضرة بعنوان ( ،من مردود ايجابي على عملهم 
عن كل ما يخص عمل الموظف وطرق النجاح ومعالجة الفشل وفي الختام قدم السيد العميد شكره للموظفين متمنيا لهم 

  . النجاح في تأدية واجباتهم

  

  

  



٨ 

 

  السيد عميد كلية التخطيط العمراني يلتقي بالكادر التدريسي في الكلية 

م التقى السيد عميد  ٢٠١٨/٢٠١٩الجامعة المحترم وبمناسبة بدء العام الدراسي الجديد  بناء على توجيهات السيد رئيس
الكلية ا.د عبد الصاحب ناجي البغدادي بالكادر التدريسي في الكلية أكد فيه على ضرورة االستعداد الستقبال الطلبة 

النشر العلمي في المجاالت العالمية ، الجدد وتحقيق جدول فعلي لكل تدريسي مع توزيع الجدول األسبوعي ، فضال عن 
 يوخالل اللقاء ألقى السيد العميد محاضرة بعنوان ( أخالقيات مهنة التدريس ) حيث تطرق فيها إلى واجبات التدريس

  الناجح .

  

  

  

  



٩ 

 

 كلية التخطيط العمراني تشارك مع باقي الكليات في حفل التخرج لجامعة الكوفة  

العيسى األستاذ الدكتور  قلتعليم العالي والبحث العلمي األستاذ الدكتور عبد الرزامعالي  وزير ا لبحضور ممث
نبيل االعرجي وعددا من السادة المسئولين في محافظة النجف االشرف ، شاركت كلية التخطيط العمراني مع باقي 

 ٢٠١٨- ٢٠١٧للعام الدراسي ) ٢٩كليات جامعة الكوفة باحتفالية تخرج طلبتها األعزاء بمختلف التخصصات  (الدورة 
) طالباً ١٠٩علماً إن عدد الطلبة المتخرجين من كليتنا ( ٨/٩/٢٠١٨دورة (النصر والتنمية) وذلك يوم السبت الموافق 

وطالبة لألقسام التخطيط البيئي والتخطيط الحضري والتخطيط االقليمي ، هذا وتم تكريم الطلبة األوائل ، مع أمنياتنا لهم 
  ي وخالص الدعاء بالتوفيق .بوافر أالمان

  

  

  

    



١٠ 

 

  كلية التخطيط العمراني تشارك في موكب جامعة الكوفة

لمراسيم عاشوراء وذكرى الفاجعة األليمة التي مرت على األمة اإلسالمية بذكرى وفاة ابن بنت رسول  احياءً 
ة الكوفة مع باقي الكليات مساء يوم هللا اإلمام الحسين (عليه السالم) شاركت كلية التخطيط العمراني في موكب جامع

حيث انطلق الموكب من مجسرات ثورة العشرين وصوال م  ١٧/٩/٢٠١٨االثنين السابع من محرم الحرام المصادف 
إلى ضريح اإلمام علي (عليه السالم) إذ شارك في الموكب السيد عميد الكلية األستاذ الدكتور عبد الصاحب ناجي 

وعبر الحاضرون عن حزنهم لمآسي آل البيت (عليم السالم) في ، ذة وموظفي وطلبة الكلية البغدادي وعددا من األسات
  هذه الواقعة.

  

  

  

  



١١ 

 

كلية التخطيط العمراني تشارك في الندوة العلمية التي نظمتها شعبة اإلرشاد النفسي والتوجيه التربوي 
  في ديوان الجامعة 

في ديوان الجامعة بالتعاون مع اللجنة المركزية لإلرشاد نظمت شعبة اإلرشاد النفسي والتوجيه التربوي 
والتوجيه الندوة العلمية الموسومة (النهوض بالواقع اإلرشادي الجامعي / أفكار ومعالجة ) حضرها السيد المساعد 

داء والسيد عميد كلية التخطيط العمراني ا.د عبد الصاحب ناجي البغدادي وعم العباديالعلمي الدكتور محسن عبود 
الكليات وأعضاء اللجان المركزية لإلرشاد إذ تضمنت الندوة إلقاء ثالث محاضرات ... هذا وخلصت الندوة بضرورة 
تعميق التواصل بين وحدات اإلرشاد في الكليات المشاركة في تبادل اآلراء واألفكار ووضع خطة منهجية لتعليم 

لتأكيد على اإلرشاد اإلسالمي من منطلق القران الكريم والسنة ومتابعة وتقييم الجانب السلوكي واالجتماعي للطلبة وا
  النبوية .

  

  

  



١٢ 

 

  السيد عميد كلية التخطيط العمراني يلتقي بطلبة المرحلة األولى

وحضر اللقاء كل من  ٢٠١٩_٢٠١٨نظمت كلية التخطيط العمراني لقاء ترحيبي بالطلبة الجدد للعام الدراسي 
صاحب ناجي البغدادي والمعاون اإلداري والسادة رؤساء األقسام في قاعة الكلية الكبرى في السيد عميد الكلية آ.د عبد ال

السيد عميد الكلية كلمة ترحيبية بالطلبة الجدد معرفا فيها بأقسام الكلية  وقد القى ٤/١١/٢٠١٨األحد الموافق يوم 
العطاء خالل سنوات دراستهم واالستفادة من وقد حث السيد العميد الطلبة الجدد على بذل الجهد و ، والنظام الدراسي

الدوام والزى الموحد وعدم ب ، كما شدد على ضرورة االلتزامخبرات أساتذتهم واستغالل الوقت في التحصيل العلمي 
  الغياب وكذلك التقيد بالقوانين واألنظمة واللوائح األكاديمية في هذه الكلية وعدم اإلخالل بها.

  

  

  

  

  



١٣ 

 

تطوعية التي نظمتها كلية الطب /جامعة الكوفة للكشف عن سرطان الثدي تم إلقاء ضمن الحملة ال
  محاضرة في كلية التخطيط العمراني 

نظمت كلية الطب حملة تطوعية للكشف المبكر عن سرطان الثدي وتم إلقاء محاضرة في كلية التخطيط 
حيث تم ١٢/١١/٢٠١٨وم االثنين الموافق العمراني حضرها مجموعة من الطالبات والتدريسيات وموظفات الكلية ي

 مرض وسبل المعالجة من قبل الطبيبات الحاضرات وكذلك التطرق إلى أعراضه وخطورتهعرض مفصل عن ال
وتشجيع الحاضرات على ضرورة الفحص الذاتي وأهميته لدى النساء في المراحل العمرية المختلفة (الشابة وقبل سن 

المحاضرات في هذه الحملة كل من الدكتورة حوراء مبارك والدكتورة فضاء عبد  اليأس وفي سن اليأس ) هذا وكان
  األمير والدكتورة وسن سامي حميد التدريسيات في كلية الطب .

  

  

  

  



١٤ 

 

  كلية التخطيط العمراني تجري عملية انتخاب ممثلين لطلبتها

الحضري  –البيئي  م العلمية الثالثة (أجرت كلية التخطيط العمراني عملية انتخاب ممثلين لكل مرحلة و لألقسا
وذلك لتمثيلهم أمام م  ١٤/١١/٢٠١٨الموافق  ءاإلقليمي ) في ممارسة ديمقراطية الختيار ممثليهم في يوم األربعا –

أقسامهم وعمادة الكلية . هذا واعتادت الكلية في كل عام أن تجري هذه العملية الديمقراطية للطلبة باختيار ممثليهم من 
  بة األكفاء .الطل

  

  

  

  

  

  



١٥ 

 

  كلية التخطيط العمراني تكرم الست (سعدية كامل حسن )  بمناسبة حصولها على لقب علمي

الست (سعدية كامل حسن) بمناسبة ترقيتها  ١٧/١١/٢٠١٨كرمت كلية التخطيط العمراني يوم األحد الموافق 
وتم االحتفال بها من قبل زمالئها ٣٠/١١/٢٠١٨في ٢١٦٧٤إلى مرتبة مدرس وحسب ما جاء باألمر الجامعي ت ق /

د عبد الصاحب ناجي البغدادي على ٠السادة أعضاء الهيئة التدريسية ومنحها شهادة تقديرية من قبل السيد عميد الكلية ا
  جهودها المبذولة متمنين لها المزيد من العطاء واالرتقاء األمثل في سلم العلم والعلماء .

  

  

  
  

  

  



١٦ 

 

  عمراني وبالتعاون مع جمعية الهالل األحمر تنظم حملة للتبرع بالدم  كلية التخطيط ال

نظمت كلية التخطيط العمراني وبالتعاون مع جمعية الهالل األحمر فرع الكوفة حملة للتبرع بالدم يوم األربعاء 
وعة من طلبة وذلك لدعم المستشفيات والمراكز الصحية بالمحافظة بالدم وشارك في الحملة مجم٥/١٢/٢٠١٨الموافق 

وأساتذة وموظفي الكلية . حيث اعتاده الكلية أن تقيم مثل هذه الحمالت اإلنسانية في كل عام وجرت عملية التبرع  
  بانسيابية عالية .

  

  

  
  

  

  



١٧ 

 

  كلية التخطيط العمراني تجري مناقشة طالب الدبلوم العالي في التخطيط الحضري 

الدبلوم العالي في التخطيط الحضري الطالب (عمر جواد كاظم )  أجرت كلية التخطيط العمراني مناقشة طالب
عن بحثه الموسوم ( الكفاءة الوظيفية لمحطات الوزن المحوري في حل مشاكل النقل الحضري ) وذلك يوم الخميس 

صاحب وعلى قاعة الكلية .هذا وترأس لجنة المناقشة السيد عميد الكلية األستاذ الدكتور عبد ال٦/١٢/٢٠١٨الموافق 
ناجي البغدادي وعضوية المدرس الدكتور سامر هادي الجشعمي والمدرس عبد الكريم باقر الشماع وتم قبول بحث 

  الطالب وبتقدير جيد جدا.

