
 المصادر العلمية المهداة الى المكتبة من قبل الوكيل الفني االسبق للوزارة

 الدكتور سامي متي بولص

 ت اسم الكتاب المؤلف السنة

 جامعة المستنصرية /
1122ماجستير /  

ساني دولي االنلحماية البيئة في القانون ا هديل علي محمد
 وتطبيقاتها في العراق 

2 

ر جامعة بغداد /ماجستي

 /2891  

ي معايير توقيع المشاريع الصناعية ف صباح فيحان محمود
 العراق 

1 

 جامعة المستنصرية /
1111ماجستير /  

بشرى وادي عبد 
 السادة

ة المالي لمزرع –التقييم االقتصادي 
 البيوت الزجاجية في النهروان 

3 

جامعة البصرة/ 
2891ماجستير /  

دراسة انبعاث الملوثات من معامل  صبري مارزنيا
الجنوبية  –الطابوق في المنطقة   

4 

ر جامعة بغداد/ ماجستي
/2891  

مية اثر تنوع االستثمار الجديد في تن مهند مانوئيل يوسف
 منطقة عفك

1 

جامعة بغداد/ دكتوراه 
/2888  

 1 بدائل نمو مدينة بغداد  مهند مانوئيل يوسف

جامعة بغداد / 

4289ماجستير /   

االثار المتوقعة لمشروع صناعة  عبد الكريم فرحان
ط السيارات في حمام العليل على المحي

 االقليمي 

7 

جامعة بغداد / 

2899ماجستير /  

ري مدن التوابع كاحدى بدائل النمو الحض داود سلمان بازل
 منطقة الدراسة في مدينة الحلة

9 

جامعة بغداد / 

2881ماجستير/   

عالء الدين عبد 
 الرحمن

ين المدن الجديدة القليم بغداد المركزي ب
 االستراتيجية والتطبيق 

8 

جامعة بغداد / 
2891ماجستير /  

ط دور المنظمات الجماهيرية في التخطي محمد حسن رسول
 العمراني في العراق 

21 

 جامعة بغداد / دكتوراه
 /2888  

ية في االبعاد المكانية لخطط التنمية القوم علي حسين حسون
 العراق وسبل تعزيزها 

22 

جامعة بغداد / 
1114دكتوراه/   

اسس احتساب العالقات االقتصادية  علي كريم عبود
حليل المكانية بين المحافظات اساليب الت

 الكمي لما بين االقاليم 

21 

 جامعة بغداد / دكتوراه
 /2889  

و النظام الحضري في العراق بين النم صباح فيحان محمود
 التلقائي العقالنية االقتصادية 

23 

جامعة بغداد / دكتورا 
/ 

اشواق عبد الرحمن 
 عبد الوهاب

 –ة البرمج –مدى فاعلية نظام التخطيط 
بي الموازنة وانعكاسة على النظام المحاس

 الحكومي 

24 

جامعة بغداد / 
 ماجستير/ 

يمية في القادسية على التنمية االقلاثر سد  جاسم محمد عواد
 اقليم اعالي الفرات

21 



مجلس المعهد العالي 
1124للدراسات /   

 مدى التزام مراقب الحسابات بمعايير اكرام لطيف شكر
ي التدقيق والتوكيد الدولية واثرها ف

 موثوقية البيانات المالية 

21 

2874جامعة بغداد /   INDUSTRIAL DEVELOPMENT سامي متي بولص 
AND THE CROWTH OF BASRAH 

27 

2874جامعة بغداد /    COMMUTING PATTERN علي احسان شوكت 
LABOUR- SHED AREA  

29 

2877جامعة بغداد /  CONSE QUENES OF داود سليم داود 
AGRICULTURAL AND  

28 

جامعة بغداد / دبلوم 
2874عالي/   

 SOCIO ECONOMIC ابلحد رؤوف
CONSEQUENCES OF OUT 

MIGRATION 

11 

جامعة االمريكية / 

2818دكتورا ه/   

 MONETARH POLICG AND باسل البستاني
ECONOMIO DEVELOPMENT 

12 

جامعة شيفيلد / 
2891دكتوراه /  

 URBON GROWTH THEORIES سامي متي بولص
AND URBAN GROWTH 

11 

طبيعة المجتمع البشري في ضوء  قيس النوري 2871
اني االجتماعية/ جزء الث االنثروبولوجية  

13 

 14 االدارة المالية محمد علي ابراهيم 1112

ي  الصناعات المتعثرة في الوطن العرب احمد الكواز 1111  11 

لي / القواعد االساسية في االقتصاد الدو محمد علي رضا 2817
 كتاب االول 

11 

 –بة التخطيط الصناعي في العراق اسالي صباح كجه جي 1111
بة اجهزتة / جزء االول للحق –تطبيقاته 
2812-2891  

