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التي تعطي أفضل الُسبل   من خالل التطرق عمىلريفية تنمية اوالالتخطيط التعرف عمى مفاهيم 

في مجال تخطيط  تقديرية لممستقبل بما سوف يكون عميه الحالوافضل سبل صورة  افضل 
مستقباًل آخذين بعين االعتبار جميع األهداف الواجب تحقيقها ضمن اإلمكانيات وتنمية الريف و 

 .في المنطقة المتاحة

التفاصيل االساسية 
 لممادة

 
  تطورو المفهوم نشأ وكيف  التخطيط والتنمية الريفيةواضح لمعنى  فهم. 

 تخطيط والتنمية الريفية من خالل االجراءات واالليات ل من عمميتي الإدراك لمجوانب المختمفة لك
 .التي تحققهما
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المناخیة السائدة في المدینة وكیفیة تعریف الطلبة بأھم عناصر المناخ واھم العوامل 

 اھداف المادة .مالئمة التخطیط مع المناخ السائد

وكیفیة التخطیطیة التي تخص المناطق الحضریة  المبادئ بأھمإكساب الطلبة معرفة 
مالئمتھا مع العوامل المناخیة السائدة وكیفیة اعطاء الحلول للمشاكل البیئیة في المدینة 

والتعرف على اھم  متكامل ومتالئم مع الطبیعة والمحیط الخارجي للوصول الى تخطیط
 .مؤثرات ارتفاع درجة الحرارة في المدن وماھي طرق معالجتھا
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 كلیة التخطیط العمراني مكان العمل  :



الطلبة معرفة أهمی�ة تخط�یط النق�ل ودوره ف�ي تحقی�ق كف�اءة النظ�ام        إكساب تهدف هذه المادة الى تعریف الطالب 
القائم والمستقبلي للنقل في المدینة وبأهمیة النقل وأنواعه وتطوره ومعرفة الكیفیة لتخط�یط النق�ل وخاص�ة عن�د     

إلى نظام نق�ل متك�افئ وتط�ویر النظ�ام الق�ائم وتحس�ینه وف�ق        وضع المخططات األساس ومعرفته بكیفیة الوصول 
اإلمكانی�ات والتط��ور المس��تقبلي ومعرف��ة كیفی�ة تص��میم ش��بكات الط��رق وف�ق المع��اییر التخطیطی��ة وكیفی��ة خدم��ة     
الش�بكة للتط��ور المرحل��ي للمدین��ة كیفی��ة وض��ع الحل��ول لمش�اكل النق��ل بوض��ع خط��ط نق��ل تطویری��ة لل��تخلص م��ن     

كل المروریة التي ال تسلم منها أي مدینة في العالم وكیفیة هندسة المرور ووضع خطط ناجحة االختناقات والمشا
على اساسهاومعرفة التطور الحاصل في مجال النقل وامكانیة تطبیقه ضمن ظروف المدینة وكذلك معرف�ة كیفی�ة   

لمنظوم�ة النق�ل وخاص�ة    العمل على الحفاظ على البیئة والتخلص من مش�كالت بیئی�ة یوفره�ا االس�تخدام الخ�اطئ      
وس�ائط النق�ل وعوادمه�ا وته�دف الم�ادة بش�كل خ�اص ال�ى اع�داد مخطط�ین ف�ي مج�ال تخط�یط النق�ل لعم�ل خط�ط                 

  متكاملة لنظام نقل كفوء.

واالعتماد على المحاضرات االسبوعیة  M.J.BRUTONتألیف مایكل جي بروتن  –مدخل لتخطیط النقل 

� Edward K Morlok: Introduction to Transportation Engineering 
&Planning . McGraw-Hill 1978. 

� M.J.BRUTON : Introduction to Transportation  Planning 1985. 
� LR  Kadiyali … Traffic Engineering & Transportation Planning 
� Highway Engineering , Martin Rogres , 2003 . 

مواقع انترنیت  �
 .٢٠٠٩الهیتي ، أ.د. صبري فارس ، كتاب التخطیطالحضري ،  �
رسائل واطاریح التخطیط من دول عربیة ومن دول اجنبیة ومن المعهد العالي للتخطیط الحضري  �

واالقلیمي في بغذاد .