  

  

  

  



١٨ 

 

  والموظفين  نشعبة الجودة في كلية التخطيط العمراني تقيم ورشة عمل حول أداء التدريسيي

ورشة عمل حول التعليمات  ٢٠١٨ /١٦/١٢اني يوم األحد الموافق أقامت شعبة الجودة في كلية التخطيط العمر
وفق التبويبات المذكورة  موالموظفين حيث تناولت الورشة أهم األسس للتقيي نواألسس الضرورية لتقييم أداء التدريسيي

افة إلى كيفية استخدام في البرنامج المعد من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتقييم األساتذة والموظفين باإلض
والتقييم العادل لكافة الموظفين . هذا واشرف على الورشة السيد عميد الكلية ا.د عبد الصاحب  ىالبرنامج بالطريقة المثل

  ناجي البغدادي وحضرها كال من المعاونين العلمي واإلداري ومدير اإلدارة وعددا من أساتذة الكلية .

  

  

  

  



١٩ 

 

ي والتوجيه التربوي كلية التخطيط العمراني تقيم محاضرة حول مخاطر ضمن مادة اإلرشاد النفس
  التدخين 

على ضوء توجيهات رئاسة جامعة الكوفة على تثقيف الطلبة بمخاطر التدخين أقامت لجنة اإلرشاد النفسي والتوجيه 
ظاهرة التدخين  محاضرة تثقيفية حول ٣١/١٢/٢٠١٨التربوي في كلية التخطيط العمراني يوم االثنين الموافق 

والمخاطر الناتجة عنة لدى الشباب ، هذا وتم تقديم عروض من قبل الطلبة حول التدخين وتاريخه ومخاطرة وطرق 
اإلقالع عنة فضال عن إلقاء قصائد شعرية حول الوضع الراهن للشباب العراقي وربطة مع التدخين ومخاطرة وحضر 

  المحاضرة مجموعة من أساتذة وطلبة الكلية.

  

  

  

  



٢٠ 

 

  كلية التخطيط العمراني تشارك أخواتها كليات الجامعة بفعاليات اليوم المفتوح 

فعاليات اليوم المفتوح في حدائق المدينة الجامعية بمشاركة كافة الكليات ،  ٥/١/٢٠١٩أقامت جامعة الكوفة يوم السبت 
بموديل في التصميم الحضري ، ودراسة في إذ شاركت كلية التخطيط العمراني بأهم النتاجات العلمية للطلبة تمثلت 

المخططات األساسية ، ودراسة في التخطيط والتصميم البيئي ، ودراسة في التقييم البيئي وأخرى في التقييم البيئي 
وغيرها فضال عن عرض فلم الكلية (بناة المستقبل ) وعرض بور بوينت عن انجازات الكلية بمسيرتها  ياإلستراتيج

واليوم المفتوح للجامعة هو عبارة  ٢٠١٨لحد عام ٢٠١١افية والرياضية للسنوات السابقة منذ تأسيسها عام العلمية والثق
فعالية تنظمها كليات الجامعة الستضافة طلبة السادس اإلعدادي مع عوائلهم الكريمة وجميع أبناء المجتمع ألنجفي 

افة إلى انه معايشة حقيقية مع الحياة الجامعية للطلبة الكرام ، إذ قام ممثلي الكليات باإلجابة عن االستفسارات إض
  على حثهم وتشجيعهم على الدراسة والتفوق لتحقيق مايصبو إلية . داألعزاء مما يساع

  

  



٢١ 

 

  جري اختبار الكتروني لطلبة المرحلة األولىتكلية التخطيط العمراني 

األولى في مادة البرمجيات األساسية في يوم أجرت كلية التخطيط العمراني اختبار الكتروني لطلبة المرحلة 
) وتم االختبار باستخدام نظام التعليم ٣٥في مختبرات الكلية . حيث استغرق االختبار( ٢٠١٩ /١  /١٧الخميس المرافق 

) الخاص بجامعة الكوفة حيث يسمح للطالب التعرف على النتيجة عند االنتهاء من االختبار modelااللكتروني (
لما أن الكلية تجري هذه االختبار لجميع طلبة األقسام العلمية وذلك للفائدة الكبرى من هذه االختبارات مباشرتا ع

  االلكترونية .

  

  

  

  

  



٢٢ 

 

  كلية التخطيط العمراني تجري مناقشة طالبة الدبلوم العالي في التخطيط الحضري 

طيط الحضري (رغد ناصر حسين ) عن أجرت كلية التخطيط العمراني مناقشة طالبة الدبلوم العالي في التخ
لمجمع الكليات التخطيط العمراني  glsبحثها الموسوم (التحليل المكاني للضوضاء باستخدام نظم المعلومات الجغرافية 

وعلى قاعة الكلية .هذا وترأس لجنة المناقشة ٣٠/١/٢٠١٩القانون ) وذلك يوم األربعاء الموافق  –اآلثار والتراث  –
لكلية األستاذ الدكتور عبد الصاحب ناجي البغدادي وعضوية ا.م.د احمد هاشم السلطاني  م.د نصير عبد السيد عميد ا

  الرزاق البصري حيث تم قبول بحث الطالبة وبتقدير جيد جدا.

  

  

  

  

  



٢٣ 

 

  كلية التخطيط العمراني تجري مناقشة طالبة الدبلوم العالي في التخطيط الحضري 

ي مناقشة طالبة الدبلوم العالي في التخطيط الحضري (رشا غانم جاسم) عن بحثها أجرت كلية التخطيط العمران
الموسوم (البدائل التخطيطية في األنماط البنائية في البيئات الحارة والجافة مدينة النجف االشرف أنموذجا  ) وذلك يوم 

د حسن جبار هميم  وعضوية ا.م.د علي وعلى قاعة الكلية .هذا وترأس لجنة المناقشة ا.م.٥/٢/٢٠١٩الثالثاء الموافق 
  حاتم القريشي  م.د محمود حسين مصطفى حيث تم قبول بحث الطالبة وبتقدير جيد جدا.

  

  

  

  

  



٢٤ 

 

   كلية التخطيط العمراني تجري مناقشة طالب الدبلوم العالي في التخطيط الحضري

الحضري (علي يونس لفته) عن بحثه  أجرت كلية التخطيط العمراني مناقشة طالب الدبلوم العالي في التخطيط
الموسوم (معوقات إنشاء مشاريع إعادة تدوير النفايات الصلبة في مدينة الناصرية) في يوم الخميس الموافق 

وعلى قاعة الكلية .هذا وترأس لجنة المناقشة ا.د عبد الجليل ضاري السعدي من جامعة واسط  وعضوية ٧/٢/٢٠١٩
رين لطيف الشوك من كلية التخطيط العمراني هذا وحضر المناقشة السيد عميد الكلية م.د أركان علي منجي و م. صاب

  ا.د عبد الصاحب البغدادي وعددا من األساتذة  حيث تم قبول بحث الطالب وبتقدير جيد جدا.

  

  

  

  



٢٥ 

 

  كلية التخطيط العمراني تجري مناقشة طالب الدبلوم العالي في التخطيط الحضري

العمراني مناقشة طالب الدبلوم العالي في التخطيط الحضري (منصور مكطوف خلف)  أجرت كلية التخطيط
عن بحثه الموسوم (المشكالت العمرانية في المركز التاريخي لمدينة النجف االشرف /محلة المشراق أنموذجا) وذلك 

السيد عميد الكلية األستاذ  وعلى قاعة الكلية .هذا وتتألف لجنة المناقشة كال من٢٠١٩/  ١٠/٣يوم االثنين الموافق 
الدكتور عبد الصاحب ناجي البغدادي رئيسا وعضوية م.د محمود حسين مصطفى و  م.د سارة محمود حبيتر و ا.د 

  فائدة سليم نوري عضوا ومشرفا حيث تم قبول بحث الطالبة وبتقدير جيد جدا.