17 

 19  التنمية المستدامة وتحديات البيئة ميسون بريمو 1111

 18 توقعات حالة البيئة في العراق  وزارة البيئة 1123

 31 ادارة انتاج والعمليات عبد الكريم محسن 1121

المعهد العربي  1122
 للتخطيط 

ة التوجهات الحديثة في تمويل التنمي  32 

نخبة من اساتذة  2899
 التاريخ

 31 المدينة والحياة المدنية / جزء االول

تاريخ الوزارت العراقية في العهد  جعفر عباس 1114

2819--2819الجمهوري   
33 

 34 اليابان بعيون دبلوماسي عراقي  قحطان لطفي علي 1119

 االصالح والنهضة دراسات في امكانات نخبة من الباحثين  1118
   االصالح ومعوقاته في الواقع العراقي

31 

 31 فن ومنهج القيادة االستراتيجية  عبد الرحمن بن احمد 1111



 37 المدينة والحياة المدنية / جزء الثالث نخبة من الباحثين 2899

ئة االستراتيجية الوطنية لحماية البي وزارة البيئة 1123
1127-1123للفترة  العراق  

39 

 38 المدينة والحياة المدنية /جزء الثاني نخبة من الباحثين 2899

 41 مدخل لتخطيط النقل عماد اكرم 2897

ة التنمية االقتصادية والتجارة الدولي عمر القباني 2813  42 

عراقي القارة االسترالية بعيون دبلوماسي قحطان لطفي علي 1117  41 

الحمصيمحمود  2811  43 التخطيط االقتصادي  

 44 مراحل النمو االقتصادي  سعيد النجار 2811

 41 االقتصاد السياسي  احمد فهمي 2811

1/ نسخة 2888  41 التخطيط الحضري / جزء الثاني مظفر علي 

عراقيالشفافية في النشاط االقتصادي ال جامعة بغداد 1111  47 

تخطيط التجارة الخارجية خاصة الى  تقى عبد السالم 2878
 تخطيط تجارة العراق 

49 

الموقع الصناعي وسياسات التنمية  كامل كاظم بشير 1111
 المكانية 

48 

محمد محي الدين  2879
 الخطيب

 11 المراعي الصحراوية في العراق

 12 اليابان   

 11 راس المال مقابل االقاليم  اصيل جميل شمعان 1111

حسني االشعبخالص  2893  13 مورخولوجية المدينة 

وحاالقتصاد العراقي بين الواقع والطم جامعة بغداد 1111  14 

 11 المذاهب االقتصادية الكبرى راشد البراوي 2811

اسس ومشكالت التخطيط الحضري  صباح محمود محمد 2899
 واالقليمي 

11 

مي اقليم المدينة بين التخطيط االقلي خالص حسني 1111
 والتنمية الشاملة

17 

ن في نموذج تخطيط تطبيقي لقطاع السك عماد اكرم  2898
 العراق 

19 

 18 االقتصاد الحضري نظرية وسياسة عادل عبد الغني  2898

م مدخل الى التخطيط االقليمي المفاهي راميل جميل شمعان  2879
 النظرية والتطبيق 

11 

 12 العولمة ومساؤها فالح عبد القادر 1112

ياسات التنمية االقتصادية المشكالت والس عبد الوهاب االمين 1111
 المقترحة

11 

ة االمن االنساني والمتغيرات المجتمعي عدنان ياسين 1118
 في العراق 

13 

اعادة التصدع العظيم الفطرة االنسانية و فرانس فوكوياما 1114 14 



 تشكيل النظام االجتماعي

 11 الصناعة في تاريخ وادي الرافدين  صباح كجة جي 1111

انية التخطيط الحضري والمشكالت االنس مالك الدليمي 2881  11 

71 الالمساواة العالمية مظهر محمد 1114  

 19 التخطيط الحضري  / جزء االول مظفر علي 2891

 18 كتاب اليوبيل المئوي السادس عشر االب جرجس  

تنميةالبلدان العربية فرص الهل اضاعت  احمد اكواز 1111  71 

اد تصورات حول واقع ومستقبل االقتص احمد اكواز 1121
 العراقي 

72 

 71 مبادءى علم االقتصاد  كريم مهدي 1117

دامة في دراسات في التنمية البشرية المست مجموعة الباحثين 1111
 الوطن العربي

73 

 74 المدخل في الفكر االحصائي عبد المجيد حمزة 1121

1/ نسخة 1121 المعهد العربي  
 للتخطيط

ةمجلة التنمية والسياسات االقتصادي  71 

 71 البيئة العراقية المشكالت واالفاق علي حسين  1114

 واقع مستقبل التخطيط بدول مجلس رياض بن جليلي 1118
 التعاون الدول الخليج العربية

77 

الى  الناميةلماذا لم تتحول اغلب البلدان  احمد الكواز 
 بلدان متقدمة تنمويا

79 

 حول حل معضلة بطالة المتعلمين في حسين الطالفحة 1121
 البلدان العربية 

78 

 91 قبل مغادرة المستقبل مهدي صالح 1122

 92 الدخل القومي واالستخدام  خزعل البيرماني 2819

الح السياسة الزراعية اقتصاديات االص عبد الوهاب حصرا 2817
 التعاون الزراعي 

91 

 المرشد الحكام التصرف والملكية في مهدي محمد 2891
 البساتين واالراضي الزراعية 

93 

ي الجديد في عالقة الدولة بالصناعة ف علي محمود 1117
 العالم العربي والتحديات المعاصرة 