الفصل 
 األول

التقریر او 
 ورقة العمل

تقییم مستمر 
وحضور 

 وامتحانات یومیة

الفصل 
الثاني 

التقریر 
او ورقة 

 العمل

تقییم مستمر 
وحضور 

 وامتحانات یومیة

االمتحان 
 النهائي

٥٠  %٥  %٥  %١٥  %٥  %٥  %١٥% 

  جمهوریة العراق

 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

  جهاز االشراف والتقویم العلمي

الجامعة : الكوفة  
الكلیة : التخطیط العمراني  القســم :التخطیط 

الحضري  المرحلة :الثالثة  

اسم المحاضر الثالثي : سارة محمود الجواري 
مساعد اللقب العلمي : استاذ 

المؤهل العلمي :دكتوراه تخطیط حضري واقلیمي
مكان العمل  : كلیة التخطیط العمراني 

سارة محمود حبیتر الجواري
sarahm.hpetr@uokufa.edu.iq

 تتطرق الى التعرف على مباديء التخطیط الحضري واالقلیمي



المالحظاتملیةالمادة الع المادة النظریةالتاریخاالسبوع

 مدخل الى مفهوم النقل//  مقدمة عن المادة  ١
 النقل وتطوره  ودوره في التنمیة الشاملة ٢
  نظم النقل ومستویاته وانواعه ٣

 اسالیب تخطیط النقلتخطیط النقل و  ٤
 كیفیة عمل خطة نقل ٥
 منظومة النقل ومنظومة النقل الحضریة ٦
 منظومة شبكة الطرق والشوارع وتفاصیلها بكل مایخص الطرق وتصمیمها ٧
 / الفصل األولامتحان الشهراالول  ٨
 وكیفیة ربط المدناألنماط التخطیطیة لمنظومة شبكة الطرق والشوارع  ٩

 منظومة وسائط نقل ١٠
 تخطیط المرور ١١
 منظومة الحركة المروریة ١٢
 هندسة المرور وطرق حساب االحجام المروریة التنبؤیة ١٣
 حلول تمارین عن هندسة المرور وطرق حساب االحجام المروریة التنبؤیة ١٤
 وضع الحلول التخطیطیة في مجال تخطیط النقلبحث عن مشكلة في النقل وكیفیة    ١٥

 عروض للمشاكل النقلیة ومناقشات
 امتحان نصف الفصلي

 عطلة نصف السنة
 تحلیل مشكلة المرور واسبابها ونتائجها ١٦
 المنظومة الفرعیة  (محطات وقود  ......الخ ) ١٧
 مواقف سیارات ١٨
 الحوادث المروریة ١٩
 التقدم التقني والمرور ٢٠
 الترابط بین استعماالت االرض ومنظومة النقل ٢١
 منظومة النقلكفاءة  ٢٢
 مروریةالمسوحات ال ٢٣
 كیفیة عمل مسوحات النقل الشاملة ٢٤
 النقل الذكي ٢٥
 التحلیل المكاني لحركة النقل والمرور الحضري ٢٦
 المودیالت الخاصة بتخطیط النقل ٢٧
 البحثمناقشة  ٢٨
 البحثمناقشة  ٢٩
 امتحان نصف فصلي ٣٠

���
����������������������������������� �

���������������������������� �
� �

   
  
  

  
  

   
 



 
 
 
 

 جدول الدروس االسبوعي
 موحد همام �اقر االسم

 Mohadh.baqir@uokufa.edu.iq البر�د االلكتروني
 (نظر�ات واسالیب في التخط�ط الحضري)11تخط�ط حضري  اسم المادة

 فصلي مقرر الفصل
 اهداف المادة

 
تعر�ف الطل�ة �اهم النظر�ات التي وضعت علم التخط�ط الحضري واهم 

 واال�جاب�ات التي انتقدت بها هذه النظر�ات  السلب�ات
 التفاصیل االساس�ة للمادة

 
 التعر�ف �النظر�ة التخط�ط�ة �صورة عامة -1

 شح �عض النظر�ات والتعر�ف �العلماء اللذین وضعوها -2

 تطبیق النظر�ات واالفكار على المدینة العر��ة -3
 

 الكتب المنهج�ة
 

 المؤلف عف�في–كتاب تخط�ط المدن  -1

 د�تور عاطف حمزة -اب تخط�ط المدن اسلوب ومراحل �تكتاب  -2
 

 
 