  

  

  

  



٢٦ 

 

  ي التخطيط الحضري كلية التخطيط العمراني تجري مناقشة طالب الدبلوم العالي ف

أجرت كلية التخطيط العمراني مناقشة طالب الدبلوم العالي في التخطيط الحضري (محسن ربيع غانم) عن 
بحثه الموسوم (إستراتيجية التنمية المستدامة لألراضي الزراعية في مركز قضاء الكوفة) وذلك يوم الثالثاء الموافق 

جنة المناقشة كال من ا.م.د شمخي فيصل االسدي رئيسا وعضوية ا.م.د هذا وتتألف ل .وعلى قاعة الكلية١٢/٣/٢٠١٩
سامر هادي كاظم  و  م.د سراء عبد طه العذاري و ا.م.د حسن جبار هميم عضوا ومشرفا حيث تم قبول بحث الطالب 

  . بعد إجراء التعديالت وبتقدير جيد

  

  

  

  



٢٧ 

 

   لي في التخطيط الحضريكلية التخطيط العمراني تجري مناقشة طالبة الدبلوم العا

أجرت كلية التخطيط العمراني مناقشة طالبة الدبلوم العالي في التخطيط الحضري (رغد مهدي سليم ألعميدي ) 
عن بحثها الموسوم (سبل آليات المواثيق العالمية للحفاظ على هوية وتراث المدن العراقية مدينة النجف القديمة 

وعلى قاعة الكلية .هذا وتتألف لجنة المناقشة كال من ا.د فائدة نوري ١٣/٣/٢٠١٩ قأنموذجا) وذلك يوم األربعاء المواف
سليم رئيسا وعضوية م.د محمود حسين مصطفى و م.د خلود عبد الخالق السالم و ا.د عبد الصاحب ناجي البغدادي 

  . عضوا ومشرفا حيث تم قبول بحث الطالبة وبتقدير جيد جدا

  

  

  



٢٨ 

 

  ي تجري مناقشة طالبة الدبلوم العالي في التخطيط الحضري كلية التخطيط العمران

أجرت كلية التخطيط العمراني مناقشة طالبة الدبلوم العالي في التخطيط الحضري (مروة ليث حسين) عن 
بحثها الموسوم (التباين في المنهج التخطيطي بين المخطط األساس لمدينة النجف االشرف وميثاق النجف) وذلك يوم 

هذا وتتألف لجنة المناقشة كال من ا.د عبد العظيم عباس نصار  .م وعلى قاعة الكلية ٢٠١٩/ ١٨/٣ الموافق االثنين
رئيسا وعضوية ا.م.د وفاء كاظم عباس و م.د أركان علي منجي و ا.د عبد الصاحب ناجي البغدادي عضوا ومشرفا 

  حيث تم قبول بحث الطالبة وبتقدير جيد جدا.

  

  

  

  



٢٩ 

 

  العمراني تجري مناقشة طالبة الدبلوم العالي في التخطيط الحضري  كلية التخطيط

أجرت كلية التخطيط العمراني مناقشة طالبة الدبلوم العالي في التخطيط الحضري (زهراء رائد) عن بحثها الموسوم 
 ٢٠/٣/٢٠١٩ف) في يوم األربعاء الموافق الخضراء في التحول الحضري في محافظة النجف االشر ا(دور التكنولوجي

وعلى قاعة الكلية .هذا وتتألف لجنة المناقشة كال من ا.م.د سهاد كاظم الموسوي رئيسا وعضوية م.د سارة محمود 
حبيتر و م.د زياد علي إسماعيل و ا.م.د علي حاتم القريشي عضوا ومشرفا حيث تم قبول بحث الطالبة بعد التعديل 

  . وبتقدير جيد

  

  

  

  



٣٠ 

 

  )أخالقيات الطالب الجامعي في المنظور اإلسالمي  تقيم محاضرة بعنوان ( كلية التخطيط العمراني

من اجل النهوض بالمستوى األخالقي لدى الطالب الجامعي نظم مجموعة من أساتذة كلية التخطيط العمراني 
ديرة وأ ٢٠١٩ /٢٦/٣الموافق  الب الجامعي في المنظور اإلسالمي) يوم الثالثاءمحاضرة بعنوان (أخالقيات الط

المحاضرة من قبل الدكتور أمير الفحام والدكتورة سهاد الموسوي والدكتور احمد شدهان وتطرقا إلى موضوعات عدة 
 ، وأسلوب التعامل داخل الحرم الجامعي فظال عن إشاعة الفضائل واالبتعاد عن الرذائلها أساسيات االحترام المتبادلمن

  .حلة األولى ألقسام الكلية الثالثةعرض المحاضرة على طلبة المر. هذا وتم بغية االرتقاء بالمجتمع الجامعي

  

  

  

  



٣١ 

 

  قسم التخطيط الحضري في كلية التخطيط العمراني يكرم الطلبة المتفوقين

احتفالية لتكريم ٢٧/٣/٢٠١٩نظم قسم التخطيط الحضري في كلية التخطيط العمراني يوم األربعاء الموافق 
ولجميع المراحل الدراسية باإلضافة إلى منح شهادات ٢٠١٩- ٢٠١٨م الدراسي الحالي الطلبة المتفوقين للعا أبناءه

. تميز واالستمرار في هذه النشاطاتصفية وذلك لحثهم وتشجيعهم على الطلبة المتميزين في نشاطاتهم الال تقديرية لل
  .ون العلمي وعددا من أساتذة القسمهذا وحضر التكريم المعا

  

  

  

  



٣٢ 

 

  لخيرية تقيم معرضا تعريفيا بها في كلية التخطيط العمراني مؤسسة العين ا

ا لها في أقامت مؤسسة العين الخيرية التابعة لمكتب اية هللا العظمى السيد علي السستاني دام ظلة معرضا تعريفي
فضال عن اقامة ندوة تعريفية لعرض أهم أعمال  ٨/٤/٢٠١٩- ٧استمر لمدة يومين من كلية التخطيط العمراني 

عات لدعم . وتكون هذه التبرحملة للتبرعاتمشاريع ونشاطات المؤسسة هذا وشارك األساتذة والطلبة والموظفين بو
  .األيتام وعوائل الشهداء

  

  

  

  

  



٣٣ 

 

  كلية التخطيط العمراني تجري مناقشة طالبة الدبلوم العالي في التخطيط الحضري 

لعالي في التخطيط الحضري (ضفاف ميري حاجي) عن أجرت كلية التخطيط العمراني مناقشة طالبة الدبلوم ا
بحثها الموسوم (معايير االستدامة الحضرية في تخطيط المجمعات السكنية االستثمارية )  تقييم مجمعات سكنية منتخبة 

وعلى قاعة الكلية ٢٠١٩/ ٨/٤ من محافظة النجف االشرف مجمعي األميرات وقنبر أنموذجا وذلك يوم االثنين الموافق
ذا وتتألف لجنة المناقشة كال من ا.م.د حسن جبار هميم رئيسا  وعضوية م.د نصير عبد الرزاق البصري و م.د .ه

  اركان علي منجي و ا.م.د سهاد كاظم الموسوي عضوا ومشرفا حيث تم قبول بحث الطالبة وبتقدير امتياز.

  

  

  

  



٣٤ 

 

  التخطيط الحضري  كلية التخطيط العمراني تجري مناقشة طالبة الدبلوم العالي في

أجرت كلية التخطيط العمراني مناقشة طالبة الدبلوم العالي في التخطيط الحضري (دعاء حسين كاظم) عن 
 ١٥/٤ ) مدينة السماوة حالة دراسية في يوم االثنين الموافقوعالقته في تشكيل النسيج الحضري بحثها الموسوم (المناخ

المناقشة كال من ا.د عبد الصاحب ناجي البغدادي رئيسا وعضوية ا.م.د  هذا وتتألف لجنة .ى قاعة الكليةوعل٢٠١٩/
سامر هادي كاظم و م.د عقيل قصي الموسوي و م.د أركان علي منجي عضوا ومشرفا إذ تم قبول بحث الطالبة بعد 

  التعديل وبتقدير جيد.

  

  

  

  



٣٥ 

 

  ط الحضريلدبلوم العالي في التخطيكلية التخطيط العمراني تجري مناقشة طالبة ا

أجرت كلية التخطيط العمراني مناقشة طالبة الدبلوم العالي في التخطيط الحضري (زهراء خالد منعم ) عن 
الحضرية ) في يوم  ةاالتصاالت والمعلومات على النسيج االجتماعي في البيئ ابحثها الموسوم (تأثير تطور تكنولوجي

وتتألف لجنة المناقشة كال من ا.م.د حسن جبار هميم رئيسا وعلى قاعة الكلية .هذا ٢٠١٩/ ٢٢/٤االثنين الموافق
وعضوية م.د ميادة عبد الملك محمد و م.د زياد علي إسماعيل و ا.م.د سهاد كاظم الموسوي عضوا ومشرفا إذ تم قبول 

  بحث الطالبة وبتقدير جيد جدا عالي.

  

  

  



٣٦ 

 

  التخطيط الحضري كلية التخطيط العمراني تجري مناقشة طالب الدبلوم العالي في 

أجرت كلية التخطيط العمراني مناقشة طالب الدبلوم العالي في التخطيط الحضري (حيدر كساب جابر) عن 
) GISبحثها الموسوم (تقييم التأثيرات البيئية للمناطق الخضراء في مدينة السماوة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية 

ناقش البحث أهم المشكالت التي تواجه المناطق الخضراء وطرق الحفاظ .حيث ٢٠١٩/ ٢٣/٤في يوم الثالثاء الموافق
عليها . وإيجاد الحلول لزيادة المساحات الخضراء وبناء المتنزهات وعدم التجاوز على المساحات الخضراء من خالل 

السلطاني رئيسا  هذا وتتألف لجنة المناقشة كال من ا.م.د احمد هاشم .وانين من قبل الجهات ذات العالقةتشريع الق
وعضوية م.د أمير عبد اإلخوة  و م.د سارة محمود حبيتر و م.د سراء عبد طه العذاري عضوا ومشرفا إذ تم قبول بحث 

  الطالب بعد التعديل وبتقدير مستوفي.

  

  

  



٣٧ 

 

  بسمة أمل ) للتبرع لمرضى السرطان جامعة الكوفة تنظم حملة باسم (

المجتمع كلية التمريض في جامعة الكوفة تنظم حملة للتبرع لمرضى انطالقا من مبدأ الجامعة في خدمة 
السرطان ، حيث تم تشكيل فريق من طلبة وأساتذة الكلية لجمع التبرعات المادية والعينية لمرضى السرطان الذين 

يق كلية يراجعون مركز األورام السرطانية في النجف االشرف لشراء األدوية والمستلزمات الطبية. هذا وزار الفر
واتقى بالطلبة واألساتذة والموظفين لشرح أهداف هذه الحملة ٢٩/٤/٢٠١٩التخطيط العمراني يوم االثنين الموافق 

  والتي أطلق عليها اسم بسمة أمل . حيث القت الحملة استحسان ودعم الجميع .