94 

 91 المجتمع العراقي وديناميات التغير  عدنان ياسين 1122

 91 التخطيط االقتصادي  محمد دياب 2811

 97 اصول التخطيط االقتصادي  مجدي القماش 

 99 مصابيح وظلمات محمود احمد 1121

 ندوة االسكان والتنمية الحضرية في برنامج االمم المتحدة 1114
 العراق

98 

الوطن  تقرير مستقبل العمل البيئي في مصطفى كمال 1112
 العربي 

81 



 31 قانون حماية وتحسين البيئة المرقم عماد عبيد 

2887لسنة   

82 

ئة االستراتيجية الوطنية لحماية البي وزارة البيئة 

1127-1123العراق   
81 

االتجاهات الفكرية لحقوق االنسان  اماني غازي 1118
 وحريات العامة

83 

حسن رسولمحمد  2891 ط دور المنظمات الجماهيرية في التخطي 
 العمراني في العراق 

84 

المعهد العربي  1123
 للتخطيط

يكلي تقرير التنمية العربية نحو منهج ه
 لالصالح االقتصادي

81 

طاقة االستراتيجية الوطنية المتكاملة لل رئاسة مجلس الوزراء 1123  81 

اللجنة الوطنية  2121
 للسياسات 

1121الوضع السكاني في العراق  تحليل  87 

 مستوى ممارسة العدالة التنظيمية في احالم رجب الشاوي 1121
 القطاع العام العربي

89 

يهيئة تخطيط العمران 2893 لعراق ستراتيجية التطوير الريفي في ا 
الءخطة االستيطان الريفي محافظة كرب  

88 

 211 معجم مفاهيم التنمية  لجنة االمم المتحدة  1114

مة االردنية /نحو تنمية مستدا 12االجندة   1112  212 

ط ندوة التخطيط العمراني ودوره في خط جمهورية العراق 2883
 التنمية 

211 

المركز القومي  1114
 للتطوير

االطار العام لستراتيجية االصالح 
 االداري 

213 

جهاز المركزي  1111
 لالحصاء

راق مسح ميزانية االسرة السريع في الع  214 

 211 خارطة في لبنان حول المعيشة برنامج االمم المتحدة 2889

 211 تقرير التنافسية العربية المعهد العربي 1121

سنة من الحضارة 711العراق  االمم المتحدة 1119  217 

الجهاز المركزي  1111
 لالحصاء

 219 خارطة الحرمان ومستويات في العراق 

 218 الوعد غير المنجز للنفط والنمو جمهورية العراق 1121

ميهيئة تخطيط االقلي 2891  اختيار موقع النشاء معمل االسمدة  
 
221 

ميهيئة تخطيط االقلي 2881  222  اثر انشاء المعاهد الفنية في تطوير 

ميهيئة تخطيط االقلي 2891 ر تقرير لجنة التقسيم المكاني للقط 
اريع الغراض التسهيالت المصرفية لمش

 القطاع الصناعي

221 

ميهيئة تخطيط االقلي 2899 ة دراسة التوازن السكاني المناطق مدين  223 



 بغداد 

ميهيئة تخطيط االقلي 2897 باء تقرير لجنة اختيار موقع لمحطة كهر 
 صالح الدين الحرارية 

224 

ميتخطيط االقلي هيئة 2891 اختيار موقع لمحطة اعالي الفرات  
 الحرارية 

221 

ميهيئة تخطيط االقلي 2891 راسات معايير المفاضلة بين المواقع في د 
 الجدوى االقتصادية والفنية 

221 

ميهيئة تخطيط االقلي 2891  227 السياسة  السكنية في العراق 

ميهيئة تخطيط االقلي 2891 في التنمية الموازنة المكانية   229 

ميهيئة تخطيط االقلي 2892 ضوابط ومحددات تخصيص االراضي  
 المشاريع التنموية

228 

ميهيئة تخطيط االقلي 2881 توزيع مشاريع التنمية والمنشات  
 االقتصادية الستراتيجية 

211 

ي تقرير الوفد التخطيطي العراقي ف وزارة التخطيط 2881
 جمهورية الصين

212 

ية مع تجربة التخطيط االلمانية الديمقراط وزارة التخطيط 2899
مي التاكد على تجربة التخطيط االقلي  