 
 المصادر الخارج�ة

 

Book entrances to -mdkhal planning to theories 
Edited by Ernst Ar.alexandr 

 

 
 تقدیرات الفصل

االمتحانات  المختبر الفصل الدراسي
 الیوم�ة

 االمتحان النهائي المشروع

     

     توجدال  المعلومات االضاف�ة
 
 
 
 

 جمهورية العراق
 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 جھاز االشراف والتقویم العلمي
 
 
 
 
 

 الكوفة الجامعة :
 التخطیط العمراني الكلیة :

 الحضري القســم :
  الثالثةالمرحلة :

 موحد ھمام باقر اسم المحاضر الثالثي :
 مدرس  اللقب العلمي :

 حضريتخطیط ماجستیر  المؤھل العلمي :
 كلیة التخطیط العمراني مكان العمل  :



 
 

 جدول الدروس االسبوعي

یو 
ال

 م

 المالحظات المادة العلمیة المادة النظریة التاریخ

   فكرة عامة وتذكیریة عن مادة التخطیط الحضري   1
مقدمة عامة عن النظریات التخطیطیة والفرق بینھا   2

 وبین النظریات الریاضیة
  

لتي وضعت استعراض شامل للنظریات التخطیطیة ا  3
 في القرن التاسع عشر والعشرین 

  

 نظریة المدینة النموذجیة   4
 نظریة كامیلو سیتي

  

 نظریة المدینة الشریطیة   5
 نظریة ھاوسمان

  

 نظریة المدن الحدائقیة   6
 نظریة مدن التوابع

  

 نظریة المدن الصناعیة   7
 نظریة مدن الغد

  

   والنماذج الریاضیة مقدمة عامة في تحلیل النظریات  8
   تصنیف النظریات  9
   تحلیل النظریات  10
   المبادئ واالفكار التي ناقشتھا النظریات  11
   تحلیل شكل المدینة وتصنیفھا  12
   عمراني مستقبال الالنمو   13
الطرق كما جاءت تحلیل استعماالت االرض وشبكات   14

 في النظریات
  

   الكورسامتحان نھایة   15
 

   الخدمات وحجم السكان  1
   ملكیة االرض،العالقة بین المسكن والعمل،الصناعة  2
   البعد البیئي ،القاعدة االقتصادیة  3
   المدینة واالقلیم ،النظریات الحدیثة  4
   مدن المستقبل والمدن الذكیة  5
   امتحان بتحلیل النظریات  6
   نظریات تخطیط القریة  7
   نظریة التجمعات المتفرقة  8
   نظریة التجمعات المتجمعة االیجابیات والسلبیات  9
تطور انظریة العمرانیة الحدیثة وانعكاسھا على   10

 المدینة العربیة 
  

   والتقدم في التكنولوجاالتطور في وسائط النقل،  11
االبعاد البیئیة المتةقعة في المدینة العربیة   12

 كمیب االجتماعي واالقتصادي،والتر
  

   البعد الرابع والعمران والعولمة   13
   مراجعة  14

 توقیع العمید :        : األستاذتوقیع 

 قجمهورية العرا
 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 جھاز االشراف والتقویم العلمي
 
 
 
 
 

 الكوفة الجامعة :
 التخطیط العمراني الكلیة :

 الحضري القســم :
 الثالثة المرحلة :

 خلود عبدالخالق حسین  اسم المحاضر الثالثي :
 مدرس مساعد  اللقب العلمي :

 ماجستیر حضري المؤھل العلمي :
 كلیة التخطیط العمراني عمل  :مكان ال

 



 

 
 
 
 
 

 

Course Weekly Outline 
 

Course Instructor  
E-mail  
Title Urban Planning 11 (theories and methods in urban planning) 
Course Coordinator  
 
Course Objective 
 

Acquaint students with the most important theories that have been 
developed science of urban planning and the most important pros and 
cons, which criticized by these theories 

 
Course Description 
 

1. Identification of planning theory in general 
2scarcity of some theories and the definition of scientists who reposed 
3. The application of theories and ideas on the Arab city 

 
Textbook 

1. Book urban planning -almalv Afifi 
2. Book Book urban style and planning stages - Dr. Atef Hamza 
 
 

 
References 

 
Book entrances to -mdkhal planning to theories 
Edited by Ernst Ar.alexandr 
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Academic Status: Assistant 
Lecturer 
Qualification: Master of Urban 
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               & Scientific Research 
 

 



 
 

 
 
 

 

  
 Course  weekly 

Outline 
week Date Topics Covered Lab. 