  

  

  

  



٣٨ 

 

جامعة بيلغرود في كلية التخطيط العمراني تكرم عميد ورئيس قسم العمارة التخطيط الحضري في 
  روسيا

كرم عميد كلية التخطيط العمراني ا.د عبد الصاحب ناجي البغدادي عميد معهد العمارة البروفيسور فيتالي 
فالديمير فيتش ورئيسة قسم العمارة والتخطيط الحضري البروفيسورة ماركيتا فيكتور في جامعة بيلغرود الحكومية 

لجهود المعهد والقسم في اإلشراف على اساتذة كلية التخطيط والطلبة العراقيين  في روسيا االتحادية وذلك ةالتكنولوجي
لدراسة الكانديات وإشرافهم على مواضيع تخص العراق ومحافظة النجف االشرف على وجه الخصوص ...هذا وعبر 

هذه االلتفاتة والتكريم . عميد المعهد ورئيسة القسم عن شكرهم وامتنانهم لكلية التخطيط العمراني ولجامعة الكوفة على 
  .العمارة وكلية التخطيط العمراني آملين المزيد من التواصل العلمي بين الجامعتين ومعهد

  

  

  



٣٩ 

 

  ٢٠١٩-٢٠١٨كلية التخطيط العمراني تعلن بدء االمتحانات العملية النهائية للعام الدراسي 

متحانات العملية النهائية للعام الدراسي اال ٢١/٥/٢٠١٩بدأت كلية التخطيط العمراني يوم الثالثاء الموافق 
وأبدى توجيهاته بشان التعليمات الصاحب البغدادي سير االمتحانات هذا وتفقد عميد الكلية الدكتور عبد  ٢٠١٩-٢٠١٨

  .لكفير كافة المستلزمات الضرورية لذوالضوابط المعتمدة وأوصى ببذل أقصى الجهود إلنجاح سير االمتحانات وتو

  

  

  

  

  



٤٠ 

 

  امعة الكوفة تجري مناقشة لطالب الدبلوم العالي في التخطيط الحضري ج

ضري (حيدر أجرت كلية التخطيط العمراني في جامعة الكوفة مناقشة طالب الدبلوم العالي في التخطيط الح
لنجف وأهميته للتخطيط المستدام في محافظة ا eco budget) عن بحثه الموسوم (مفهوم ال يلمنعم عبد الحسين العبد

وناقشة اللجنة الطالب عن بحثه ومدى االستفادة من هذه التجربة  .هذا ٢٣/٥/٢٠١٩االشرف)  يوم الخميس الموفق 
حاتم القريشي رئيسا  وعضوية الدكتور أحسان عباس جاسم و الدكتور زياد  يوتتألف لجنة المناقشة كال من الدكتور عل

  ي و الدكتورة  فائدة نوري سليم عضوا ومشرفا حيث تم قبول بحث الطالب وبتقدير جيد جدا عالي.إسماعيل عل

  

  

  

  



٤١ 

 

  ٢٠١٩-٢٠١٨كلية التخطيط العمراني تعلن بدء االمتحانات النهائية للعام الدراسي 

يوم  ٢٠١٩-٢٠١٨أعلنت كلية التخطيط العمراني في جامعة الكوفة عن بدء االمتحانات النهائية للعام الدراسي 
ولجميع المراحل واألقسام هذا وتفقد عميد الكلية الدكتور عبد الصاحب البغدادي سير  ٢٥/٥/٢٠١٩السبت الموافق 

وأبدى توجيهاته بشان التعليمات والضوابط المعتمدة وأوصى ببذل أقصى الجهود إلنجاح سير االمتحانات   تاالمتحانا
  .لكفير كافة المستلزمات الضرورية لذوتو

  

  

  

  

  



٤٢ 

 

كلية التخطيط العمراني في جامعة الكوفة تقدم وجبات إفطار ألبنائها الطلبة بمناسبة شهر رمضان 
  المبارك

 لطلبتها في األقسام الداخلية وبعدد ةي جامعة الكوفة وجبات إفطار كاملمت عمادة كلية التخطيط العمراني فقد
ليلة  ٢٠١٩ /٢٦/٥اسبة شهر رمضان المبارك يوم األحد الموافق طالبا وطالبة باإلضافة إلى موظفي األقسام بمن ١١٠

الحادي والعشرين من شهر رمضان.. هذا وحضر وجبة اإلفطار عميد الكلية الدكتور عبد الصاحب ناجي البغدادي  
 ام تقدموومدير األقسام الداخلية في الجامعة يذكر إن الكلية اعتاده بتقديم هذه الوجبات في كل عام الطلبة من جانبه

  بالشكر لعمادة كليتهم واألساتذة على هذه الرعاية واالهتمام .

  

  

  



٤٣ 

 

فة يقومون بزيارات إلى معاهد ذوي نخبة من أساتذة كلية التخطيط العمراني في جامعة الكو
  االحتياجات الخاصة

لية التخطيط العمراني انطالقا من تعميق رسالة الجامعة وعالقتها واندماجها بالمجتمع ، قام نخبة من أساتذة ك
في جامعة الكوفة خالل شهر رمضان المبارك بمجموعة من الزيارات إلى معهد األمل للصم والبكم ومعهد الرجاء 
لعوق العقلي ومعهد النور للمكفوفين ودار المسنين ودار األيتام في محافظة النجف االشرف هذا وتم من خالل هذه 

دايا فضال عن إشاعة روح التعاون والتراحم لتلك الشرائح من ذوي االحتياجات الزيارات تقديم الدعم المعنوي واله
  الخاصة

  

  

  



٤٤ 

 

كلية التخطيط العمراني بجامعة الكوفة تجري االمتحان التنافسي للمتقدمين لدراسة الدبلوم العالي 
  المهني 

تنافسي للمتقدمين لدراسة الدبلوم االمتحان ال٢٠١٩ /٢٥/٦أجرت كلية التخطيط العمراني بجامعة الكوفة يوم األحد 
العالي المهني لقسم التخطيط الحضري وأشار عميد الكلية ا.د عبد الصاحب ناجي البغدادي إلى أن االمتحان اجري في 

) مقاعد.هذا واشرف على االمتحان عميد ٦وبنجاح علما إن عدد المقاعد الذي يتنافس عليها المتقدمين(  GIS ـمختبر أل
اون العلمي ورئيس قسم التخطيط الحضري فضال عن عدد من األساتذة المراقبين وسبق أداء االمتحان الكلية والمع

فضال عن سرعة الحصول على النتائج  نشرح آلية وطريقة اإلجابة للطلبة ... وألقة االمتحان استحسان الطلبة المتنافسي
ان تحريري ألسئلة فكرية وأخرى اختصاص من ) درجة تاله امتح٦٠النهائية وكانت درجة االمتحان االلكتروني (

  ) درجة ثم المقابلة الشفوية للطلبة من قبل لجنة مختصة برئاسة المعاون العلمي .٤٠(

  

  



٤٥ 

 

  كلية التخطيط العمراني في جامعة الكوفة تشهد حملة أعمار وتأهيل القاعات والمختبرات الدراسية

والقاعات  تحملة واسعة لتأهيل وتوسعة وترميم المختبراشهدت كلية التخطيط العمراني في جامعة الكوفة 
م ٢٥الدراسية وذكر عميد الكلية ا.د عبد الصاحب ناجي البغدادي إن حملة األعمار شملت توسعة مختبر الرسم بواقع 

ملة مربع ومختبر المساحة وتوسعة قاعة دراسية كبيرة وذلك الستيعاب أعداد الطلبة المتزايد على الكلية وشملت الح
أيضا ترميم المجاميع الصحية للطلبة والطالبات وإدامة الحدائق والممرات ، ويذكر إن الكلية في نهاية كل عام تقوم 

  بمثل هذه الحمالت الستقبال العام الدراسي الجديد .

  

  

  

 



٤٦ 

 

 كلية التخطيط العمراني في جامعة الكوفة تكرم الموظف المتقاعد يعقوب يوسف محمد

عميد الكلية األستاذ الدكتور عبد الصاحب البغدادي والمعاون اإلداري وعددا من الموظفين بحضور السيد   
الموظف في كلية التربية والمنسب لكليتنا السيد (  ٢/٧/٢٠١٩المصادف ة التخطيط العمراني يوم االثنين كرمت كلي

خدمة طوال هذه السنوات والتزامه في لما قدمه من  وفاء له ٢٠١٩يل على التقاعد عام يعقوب يوسف محمد ) والذي أح
والتقدير واالحترام لهه متمنا تأدية الواجبات على أتم وجه ،حيث أشاد السيد العميد في كلمة وجهها عبر فيها عن الشكر 

 وحث الحاضرين إن يسيروا على خطاه وان يكونوا خير خلف له طول العمر والصحة والعافية له

  

  

 

 



٤٧ 

 

  

  
  

  الزيارات



٤٨ 

 

  تخطيط العمراني تستضيف الدكتور عقيل الموسوي إللقاء محاضرة عن مدينة الرار في ألمانياكلية ال

استضاف قسم التخطيط الحضري في كلية التخطيط العمراني يوم الخميس ذ الزائر ضمن برنامج األستا
لقاء محاضرة عن الدكتور عقيل قصي الموسوي التدريسي في كلية الهندسة جامعة الكوفة إلم  ١٨/١٠/٢٠١٨الموافق 