211 

 213 سياسة االسكان الوطنية في العراق  وزارة االعمار واالسكان 1121

اعية مسح للتطورات االقتصادية واالجتم اللجنة االقتصادية 1114
1113-1114  

214 

التخطيط / مجلة وزارة التخطيط مسار وزارة التخطيط 1121  211 

-1124خطة عمل البرنامج الوطني   

بين حكومة العراق 1122  

211 

توقعات البيئة العالمية   برنامج االمم المتحدة 1117 geo  البيئة  من

 اجل التنمية  

217 

 219 تقرير التنمية البشرية وزارة التخطيط 1111

ميهيئة تخطيط االقلي 2881 المم اللجنة التحضيرية القطرية لندوة ا 
 المتحدة للبيئة والتنمية  

218 

دراسة منطقة المتجاوزين في بحر  وزارة التخطيط  2879
 النجف

231 

تقرير جمهورية العراق الى االمم  جمهورية العراق 2883
 المتحدة المنعقد في ريودي

232 

ميهيئة تخطيط االقلي 2881 ة دراسة التوازن السكاني لمناطق مدين 
 بغداد 

231 

وزارة االسكان  2883
 والتعمير

 233 تحسين ادارة البلديات في العراق

1/ نسخة 1111 طنات الشراكة والتنمية المستدامة للمستو سامي متي 
 البشرية 

234 



الولى لحمالت اعمار ا الندوة العالمية   2899
 البصرة والفاو

231 

االطار العام لستراتيجية التخطيط  سامي متي  2893

  2891-2811االقليمي في العراق 
231 

ميهيئة تخطيط االقلي 2881 لى تقرير توزيع منشات دوائر الدولة ع 
 عموم مساحة مدينة بغداد

237 

ميهيئة تخطيط االقلي 2891 بدائل التطور الحضري واحتماالت  
ت رامواقع المدن الجديدة القليم حوض الف

 االعلى 

239 

ميهيئة تخطيط االقلي 2881 توزيع مشاريع التنمية والمنشاة  
 االقتصادية 

238 

ي التوزيع المكاني للموارد المعدنية ف سامي متي 2881
القطر واساليب تحقيق االستغالل 

 المتوازن لالراض

241 

1/نسخة  2881  242 ورقة عمل وزارة الصحة وزارة الصحة 

محمدعبد الحسين  1114  241 االصالح االقتصادي في العراق  

 243 البيئة والتنمية سامي متي 2881

 244 دراسة وزارة التخطيط الموسومة  سامي متي 2881

 241 الموازنة المكانية في التنمية  سامي متي 2894

ميهيئة تخطيط االقلي 2897 االطار العام لخطة عمل هيئة التخطيط  
 االقليمي

241 

ميتخطيط االقليهيئة  2883 بغداد تطوير المناطق الصناعية في مدينة   247 

1/ نسخة2899 الة معايير توقيع المجمعات الصناعية ح سامي متي 
مع دراسة لتقييم كفاءة اختيار موقع مج
 الصناعات المكانية في االسكندرية 

249 

تقرير لجنة دراسة مشروع المجاز  وزارة التخطيط 2891
  العصرية في محافظات

248 

ميهيئة تخطيط االقلي 2893 ي خطة االستيطان والتطوير الريفي ف 
 العراق 

211 

1/نسخة  2891 ميهيئة تخطيط االقلي  لعراق ستراتيجية التطوير الريفي في ا 
 خطة االستيطان الريفي 

212 

 211 الكتب السنوي الثاني  وزارة التخطيط 1121

 213 الكتاب السنوي االول  وزارة التخطيط 1122

ميهيئة تخطيط االقلي 2881 تحديث دراسة مبدا االقامة في  
 المحافظات 

214 

 211 خالصة اعمال وتوصيات الندوة  وزارة التخطيط 2881

ين المجمعات الصناعية واعتبارات التوط هوشيار معروف 2889
 الصناعي في العراق

211 



البلديات في العراقتحسين ادارة  وزارة االسكان  2883  217 

يط البدائل الستراتيجية لعملية تخط عدنان حمودي 2899
 المستوطنات الحدودية 

219 

ه والنمو في الدول راس  المال البشرية بلقاسم العباس 1122
 العربية 

218 

 211 اساليب التخطيط االقليمي  المعهد القومي للخطيط  2897

الندوة العالمية الدولية دول بيئة العراق  ليث فالح  2884
 مابعد الحرب

212 

خلفية عن حالة التنمية الحضرية بلمدن  االمم المتحدة 1122
 العربية 

211 

تنمية تقرير المنتدى العربي للبيئة وال محمد العشري 1121
البيئة العربية الحياة1121  

213 

البيئية تقويم مدى كفاية التشريعات  االمم المتحدة 2888
 وتعزيز اليات تنفيذها في منطقة االسكوا

214 

بية الفقر والحرمان في بعض الدول العر االمم المتحدة  1114  211 

المدن   1118-1119حالة مدن العالم  االمم المتحدة 1119

 المنسجمة 

211 

تحديات  1121حالة المدن العربية  االمم المتحدة  1121

 التحول الحضري 

217 

اية وقائع اجتماع فريق الخبراء مدى كف االمم المتحدة 2888
يذها في التشريعات البيئية وتعزيز تنف