إحدى التجارب العالمية في إعادة إحياء مدينة (الرار في ألمانيا) حيث قدم الموسوي عرضا مفصال عن المدينة كيف 
 ع الصناعية والسياحية . هذا وحضركانت في الماضي وكيف أصبحت أالن بعد أن تم التخطيط واالستفادة من المواق

  جي البغدادي والسادة رؤساء األقسام العلمية وعددا من األساتذة وطلبة الكلية .السيد عميد الكلية ا.د عبد الصاحب نا

  

  

  

  



٤٩ 

 

  السيد رئيس الجامعة يتفقد كلية التخطيط العمراني ويلتقي بعميدها 

تفقد السيد رئيس جامعة الكوفة األستاذ الدكتور محسن ألظالمي كلية التخطيط العمراني يوم االثنين الموافق 
والتقى بعميدها األستاذ الدكتور عبد الصاحب ناجي البغدادي وعددا من أعضاء الهيئة التدريسية وتأتي ١٢/١١/٢٠١٨

  .م  ٢٠١٩- ٢٠١٨هذه الزيارة لتفقد الكلية مع بدء العام الدراسي الجديد 

  

  

  
  

  

  



٥٠ 

 

  اللجنة الوزارية التدقيقية الخاصة بتقييم المختبرات تزور كلية التخطيط العمراني 

لجنة التدقيقية الوزارية الخاصة بتقييم المختبرات كلية التخطيط العمراني يوم االثنين الموافق زارت ال
لالطالع على المختبرات الموجودة في الكلية واجتمع السيد رئيس اللجنة بالسادة مسئولي الجودة م  ١٩/٢/٢٠١٩

حال ووضع مختبرات الكلية ومستوى األداء  والمشرفين المسئولين عن المختبرات في الكلية وتم الحديث والتدقيق على
للطلبة هذا وأعطت اللجنة توجيهاتها لغرض النهوض بالمستوى التعليمي بشكل  تالتعليمي التي تقدمة هذه المختبرا

  بشكل ميداني على مختبرا الكلية . اأفضل وتجول السادة أعضاء اللجنة واطلعو

  

  

  



٥١ 

 

  ي جامعة الكوفة يزور كلية التخطيط العمراني فريق شعبة التوظيف ومتابعة الخريجين ف

زار فريق شعبة التوظيف ومتابعة الخريجين في جامعة الكوفة كلية التخطيط العمراني يوم األربعاء الموافق 
والتقى الفريق بالسيد عميد الكلية ا.د عبد الصاحب ناجي البغدادي بعدها تم اللقاء بطلبة المرحلة الرابعة ١٣/٣/٢٠١٩

عن  شرح آلية عمل الشعبة والخدمات التي تقدمها للطلبة بعد التخرج وتقديم الئحة بمجاميع الطلبة المعينينوذلك ل
  .الخاص القطاعين العام اوطريق الشعبة سواء ان كان في 

  

  

  



٥٢ 

 

  اللجنة الوزارية المكلفة باستكمال اجرات دراسة الماجستير تزور كلية التخطيط العمراني

ارية المكلفة باستكمال االجرات الفنية الستحداث دراسة الماجستير في قسم التخطيط اللجنة الوز تزار
واطلعت اللجنة على كافة المنشاة من قاعات  ٢٧/٣/٢٠١٩الحضري كلية التخطيط العمراني يوم األربعاء الموافق 

مناقشة كافة المتطلبات هذا ومختبرات دراسة في الكلية ، بعدها تم عقد اجتماع مطول بالكادر التدريسي في القسم ل
  وأهليتها الستحداث هذه الدراسة وأبدت اللجنة ارتياحها الكبير وأشادت باإلمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها كلية التخطيط

  

  

  

  

  



٥٣ 

 

  النهائية  ترئيس جامعة الكوفة يتفقد كلية التخطيط العمراني لالطالع على سير االمتحانا

ألستاذ الدكتور محسن عبد الحسين ألظالمي كلية التخطيط العمراني يوم االثنين ا تفقد رئيس جامعة الكوفة
هذا واطلع ألظالمي  على ٢٠١٨/٢٠١٩ لالطالع على سير االمتحانات النهائية للعام الدراسي ٣/٦/٢٠١٩الموافق 

ح العملية االمتحانية وظمآن القاعات االمتحانية المناسبة  وعبر عن ارتياحه بتوافر كافة المتطلبات والمستلزمات إلنجا
  سيرها بشكل منتظم ورافقه في جولته التفقدية عميد الكلية األستاذ الدكتور عبد الصاحب البغدادي

  

  

  

  

  
  



٥٤ 

 

  

  

  

  

  

  
  

  نشاطات الكلية



٥٥ 

 

  )  GIS( كلية التخطيط العمراني تقيم دورة تدريبية حول نظم المعلومات الجغرافية

لية التخطيط العمراني دورة تدريبية بعنوان ( نظم المعلومات الجغرافية أقامت شعبة التعليم المستمر في ك
م حيث تناولت الدورة التعرف على البرنامج وكيفية الرسم داخلة  ١١/١٠/٢٠١٨-٧) وللفترة من GISالمستوى األول 

اإلغراض العلمية األخرى وربطة بالبيانات المكانية مما يمكن المتدرب على القدرة واالستفادة العلمية النجاز البحوث و
متدرب من األساتذة والموظفين من داخل الكلية وخارجها وكان المحاضر في الدورة م. ١٢هذا واشترك في الدورة 

  زينب ديكان عباس.

  

  

  

  



٥٦ 

 

قسم التخطيط البيئي في كلية التخطيط العمراني يقيم ورشة عمل بعنوان (التلوث البالستيكي وإثارة 
  )الضارة في البيئة 

أقام قسم التخطيط البيئي في كلية التخطيط العمراني ورشة عمل بعنوان (التلوث البالستيكي وإثارة الضارة في 
القاها الدكتور حسين محمود شاكر التدريسي في كلية الهندسة جامعة  ٢٠١٨ /١٤/١١البيئة ) يوم األربعاء الموافق 

ة وتصنيفها وأنواعها وكذلك االستخدامات المختلفة وأثارها الكوفة إذ تضمنت الورشة التعريف بالمواد البالستيكي
الضارة والفترات الزمنية لتحليلها .هذا وحضر الورشة مجموعة من أساتذة القسم والطلبة وفي الختام تم تقديم شهادة 

  لجهوده العلمية في إلقاء المحاضرة . الألستاذ المحاضر تثمينن ةتقديري

  

  

  

  



٥٧ 

 

ي في كلية التخطيط العمراني ينظم سفرة علمية إلى قضاء الشامية في محافظة قسم التخطيط اإلقليم
  الديوانية 

م قسم التخطيط اإلقليمي في كلية التخطيط العمراني سفرة علمية  لطلبة المرحلة الرابعة إلى قضاء الشامية ظن
ر المخططات الهيكلية . وتاتي هذه الزيارة ضمن مقر١٥/١١/٢٠١٨في محافظة الديوانية يوم الخميس الموافق 

مع مسئولي الوحدات اإلدارية والدوائر المحلية في القضاء وتم االستماع إلى وجهات  تاءتضمنت السفرة إجراء اللقا
هة وبين النظر المختلفة الخاصة باألجهزة المعنية في اإلدارة والتخطيط وذلك لغرض التنسيق بين الكلية وطلبتها من ج

  .الديوانية من جهة أخرى  ةحافظاإلدارات المحلية في م

  

  

  

  



٥٨ 

 

التخطيط العمراني تشارك في الملتقى السنوي األول للمبتعثين والعائدين من الخارج الذي أقامته 
  جامعة واسط

شارك السيد عميد كلية التخطيط العمراني األستاذ الدكتور عبد الصاحب ناجي البغدادي والمدرس أحسان علي 
السنوي األول للمبتعثين والكفاءات العائدة من الخارج الذي أقامته جامعة واسط وبالتعاون مع كلية كريم فعاليات الملتقى 

وعلى هامش الفعالية منح السيد العميد شهادة مشاركة . هذا م  ٢٠/١١/٢٠١٨الهندسة في يوم الثالثاء الموافق 
  ) ورقة عمل٣٠علمية قدمت فيها أكثر من (وتضمنت الجلسة االفتتاحية تقديم ثالث عروض بعدها أقيمت ثالث جلسات 

  

  

  

  

  



٥٩ 

 

تدريسي في كلية التخطيط العمراني يشارك في المؤتمر الدولي األول لآلثار والتراث برعاية العتبة 
  الحسينية المقدسة 

في المؤتمر  قشارك التدريسي في قسم التخطيط اإلقليمي في كلية التخطيط العمراني الدكتور نصير عبد الرزا
والذي حمل عنوان ٢٦/١١/٢٠١٨-٢٥دولي األول لآلثار والتراث والذي أقامته العتبة الحسينية المقدسة للفترة من ال

سوم (دور قواعد المعلومات الجغرافية في التوثيق و(اآلثار والتراث ارث حضاري وإنساني ) إذ شارك ببحثه الم
لمؤتمر وناقش البحث السبل الكفيلة نحو اعتماد التقنيات التاريخي للمواقع األثرية ) وتم عرضة في الجلسة األولى ل

الرقمية كنظم المعلومات الجغرافية ودورها كبديل للطرق التقليدية في برامج التوثيق المعماري والتاريخي المتبعة في 
  الدول التي تتمتع بخصائص تاريخية.

  

  

  

  



٦٠ 

 

الدولي الثامن والبيئة الثالث عشر لعام  كلية التخطيط العمراني تشارك في مؤتمر التخطيط العمراني
  في مدينة انطاليا التركية ٢٠١٨

والمؤتمر الدولي الثامن للتنمية الدولي الثامن للتخطيط العمراني،  شاركت كلية التخطيط العمراني في المؤتمر
- ٢٥ليا في تركيا للفترة من المستدامة والذي نظمته المنظمة االورو عربية ألبحاث البيئة والمياه والصحراء بمدينة انطا

وبالتعاون مع عدد من الجامعات العراقية والعربية والدولية . ومثل الكلية عميدها األستاذ الدكتور ٢٠١٨نوفمبر / /٢٧
عبد الصاحب ناجي البغدادي في بحثه الموسوم (التوثيق التراثي واستثماره سياحيا في مدينة النجف القديمة ) واألستاذ 

رئيس قسم التخطيط اإلقليمي ببحثها الموسوم (اإلدارة البيئية الحضرية على أسس  يتورة سهاد الموسوالمساعد الدك
  الحوكمة وسبل تطبيق سياساتها في مدينة النجف االشرف ) هذا وترأس العميد إحدى جلساته العلمية .

  

  

  

  



٦١ 

 

راق ي العلمدن المدمرة فتدريسي من كلية التخطيط العمراني يشارك في المؤتمر الهندسي ألعمار ا
  وسوريا

مار ي ألعشارك الدكتور نصير عبد الرزاق حسج التدريسي في كلية التخطيط العمراني في المؤتمر الهندس
عراقيين ين الالمدن المدمرة في العراق وسوريا والذي أقيم على ارض معرض بغداد الدولي وبرعاية نقابة المهندس

موذج المدينة الذكية كمقترح إلعادة أعمار ببحثه الموسوم (نم  ٤/١٢/٢٠١٨-٣ن واتحاد المهندسين العرب للفترة م
ضوع ول موحالمدن المدمرة ) وتم عرض بحثه في الجلسة األولى من اليوم الثاني للمؤتمر وجرت مناقشات علمية 

لحضري اتمع المج البحث وأهميته في نجاح المؤتمر من خالل إبراز دور المدن والخدمات الذكية في بلورة وصياغة
  . الذكي

  

  

  
  



٦٢ 

 

كلية التخطيط العمراني تقيم ورشة عمل عن مشاكل الحركة والنقل وحركة المرور في محافظة النجف 
  االشرف

أقامت كلية التخطيط العمراني ورشة عمل في موضوع مشاكل الحركة والنقل والمرور في محافظة النجف 
كة الحركة بأنواعها والنقل المستدام يوم االثنين الموافق االشرف وأهمية التحول نحو زيادة كفاءة شب

 maue mobility csmart mauhy citiea) صاحب شركة tony boshوبحضورالخبير الهولندي (٣/١٢/٢٠١٨
الهولندية حيث قدم الخبير عرضا ألسلوب التعامل مع شبكات الحركة ومشاكلها وأهمية ذلك في تخطيط المدن 

مجموعة من المشاريع التي عمل فيها وهي عدة مدن في هولندا ومدينة برلين في ألمانيا ومدينتي  االمستدامة مستعرض
لوس أنجلس وأوستن في الواليات المتحدة ومدن أخرى في أفريقيا وغينيا وغيرها وتركزت الدراسة على مشاكل النقل 

  . كوفة ) –خص شارع ( نجف في مدينتي النجف والكوفة وباأل

  

  

  



٦٣ 

 

  ي في كلية التخطيط العمراني ينشر بحثا مشتركا بإحدى المجالت العلمية في بريطانياتدريس

بول في المملكة يم نصار ) المبتعث إلى جامعة ليفرنشر التدريسي في كلية التخطيط العمراني (م. زهير عبد العظ
العلمية والبروفيسور  نللشؤوالمتحدة بحثا مشتركا مع كال من الدكتور صبيح لفتة فرحان مساعد رئيس جامعة واسط 

محمد جمال عبد المنعم وكان  البحث بعنوان (التحول الحضري في مراكز المدن التقليدية دراسة عن حالة كربالء 
في المملكة  journal of architect real reach  arch net- jar linter nationalالمقدسة ) وقد نشر في مجلة 

وتقع ضمن الفئة  scopesمارية العالمية ضمن تصنيف (سكو بس ) للمجالت العلمية المتحدة وتعد من المجالت المع
األولى من هذا التصنيف وأضاف نصار إلى إن البحث تناول موضوع التحول الحضري في البيئة العمرانية والذي اثر 

اإلطار على على خصائص المدن المقدسة وتوصل إلى إطار نظري للمفردات التحول الحضري وتم تطبيق هذا 
المركز التاريخي لمدينة كربالء المقدسة وكانت أهم النتائج التي توصل إليها البحث إن هنالك سلسلة من األخطار التي 
ربما تعرقل عملية إعادة التطوير التاريخية واهم هذه التحديات هو الضغط المتزايد من القطاع الخاص لبناء الفنادق 

  ى بحجة تلبية طلبات الزائرين .وإعمال التطوير التجارية األخر

  

  

  
  



٦٤ 

 

عنوان (التوسع العمراني  يط العمراني واآلثار والتراث حملتورشة علمية مشتركة بين كليتي التخط
  والمواقع االثارية وسبل إيجاد الحلول االيجابية للحفاظ على التراث الحضاري)

ة عمل بالتعاون مع كلية التخطيط العمراني يوم أقامت كلية اآلثار ضمن نشاط فسم اآلثار العراقية القديمة ورش
عنوان (التوسع العمراني والمواقع االثارية وسبل إيجاد الحلول االيجابية للحفاظ بحملة ٢٦/٢/٢٠١٩الثالثاء الموافق 

وقد تمت الورشة برعاية كل من عميدي كلية التخطيط العمراني (ا.د عبد الصاحب ناجي  على التراث الحضاري)
 –وحضر الورشة عددا من تدريسي الكليتين ووفد من كلية اآلثار  ، ثار (ا.م.د محمد جواد )اآلوعميد كلية  ي )البغداد

ومدى تعارضه مع المواقع االثرية  ف بالتوسيع العمراني والية أسبابهجامعة سامراء. وقد تناولت الورشة التعري
مهمة عمل الجانبين ، هذا وقد كان من ضمن توصيات الشاخصة وغير الشاخصة وسبل الحلول التي من شانها تسهيل 

  الورشة أن تتطور هذه الورشة إلى عقد ندوة مشتركة بين الكليتين لفسح المجال أما اكبر عدد من المختصين .

  

  



٦٥ 

 

العمراني وبالتعاون مع مركز الدراسات التخصصية بين الحوزة والجامعة تقيم ندوة عن  كلية التخطيط
  االجتماعي وسائل التواصل 

أقامت كلية التخطيط العمراني وبالتعاون مع مركز الدراسات التخصصية بين الحوزة العلمية والجامعة ندوة 
حاضر فيها  ٧/٣/٢٠١٩حملة عنوان (وسائل التواصل االجتماعي وأثارها في الحياة الجامعية ) يوم الخميس الموافق 

عريف بمصطلح التواصل وشرح وسائل التواصل االجتماعي الشيخ الدكتور عبد الرسول الغفاري تطرق إلى الت
وايجابياتها وسلبياتها والطرق المختلفة الستخدامها وتم عرض بعض التجارب السيئة الستخدام وسائل التواصل مع 

ة التعريف بعدد من القوانين واألنظمة التي عالجه المشاكل الناتجة السيئ لهذه الوسائل من حاالت االبتزاز والقرصن
  د عبد الصاحب ناجي البغدادي وعددا من أساتذة وطلبة الكلية .وحضر الندوة السيد عميد الكلية أ.وغيرها ، هذا 

  

  



٦٦ 

 

  كلية التخطيط العمراني تقيم ورشة تدريبية حول نظام المقررات الدراسية

 ١٩/٣/٢٠١٩اء الموافق أقامت كلية التخطيط العمراني ورشة تدريبية حول نظام المقررات الدراسية يوم الثالث
وكان المحاضر فيها الدكتور (محمود حسين مصطفى ) إذ طرح رؤيته لتطبيق هذا النظام في كليتنا وعرض المعوقات 
وسبل تجاوزها من خالل خبرته السابقة كمخطط ومعتمد استشاري تدريب وتطوير الموارد البشرية هذا وتحدث عن 

ب وأوعد بإكمال منظومة الكترونية يعدها لتطبيق هذا النظام وتشمل تنظيم مزايا النظام وفائدته للتدريسي والطال
المقررات والقاعات وأوقات األساتذة ، هذا واستمرت الورشة لمدة يومين حيث تم عرض النموذج المقترح وتمت 

م . هذا وحضر في مناقشة المقررات والدروس االختيارية للطالب وطريقة التسجيل وبعض اللوائح التنظيمية لهذا النظا
  الورشة السيد عميد ا.د عبد الصاحب البغدادي والمعاونين العلمي واإلداري واألساتذة 

  

  

  



٦٧ 

 

يقيمون ورشة علمية حول نظام المقررات الدراسية في معهد  ريسيان من كلية التخطيط العمرانيتد
  الفنون التطبيقية في الزعفرانية

عفرانية التدريسيان في كلية التخطيط العمراني /جامعة الكوفة وهم استضاف معهد الفنون التطبيقية في الز
لعقد ورشة ٢٦/٣/٢٠١٩والدكتور زياد علي إسماعيل ) يوم الثالثاء الموافق  –(الدكتور محمود حسين مصطفى 

التدريسيان تدريبية حول نظام المقررات الدراسية والمزمع تطبيقه في العام الدراسي القادم حيث أديرة الورشة من قبل 
ومخططين وأصحاب خبرة في مجال التطوير  نوذلك لنقل خبرتهم إلى أساتذة المعهد على اعتبارهم استشاريي

وأمثلة عالمية حول النظام  codingتالمؤسسي ، وتضمنت محاور الورشة التعريف بنظام المقررات وترميز المقررا
في تطبيق هذا النظام وبكفاءة عالية . وفي الختام تم تكريم باإلضافة إلى عرض تجربة تجربة كلية التخطيط العمراني 

  األستاذين المحاضرين بشهادات تقديرية  من قبل عمادة المعهد .