 الدول العربية

219 

1123تقرير التنمية البشرية  االمم المتحدة 1123  218 

 271 السياسة السكنية في العراق  سامي متي  2891

ة لندوة تقرير اللجنة التحضيرية القطري هيئة االقليمي  2881
 االمم المتحدة 

272 

ختلفة ورقة عمل تاثير تنفيذ مشاريع الم وزارة التخطيط 2881
 على بيئة الطبيعة 

271 

ي شبكة التنمية البشرية المستدامة ف سامي متي 2887
 العراق 

273 

تقرير لجنة ميكانيكية عمل اللجان  هيئة االقليمي 2891
 والدوائر التخطيطية في محافظات 

274 

تقرير ضوابط الخدمات على طرق  هيئة االقليمي 2891
 الخارجية 

271 

1127-1123خطة التنمية الوطنية  وزارة التخطيط 1123  271 

وزارة االسكان  2883
 والتعمير

العراق  االستراتيجية الوطنية لالسكان في  277 

مياه دراسة اولية تجهيز منطقة الرطبة بال هيئة االقليمي 2877  279 



1131المنظور المستقبلي لمدينة يغداد  علي نوري 1111  278 

 291  1117-1111ستراتيجية التنمية الوطنية  وزارة التخطيط 

نمجلس االعلى للسكا 1124  292 السياسات السكانية في العراق  

1124-1121خطة التنمية الوطنية  وزارة التخطيط  1118  291 

بيئي اعالن ابو ظبي عن مستقبل العمل ال االمم المتحدة 1112
1112في الوطن العربي   

293 

 294 الدليل االداري للجمهورية العراقية  وزارة الحكم المحلي 1/نسخة 2881

 291 االقتصاد الفرنسي ارقام ومؤشرات  صاحب عباس 1124

االسكان وزارة  2881
 والتعمير

 291 مؤتمر الموئل الثاني استانيول 

اسس احتساب العالقات االقتصادية  علي كريم عبود دكتوراه
 المكانية بين المحافظات

297 

دائرة التخطيط  1119
 الزراعي

 299 ورشة عمل النهوض بالقطاع الزراعي 

نات ستوطمتقرير مؤتمر االمم المتحدة لل االمم المتحدة  2881
 البشرية  

298 

مي هيئة تخطيط االقلي 2884 ي في المؤشرات االساسية لالختالل الهيكل 
لالقتصاد العراقي البنية المكانية   

281 

يارة وفد التخطيط السوفيتية في زتجربة  معهد القومي للتخطيط 2894
 لجنة التخطيط الفرعية العراقية 

282 

 تطوير ناحية الحسينية في محافظة وزارة التخطيط 2883
 كربالء 

281 

ميهيئة تخطيط االقلي 2881  ضوابط تنظيم الهجرة من الريف الى 
 مدينة والتوازن السكاني في القطر 

283 

ميهيئة تخطيط االقلي 2881 يعها تقرير لجنة المركزية الخدمات وتوز   284 

مركز الدولة  1114
 للضرائب

مالية النفط ومستقبل العراق الخيارات ال
 والتحديات 

281 

تقرير لجنة دراسة مبداء االقامة في  وزارة التخطيط 2891
 محافظات 

281 

 287 نحو رؤية جديدة للعلم والتكنلوجيا  االمم المتحدة 1111

بشريةالعراق التقرير الوطني للتنمية ال االمم المتحدة 1124  289 

بغدادجامعة  1112 ستدامة ندوة البيئة والتنمية الحضرية والم   288 

 111 ندوة البيئة والتنمية  جامعة بغداد 2881

2887-2881حالة البيئة في العراق  جمهورية العراق 2887  112 

لعراق  ستراتيجية التطوير الريفي في ا محافظة واسط 2891  111 

لعراق التطوير الريفي في ا ستراتيجية محافظة بابل 2891  113 

لعراق  ستراتيجية التطوير الريفي في ا محافظة دهوك 2891  114 

لعراق ستراتيجية التطوير الريفي في ا محافظة ذي قار 2891  111 



لعراقستراتيجية التطوير الريفي في ا محافظة مثنى 2891  111 

ميهيئة تخطيط االقلي 2883 الخدمات الفندقية في القطر الواقع  
 واالفاق 

117 

ميهيئة تخطيط االقلي 2883  التخصيص المكاني للصناعات في 
 محافظات القطر 

119 

ميهيئة تخطيط االقلي 2883 ينة تغيير استعماالت االرض واثره بامد 
 بغداد

118 

ميهيئة تخطيط االقلي 2881 اق لمحة عن التخطيط االقليمي في العر   121 

ميهيئة تخطيط االقلي 2883  122 المراعي الطبيعية في العراق 

 121 التشريعات البيئية  وزارة الصحة  2889

ميهيئة تخطيط االقلي 2898 باء تقرير لجنة اختيار موقع لمحطة كهر 
 البصرة الحرارية

123 

ميهيئة تخطيط االقلي 2891 تقرير لجنة اختيار مواقع لمحطتي  
وبغداد الحراريتينكهرباء واسط   

124 

1114حالة البيئة في العراق لعام  وزارة البيئة 1111  121 

يالعمرانهيئة تخطيط  2891 لعراق ستراتيجية التطوير الريفي في ا 
 خطة االستيطان الريفي ديالى

121 

اد مخطط التنمية الحضرية لمدينة بغد امانة بغداد 1112

1121 
127 

ميهيئة تخطيط االقلي 2871 مقترح خطة تحديد طاقات المطاحن  
 وتوزيعها المكاني 

129 

ميهيئة تخطيط االقلي 2877 ة تطوير االقتصادي والهجرة في منطق 
 الزبير

128 

1117-1111ستراتيجية التنمية الوطنية  وزارة التخطيط 1114  111 

ميهيئة تخطيط االقلي 2899 يعها تقرير لجنة المركزية الخدمات وتوز   112 

ميهيئة تخطيط االقلي 2899 ة دراسة التوازن السكاني لمناطق مدين 
 بغداد

111 

ط رؤية مقترحة الصالح منظومة التخطي سامي متي 1121
 التنموي في العراق 

113 

مفاهيم وعناصر اساسية في تنمية  سامي متي 1121
 المحافظات واالقاليم 

114 

الجهاز المركزي  1117
 لالحصاء

ة المسح االجتماعي واالقتصادي لالسر
1117 

111 

ة دليل ذاتية االفراد العاملين في وزار وزارة التخطيط 2871
 التخطيط 

111 

يطمعهد العربي للتخط 1121  117 سياسات التنافسية  

 119  تخطيط والتنمية في الدول العربية معهد التخطيط  1121

يطمعهد العربي للتخط 1121 1121االسترتيجي للتنمية التخطيط    118 



 131 كنت موظفا في وزارة التخطيط قحطان لطفي 1119

مية مشاركة المجتمعات المحلية في التن االمم المتحدة 2889
 الحضرية في منطقة االسكوا

132 

 االوراق الخلفية لدراسة خارطة الحاجات سامي متي  1111
 االساسية غير المشبعة في العراق 

131 

 133 خطة التنمية الوطنية  وزارة التخطيط 1123

يميهيئة التخطيط االقل 2884 اثرها سياسات توزيع االراضي السكنية و 
 في توسعات المدن العراقية 

134 

2883 

 

يميهيئة التخطيط االقل  131 التصحر في العراق  

يميهيئة التخطيط االقل 2881  131 مكانة منطقة كردستان للحكم الذاتي  

يميهيئة التخطيط االقل 2884  137 التنمية المكانية لمحور نهر صدام 

يميهيئة التخطيط االقل 2884  139 التوطين الزراعي في العراق 

جهاز المركزي  1121
 لالحصاء

 138 مؤشرات البيئة والتنمية المستدامة 

طط دراسة عن ادماج البعد البيئي في الخ االمم المتحدة 2888
 االنمائية 

141 

قرارات ت القياسية لرفع كفاءة الاالمتطلب سامي متي 2888
حليةالموقفية للمشاريع ذات الطبيعة الم  