  

  



٦٨ 

 

قسم التخطيط الحضري في كلية التخطيط العمراني يقيم ورشة عمل حول اتفاقيات اليونسكو لتعزيز 
  وحماية التراث الثقافي 

عنوان (اتفاقيات اليونسكو لتعزيز  ة التخطيط العمراني ورشة عمل حملتي كليأقام قسم التخطيط الحضري ف
حيث استضاف القسم كال من ا.م.د علي ناجي و م.د شبر م  ٣/٤/٢٠١٩وحماية التراث القافي ) يوم األربعاء الموافق 

تراث الثقافي العمراني المادية منعم من قسم الهندسة المعمارية في كلية الهندية جامعة الكوفة وتناولت الورشة أهمية ال
إلى مراحل تقدمة من الوعي  بوغير المادية ومراحل تطوير الفكر االممي بهذا االتجاه في حماية الموروث إثناء الحرو

بأهمية هذا الموروث حتى تضمن العادات والتقاليد وحماية العناصر الفيزيائية التي هي من صنع اإلنسان أو العناصر 
ها من المواضيع ذات العالقة . هذا وحضر الورشة السيد عميد الكلية اد عبد الصاحب ناجي البغدادي الطبيعية وغير

  . وطلبة الدراسات العليا واألولية وعددا من األساتذة

  

  



٦٩ 

 

تدريسي في كلية التخطيط العمراني يشارك في المؤتمر الدولي الثاني للموارد المائية الذي أقامته 
  القاهرةجامعة عين الشمس ب

شارك التدريسي في قسم التخطيط اإلقليمي في كلية التخطيط العمراني الدكتور نصير الرزاق البصري 
بالمؤتمر الدولي الثاني الذي أقامه مركز بحوث الشرق األوسط والدراسات المستقبلية في جامعة عين الشمس 

 the importance ofالموسوم ( ، من خالل بحثه٢٠١٩بجمهورية مصر العربية مطلع شهر نيسان الجاري 
innovative pianniny for water resourees sustainabijity والمشترك مع الباحث األستاذ الدكتور عبد (

الصاحب ناجي البغدادي / عميد كلية التخطيط العمراني غي جامعة الكوفة ، هذا وتم إلقاء البحث في الجلسة األولى من 
ناول البحث مفهوم التخطيط أالبتكاري ودورة في تحقيق االستدامة ، مسلطا الضوء على منهج اليوم الثاني للمؤتمر إذ ت

العالية والحوكمة وصياغة منهج إلدارة وتخطيط أفضل  ةالتخطيط أالبتكاري القائم على مبدأ الحلول التكنولوجي
ام تم منح السادة الباحثين المشاركين السيناريوهات وانجحها لبلوغ الهدف التخطيطي وتحقيق بيئة مستدامة . وفي الخت

  شهادات تقديره تثمينا لجهودهم في إثراء جلسات المؤتمر .

  

  

  



٧٠ 

 

  ورشة عمل حول نظام المقررات الدراسية تقيمها كلية التخطيط العمراني

على ضوء توجيهات عمادة كلية التخطيط العمراني وحسب الجدول المقدم إلى جميع أقسام الكلية والبدء 
لمرحلة الثانية من تفعيل نظام المقررات ، تم عقد ورشة عمل حول تفعيل نظام المقررات والعمل بالنافذة االلكترونية با

الموحدة والمقترحة من قبل الدكتور (محمود حسين مصطفى ) التدريسي في قسم التخطيط الحضري يوم الخميس 
الحضري والبيئي حيث تم عرض آلية العمل بنظام  وبحضور ممثلين من أساتذة قسمي التخطيط١١/٤/٢٠١٩الموافق 

المقررات من خالل النافذة االلكترونية والمعدة من قبل الدكتور محمود وشرح طريقة التسجيل على المقررات من قبل 
  .الطالب وطريقة حجز األستاذ لوقتة التدريسي وقاعته الدراسية وربطة مع قاعدة بيانات تدريسي وطلبة الكلية 

  

  

  

  



٧١ 

 

  العمراني يقيمان ورشتي عمل حول نظام المقررات  طتدريسيان من كلية التخطي

) ن مصطفى واألستاذ أحسان علي كريمأقام التدريسيان في كلية التخطيط العمراني وهم (الدكتور محمود حسي
. إذ تم عقد سيةة التخطيط العمراني كحالة دراورشتي عمل حول تطبيق منهجية نظام المقررات في الجامعات وفي كلي

والثانية في كلية اللغات جامعة الكوفة  ١٠/٤/٢٠١٩الورشة األولى في جامعة اإلمام الصادق (ع) فرع النجف بتاريخ 
وأمثلة عالمية حول النظام  coding، التعريف بترميز النظام هذا وتضمنت الورش ١٥/٤/٢٠١٩وافق يوم االثنين الم

افذة االلكترونية وشرح ي هذا المجال باإلضافة إلى لمحة أولية عن النعرض تجربة كلية التخطيط العمراني فو
والطلبة والقاعات الدراسية وغيرها  ن، وربط قواعد بيانات التدريسييبين الجداول ت. وهي تجنب المتعارضامميزاتها

  .النقاط المفيدة للطالب واألستاذ من

  

  

  



٧٢ 

 

لنظم المعلومات الجغرافية  الثالثؤتمر الدولي تدريسي في كلية التخطيط العمراني يشارك في الم
)GISالمقام من قبل مركز النهرين للدراسات االستراتيجية (  

الثالث لنظم الدكتور نصير عبد الرزاق حسج البصري في المؤتمر الدولي  كليتناشارك التدريسي في 
ستراتيجية التابع لمستشارية االمن الوطني النهرين للدراسات االمركز  ) ، والمقام من قبلGISالمعلومات الجغرافية (

 The role of GIS in the analysis of factors affecting urbanالموسوم ( هببحث ٢٠١٩ /٦ – ١٦-١٤للمدة 
spatial organizationفي قاعات مقر المركز في للمؤتمر  االولفي الجلسة االولى من اليوم  ه) ، اذ تم إلقاء بحث

) ونماذج االرتباط GWRالنمذجة الرياضية الرقمية وتحديدا نماذج االنحدار الجغرافي الموزون (بحث ، وتناول البغداد
لغرض تحديد العوامل المسببة للتغير الوظيفي في استعماالت االرض الحضرية في مدينة النجف االشرف خالل مدة 

 الدراسة.

  

  



٧٣ 

 

رتبة األولى في التقييم الذاتي للعام الدراسي كلية التخطيط العمراني في جامعة الكوفة تحصل على الم
٢٠١٨-٢٠١٧  

- ٢٠١٧حازت كلية التخطيط العمراني على المرتبة األولى بين كليات جامعة الكوفة في التقييم الذاتي للعام الدراسي 
ألداء اللجان في ضمان الجودة واالعتماد وا دادي... هذا وشكر عميد الكلية الدكتور عبد الصاحب ناجي البغ٢٠١٨

فضال عن النشاطات  نالجامعي في األقسام العلمية وشعبة واألداء في الكلية في توثيق النتاجات البحثية للسادة التدريسيي
وس العلمية في تقديم الدر تالعلمية من مؤتمرات وندوات وورش عمل وكذلك عقد السمنرات باإلضافة إلى المختبرا

  فيها. العلمية للطلبة وتنوع األجهزة

  

  

  

  



٧٤ 

 

   

  

  

  

  
  

  نشاطات طالبية



٧٥ 

 

  طلبة كلية التخطيط العمراني ينظمون مهرجان النور الشعري السنوي بمناسبة المولد النبوي 

بحضور عدد من شعراء المحافظة نظم طلبة كلية التخطيط العمراني مهرجان النور السنوي بمناسبة مولد 
وافتتح  المهرجان بمحاضرة ألقاها الدكتور علي عبد  ٢٥/١١/٢٠١٨الرسول األعظم محمد (ص) يوم األحد المصادف

الزهرة التدريسي في كلية التمريض تحدث فيها عن التنمية البشرية و أشار إلى فضائل وأخالق نبينا ومنقذنا النبي 
 محمد (ص) وحضر االحتفال السيد المعاون اإلداري الدكتور سامر الجشعمي وعدداً من األساتذة والموظفين فضالً عن
طلبة الكلية حيث ألقيت القصائد الشعرية التي تغنت بحب الرسول األعظم وعبرت عن مدى االنتماء لهذا المثل الشريف 

  واالستمرار على الوالء آلل البيت األطهار عليهم السالم .

  

  

  

  



٧٦ 

 

طلبة كلية التخطيط العمراني يشاركون في معرض الرسم والفنون الذي نظمته شعبة النشاطات 
  بية في جامعة الكوفةالطال

شارك مجموعة من طلبة كلية التخطيط العمراني بنشاطاتهم الفنية في معرض الرسم والفنون والذي أقامته 
على حدائق كلية التمريض وتضمنت  ٢٠١٨ /٢٤/١٢شعبة النشاطات الطالبية في جامعة الكوفة يوم االثنين الموافق 

  لخط لعددا من طلبة وطالبات الكلية .المشاركة عددا من اللوحات الفنية للرسم وا

  

  

  

  

  



٧٧ 

 

عام أمير المؤمنين (ع) كلية التخطيط العمراني تقيم معرض النتاجات هـ ١٤٤٠ضمن فعاليات عام 
   العلمية والفنية للطلبة

عام أمير المؤمنين علية السالم أقامت كلية التخطيط العمراني معرضا ضم النتاجات ١٤٤٠ضمن فعاليات عام 
وتظمن المعرض عرض مشاريع التصميم الحضري ٤/٣/٢٠١٩ة والفنية لطلبة الكلية يوم االثنين الموافق العلمي

والتصميم البيئي المستدام ومشاريع إعداد المخطط الهيكلي ومشاريع إعداد وتحديث المخطط األساس لعدة مدن في 
وحضر المعرض السيد المساعد العلمي  هذا ةمحافظة النجف االشرف باإلضافة إلى عرض مجموعة من اللوحات الفين

  محسن ألعبادي وعددا من السادة الضيوف من مختلف الدوائر في المحافظة . رلرئيس الجامعة الدكتو

  

  

  



٧٨ 

 

كلية التخطيط العمراني تشارك في مسابقة بنك المعلومات ضمن فعاليات األسبوع الثقافي العاشر 
  لجامعة الكوفة 

اني في تصفيات الدور األول من مسابقة بنك المعلومات ضمن فعاليات األسبوع شاركت كلية التخطيط العمر
هذا وجمع اللقاء بين كليتي التخطيط العمراني وكلية طب ٥/٣/٢٠١٩الثقافي العاشر لجامعة الكوفة يوم الثالثاء الموافق 

ألولى بفوز التخطيط العمراني وتأهلها إلى االسنان إذ هيأت الكلية فريقا من أبنائها الطلبة لهذه المسابقة وانتهت الجولة ا
  المرحلة القادمة .

  

  

  

  



٧٩ 

 

في ختام فعاليات األسبوع الثقافي العاشر لجامعة الكوفة كلية التخطيط العمراني تحصل على المركز 
  األول في مسابقة بنك المعلومات

لخاصة في مسابقة بنك وا٢٠١٩- ٢٠١٨اختتمت فعاليات األسبوع العاشر لجامعة الكوفة للعام الدراسي 
باحتفال بهيج وبحضور السيد المساعد العلمي لرئيس الجامعة وعمداء الكليات ١٩/٣/٢٠١٩المعلومات يوم الثالثاء

والشخصيات في المحافظة وممثلين من باقي الجامعات العراقية وجمعا من األساتذة والطلبة ... بدء الحفل بكلمة السيد 
تور محسن العبادي والتي أثنى بها على دور الكليات المشاركة في هذه المسابقة المهمة  ثم المساعد العلمي األستاذ الدك

جرت المسابقة النهائية لبنك المعلومات بين فريقي كلية التخطيط العمراني والطب إذ فاز فريق طلبتنا على فريق كلية 
على التوالي . فألف مبارك  ةللمرة الثاني بباللق الطب بعد منافسة مثيرة وشيقة ، ليعلن عن فوز كلية التخطيط العمراني

 على اإلبداع واالنجاز .

  

  

  



٨٠ 

 

في ختام فعاليات األسبوع الثقافي العاشر لجامعة الكوفة كلية التخطيط العمراني تحصل على العديد من 
  الجوائز

يوم األحد  م ٢٠١٩- ٢٠١٨الكوفة للعام الدراسي  ةاختتمت فعاليات األسبوع الثقافي العاشر لجامع
تم تكريم الكليات  ليات وقدباحتفال بهيج وبحضور السيد رئيس الجامعة والمساعد العلمي وعمداء الكم  ٢٤/٣/٢٠١٩

المشاركة وكانت لكلية التخطيط العمراني الجوائز اآلتية : جائزة المركز األول في مسابقة بنك المعلومات وللمرة الثانية 
مشاركة في األسبوع الثقافي قدمت للسيد عميد الكلية ا. عبد الصاحب ناجي البغدادي على التوالي وجائزة أفضل كلية 

وجائزة أفضل ممثلة في المسرح األكاديمي للطالبة صفا صاحب وجائزة المركز الثاني في الفعاليات الفنية / الخط 
 يرها العديد من الجوائز .م  وغللطالب ميثم الزبيدي وأيضا المركز الثالث للمسابقة ذاتها للطالبة بنين نعي

  

  

  



٨١ 

 

  كلية التخطيط العمراني في جامعة الكوفة تشارك في المعرض الثالث لكلية الهندسة في جامعة واسط

ي ـف ٣٤٢م م.ع ـط بكتابها المرقــة واســي جامعــة فــن كلية الهندسـهة مـوة الموجـعلى ضوء الدع
، شاركه كلية التخطيط ٥/٥/٢٠١٩لث للنشاطات الطالبية في لمشاركة في المعرض السنوي الثاابم  ٢٥/٤/٢٠١٩

العمراني في جامعة الكوفة وللسنة الثانية على التوالي بالمعرض المذكور وبمشاركة خمسة كليات هندسة في خمس 
 جامعات عراقية وكانت مشارك كليتنا بمشاريع طلبة المرحلة الرابعة لقسمي التخطيط الحضري والتخطيط البيئي وهي
مشاريع تخطيطية وتصميمية في مقرري التصميم الحضري والتصميم البيئي المستدام ، وقد حازت على إعجاب 
الجميع فضال عن لجنة التحكيم الخاصة بالمعرض هذا وتم منح الطلبة المشاركين جوائز وشهادات تقديرية وكذالك 

م كال من الدكتورة فائدة نوري والدكتور احمد حصل األساتذة المشرفين على تلك األعمال على كتب شكر وتقدير و ه
ومشروع  –شمخي واألستاذ احمد فائق حيث كانت المشاريع ( تطوير المنطقة المحيطة بمسجد الحنانة وكميل بن زياد 

  إسكان على كورنيش الكوفة ).

  

  



٨٢ 

 

كلي اإلقليمي كلية التخطيط العمراني في جامعة الكوفة تقيم ورشة حول العرض النهائي للمخطط الهي
  لقضاء الشامية

أقام قسم التخطيط اإلقليمي في كلية التخطيط العمراني جامعة الكوفة ورشة علمية مخصصة للعرض النهائي 
وتضمن  ١٩/٥/٢٠١٩لمشروع المخطط الهيكلي اإلقليمي لقضاء الشامية في محافظة الديوانية يوم األحد الموافق 

بدءا من الدراسة التمهيدية ومن ثم اإلعداد والتجهيز للمشروع وانتهاء  العرض تفصيال لمراحل المشروع األربعة
بمرحلة رسم السيناريوهات التخطيطية وخيارات التنمية اإلقليمية في القضاء ، وشمل العرض أيضا إجراء التنبؤات 

انية في القضاء ونواحيه والتحليل للبيانات والمعلومات والمقارنة مع المعايير التخطيطية لغرض معالجة المشاكل العمر
من جهة ووضع الحلول التخطيطية التي ستسهم في تحقيق التنمية اإلقليمية من جهة أخرى .هذا وحضر العرض عميد 

  الكلية الدكتور عبد الصاحب ناجي البغدادي وعددا من األساتذة والطلبة .

  

  

  



٨٣ 

 

حلة السكنية لطلبة قسم التخطيط كلية التخطيط في جامعة الكوفة تفتتح معرض لنتاجات مشاريع الم
  الحضري

افتتح قسم التخطيط الحضري معرض لنتاجات المشاريع النهائية لطلبة المرحلة الثانية في مادة تخطيط المحلة 
والتي تضمنت مجموعة من األفكار الحديثة في تحقيق متطلبات اإلسكان  ٢٨/٥/٢٠١٩السكنية يوم األحد الموافق 

علية في مدينة الكوفة وبإشراف أساتذة المادة كل من المدرس المساعد حسنين كربول والمدرس المستدامة ضمن مواقع ف
المساعد سارة منذر هذا وحضر العرض عميد الكلية الدكتور عبد الصاحب ناجي البغدادي والمعاون اإلداري ورئيس 

  قسم الحضري وفي ختام العرض تم تكريم الطلبة المتفوقين.

  

  

  

  



٨٤ 

 

  يط العمراني في جامعة الكوفة تقيم معرض لمشاريع الطلبةكلية التخط

افتتح المساعد العلمي لرئيس جامعة الكوفة الدكتور محسن ألعبادي المعرض السنوي لمشاريع الطلبة في قسم 
وظم المعرض العديد من المشاريع ٢٤/٦/٢٠١٩التخطيط الحضري كلية التخطيط العمراني يوم االثنين الموافق 

لمختلف مناطق محافظة النجف االشرف وطرح المشاكل التي تعاني منها تلك المناطق وإعطاء الحلول من التخطيطية 
خالل الدراسات الميدانية للطلبة وأكد عميد الكلية الدكتور عبد الصاحب ناجي البغدادي إن هذه المشاريع تأتي انسجاما 

المعرض  فلدولة المختلفة وقطاعات المجتمع كما يهدمع توجهات جامعة الكوفة في فتح أواصر التعاون مع مؤسسات ا
إلى تعزيز الجانب اإلعالمي لنتاجات الطلبة و إعطائهم الحافز المعنوي للمشاركة في هذه الفعاليات العلمية والمهنية . 

  هذا وحضر المعرض عددا من مدراء الدوائر والمسولين في محافظة النجف االشرف.

  

  

  