142 

جهاز المركزي  1118
 لالحصاء

ن الفقراالستراتيجية الوطنية للتخفيف م  141 

اتحاد مجالس البحث  2881
 العلمي

راسات الحلقة الدراسية النقاشية بحوث الد
العربيةالعليا في الجامعات   

143 

 144 ورقة عمل وزارة الزراعة والري  وزارة التخطيط 2881

ات الورقة البحتية الخاصة لقطاع الخدم سامي متي 1124  141 

جهاز المركزي  1121
 لالحصاء

 المسح المتكامل لالوضاع االجتماعية
 والصحية للمراة 

141 

التخطيطوزارة  1124 الل ختعزيز االستثمارات في العراق من  
 تطوير المناطق الصناعية

147 

صادية النمو االقتصادي بين النظرية االقت عالء الدين جعفر 1122
 والقران الكريم

149 

 148 المعونة الدول النامية دراسة مقارنة  حسين عمر 

 111 الحيز واقطاب النمو  كامل كاظم 2811

 112 المختان من صحاح اللغة محمد محي الدين 2813

فيصالح الدين الصير 2811  111 النظرية االقتصادية  

 113 العلم وتنظيم المدن العربية  سابا جورج 2813

 114 ستراتيجية التطوير الريفي  محافظة نينوى 2891

التقديرات المشتركة العادة البناء  االمم المتحدة 1113 111 



 واالعمار في العراق 

التطوير الريفي  ستراتيجية محافظة بغداد 2891  111 

 117 ستراتيجية التطوير الريفي  محافظة االنبار 2891

وحدة بحوث  2873
 والدراسات 

 119 مبادءى عامة في تخطيط المدن 

رية نحو المدنية العربية ومشكالتها الحض خالص االشعب 2891
  

118 

 111 االقتصاد العراقي الى اين مكي محمد 1117

 112 نظرية السوق والسلوك االقتصادي  حسين عمر 

االقطاع والعصور الوسطى في غرب  محمد مصطفى 2819
 اوروبا 

111 

ة التخطيط االقتصادي ونماذج التنمي محمد ابراهيم 
 االقتصادية 

113 

المعهد العربي  1117
 للتخطيط

ة مجلة التنمية والسياسات االقتصادي  114 

ير الستراتيجية الوطنية لتطوالعراق  وزارة التخطيط 1122
 االحصاء في العراق 

111 

3/نسخة 1121 1124-1121خطة التنمية الوطنية لسنة  وزارة التخطيط    111 

ور واقع الدن االردنية ومستقبلها من منظ عاطف نصير 2881
 المتغيرات االقليمية 

117 

دننية التحتية في االربواقع خدمات ال حسام عكاوي 2881  119 

عاون افاق التنمية الحضرية وامكانية الت علي فاعور 2881
 في المنطقة العربية مشاكل وحلول

118 

 171 نحو سياسة تجارية جديدة للتنمية  رؤول بريش 2871

 172 سياسة االعمار االقتصادي في العراق محمد سلمان 2819

رمدينة البكر الصناعية في خور زبي وزارة البلديات 2871  171 

 173 دليل الطرق البرية في العراق توركم اسحق 

انات االستثمار االجنبي في العراق االمك سامي متي 1118
 االستثمارية المتاحة 

174 

جهاز المركزي  1124
 لالحصاء

 171  التقرير الوطني للتنمية البشرية

يميهيئة التخطيط االقل 2897 غاية تخطيط التنمية لمحافظة القادسية ل 
1111عام   

171 

يميهيئة التخطيط االقل 2897 عام  تخطيط التنمية لمنطقة بغداد لغاية 
1111 

177 

يميهيئة التخطيط االقل 2897 غاية تخطيط التنمية لمحافظة البصرة ل 
1111عام   

179 

يميهيئة التخطيط االقل 2897 اية عام تخطيط التنمية لمحافظة التاميم لغ  178 



1111 

يمياالقلهيئة التخطيط  2899 عي تقييم نمط التوزيع المكاني والقطا 
2899-2892لمجمل االستمارات للفترة   

191 

يميهيئة التخطيط االقل 2893 عي تقييم نمط التوزيع المكاني والقطا 
-2892الستمارات الخطط السنوية 

2893 

192 

يميهيئة التخطيط االقل 2899 لة للقطر التنمية المكانية الشام ستراتيجية 
1111لغاية عام   

191 

يميهيئة التخطيط االقل 2897 ة عام تخطيط التنمية لمحافظة ديالى لغاي 
1111 

193 

يميهيئة التخطيط االقل 2891 اية عام تخطيط التنمية لمحافظة المثنى لغ 
1111 

194 

يميهيئة التخطيط االقل 2897 ن الدي تخطيط التنمية لمحافظة صالح 

1111لغاية عام   

191 

يميهيئة التخطيط االقل 2897 واسط تخطيط التنمية لمحافظة   191 

يميهيئة التخطيط االقل 2897 رفالنجف االش تخطيط التنمية لمحافظة   197 

يميهيئة التخطيط االقل 2897 دهوك تخطيط التنمية لمحافظة   199 

يميهيئة التخطيط االقل 2897 اربيل لمحافظةتخطيط التنمية    198 

هيئة التخطيط  2891
 العمراني

لعراق ستراتيجية التطوير الريفي في ا  181 

دائرة التخطيط  2881
 العمراني

عي تقييم نمط التوزيع المكاني والقطا
 الستثمارات الخطة السنوية

182 

يميقلهيئة التخطيط اال 2891 ة عام تخطيط التنمية لمحافظة بابل لغاي 

1111 

181 

يميهيئة التخطيط االقل 2894  183 اقتصاديات حجم المدينة  

يميهيئة التخطيط االقل 2891 تقرير لجنة اختيار مواقع لمحطتي  
 كهرباء واسط وبغداد الحراريتين

184 

يميهيئة التخطيط االقل 2897 ادسية تقرير لجنة اختيار مواقع لمحطة الق   181 

يميهيئة التخطيط االقل 2891 مانية التنمية المكانية لمحافظة السليخطة  
1111لعام   

181 

يميهيئة التخطيط االقل 2891 اية عام تخطيط التنمية لمحافظة نينوى لغ 
1111 

187 

يميهيئة التخطيط االقل 2897 ية عام تخطيط التنمية لمحافظة ميسان لغا 

1111 
189 

يميهيئة التخطيط االقل 2897 كربالء تخطيط التنمية لمحافظة   188 

يميهيئة التخطيط االقل 2891 ذي قار تخطيط التنمية لمحافظة   311 

يميهيئة التخطيط االقل 2891 ةالسليماني تخطيط التنمية لمحافظة   312 

يميهيئة التخطيط االقل 2891 نينوى تخطيط التنمية لمحافظة   311 



يميهيئة التخطيط االقل 2888 فعيل لتاالطار العام للبرنامج االستثماري  
 االقتصاد العراقي في النشاط الخاص

 والتعاوني والمختلط

313 

1117-1111تقرير حالة المدن العراقية  وزارة البلديات 1111  314 

الجهاز المركزي  1122
 لالحصاء

1122مسح شبكة معرفة العراق   311 

الجهاز المركزي  1122
 لالحصاء

ي خارطة الحرمان ومستويات المعيشة ف
 العراق

311 

1/نسخة  1123  317 خطة التنمية الوطنية  وزارة التخطيط 
 

 

sq Title Author Year 

308 

 

Symposium on Housing and Urban 

Development in Iraq 

UN- Habitat 2004 

309 Marketing Charles F. Philips and Delbert 

J.Duncan 

1964 

310 Urban Economics Edwin s.mills 1972 

311 Old Age income support in the 21st 

Century 

The World Bank 2005 

312 Housing The World Bank 1975 

313 A dictionary of Economics and 

Commerce 

J.l.Hanson 1967 

314 Manufacturing management FranklinG.More,ph.D 1961 

315 Planning Theory Andreas Faludi 1973 

316 Town and  Country planning in England 

and Wales 

J.B Culling worth 1970 

317 The Economics of Urban Areas Brian Coodall 1972 

318 Regional Disaggregation of National 

Policies and  Plans 

Antoni Kukinski 1975 

319 Studies in Human Geography Michale Chisholm 1973 



320 Regional Economics :A Reader Harry w.Richard 1970 

321 21 Popular Economics Fallacies E.j Mishan 1967 

322 Introduction to International Economics Delbert A. Snider,ph.D 1963 

323 Growth poles and  Growth Centres in 

Regional planning 

Antoni Kuklinski 1972 

324 Regional Analysis and Development John Blunden 1973 

325 Location in space Peter E. Lloyd 19972 

326 The countryside : 

Planning and change 

Mack Blacksell 1981 

327 Planned Expansion of country Towns VOR H.Seeley 1974 

328 Modelling in Geography RW Thomas&RJ Huggett 1980 

329 A Home in the city Pietro Garau, coordinator 2005 

330 Industrial Location David M. Smith 1971 

331 Fiscal policy 

Formulation and implementation in Oil 

–Producing countries 

J.M Davis ,R.Ossowski and A. 

Fedelino 

2003 

332 Clobal Environment Outlook2000 UNEP 1999 

333 Cities in A Clobalizing World UN-Habitat 2001 

334 The challenge of slums UN- Habitat 2003 

335 IRAQ Ministry of planning 2010 

336 Geography and Inequality B.E Coates 

R.J. Johnston 

1977 

337 Regional Development in Western 

Europe 

Hugh D. Clout 1975 

338 Implementing the Urban Environment 

Agenda 

UNEP 1997 



339 Visual Thinkers Pro Kamel o.Mahadin 2008 

340 Rural Resource Development M.C.Whitby and K.G Willis 1978 

341 An introduction to Regional Planning John Glasson 1978 

342 Asystems view of planning George Chadwick 1978 

343 The Istanbul Declaration and the 

Habitat Agenda 

UN- Habitat Agenda 1997 

344 Urban and Regional planning J.Brian mclouchlin 1969 

345 Protecting Our Environment United Nations 1998 

346 Symposium on Housing and Urban 

Development in Iraq(3 copy) 

UN-Habitat 2004 

347 Graduate Course in Town&Regional 

planning 

University of Sheffield  

348 The Essentials of Economics Douglas c. hague 1968 

349 The Human Consequences of  

Urbanisation 

Brian J. L.Berry 1973 

350 Environmental Strategy for the City of 

Malmo 1998-2002 

 2002 

351 The University Sheffield   

352 Industry sector working paper World Bank 1972 

353 Intermediate Economic Analysis Lloyd G.Reynolds 1966 

354 Urban Economics J.Parry Lewis 1979 

355 Computre and Statistical Techniques for 

planners 

Richard S.Baxter 1976 

356 An English Course for postgraduate 

Students Urban &Regional planning 

Fatima S.ALshiraida 

Faris AL Jarah 

 

357 Systems of Cities L.S.Bourne /J.W.Simmons 1978 

358 Shelter provision and Employment ILO 1995 



generation 

359 Operational activities Report 2000 United Nations centre for 

Human settlements (Habitat) 

2001 

360 Rental Housing An Essential Option for 

the Urban poor in Developing countries 

United Nations Human 

settlements programme (UN-

Habitat) 

 

361 Models in Planning Colin Lee 1973 

362 Global Strategy for shelter to the year 

2000 

United Nations Human 

settlements programme (UN-

Habitat) 

1991 

363 The World Bank Group in the Americas World Bank 1974 

364 Urban Transport World Bank 1975 
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