Experiment 
Assignments 

Notes 

1  General idea and reminders about urban 
planning material 

  

2  General introduction to the theories of planning 
and the difference between them and the 
mathematical theories 

  

3  A comprehensive review of the planning of the 
theories that have been developed in the 
nineteenth and twentieth century 

  

4  Theory typical city& Camilo City Theory   
5  Theory city tapeworm & Houseman theory   
6  Alhaddaúqah cities Theory 

Theory cities disciples 
  

7  Industrial cities Theory 
Theory cities tomorrow 

  

88  General Introduction to the theories, 
mathematical models and analysis 

  

9  Classification theories   
10  Theories analysis   
11  Principles and ideas discussed theories   
12  Analysis of the form of the city and classificatio   
13  Future urban growth   
14  Analysis of land use and road networks as it 

came in theories 
  

15  End of course exam   
 

1  Services and population size   
2  Ownership of the land, the relationship 

between housing and employment, industry 
  

3  The environmental dimension, the economic 
base 

  

4  The city and the region, modern theories   
5  Cities of the future smart cities   
6  Exam analysis theories   

University: Kufa 
College: Physical Planning 
Department: urban 
Stage: Fourth 
Lecturer name:khlood.A.h ussien  
Academic Status: Assistant 
Lecturer 
Qualification: Master of Urban 
Planning 
Place of work: College of Physical                  

    
 
 
 
 
 

Republic of Iraq 
The Ministry of Higher Education 

& Scientific Research 
 

 



7  Theories of the village planning   
8  Sporadic gatherings theory   
9  Gatherings accumulated pros and cons Theory   
10  Anzerah modern urban evolution and its 

impacts on the Arab city. 
  

11  Development of transport modes, and 
progress in Technology 

  

12  Environmental dimensions Almthqah in the 
Arab city, social, economic and Aturkmab 

  

13  Fourth Dimension and urbanization and 
globalization 

  

14  Review   
     

 Instructor Signature:     Dean Signature: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



 
 

 

 جدول الدروس االسبوعي
 

 اركان علي منجي االسم
 arkaan.manji@uokufa.edu.iq البرید االلكتروني

 االستراتیجي التخطیط  اسم المادة
 / الفصل الثاني فصلي مقرر الفصل
 اھداف المادة

ن كثیرین مة لللیواجھ التخطیط العمراني تحدیا كبیرا في إعادة تخطیط المدن, ھذه التحدیات لم تكن ماث 
سلوب المخططین والقائمین على مشاریع التطویر العمراني الجدیدة, وذلك یفسر اعتمادھم على أ

جھة و مواالتخطیط العمراني التقلیدي القائم على تلبیة الحاجات اآلنیة دون استشراف المستقبل ا
لول الترقیع والح, فیلجأ المخططون إلى المتطلبات الجدیدة للناس مما أدى إلى عواقب وخیمة

لطالب للدرس والعشوائیة. وذلك لغیاب الرؤیا االستراتیجیة المستقبلیة. من ھذا المنطلق یقدم ھذا ا
ة. عالمیعرضا لعملیة التخطیط االستراتیجي العمراني للمدینة عموما بما في ذلك بعض النماذج ال

طط دینة خُ دراسة حالة حقیقیة لمبشقیھا النظري والتطبیقي, حیث بالتوازي مع الجانب النظري ھناك 
 علیھ لھا استراتیجیا. وبذلك تتحول عملیة التخطیط من عملیة منظمة ومدروسة لما یجب ان تكون

ف ما سولفي الوقت الحاضر بأقل التكالیف إلى عملیة وضع المخططات المستقبلیة  المدینة الحدیثة
 تكون علیھ المدینة في المستقبل النظور.

 اسیة للمادةالتفاصیل االس
 

اتیجي, السترمدخل للتخطیط العمراني االستراتیجي, التخطیط العمراني التقلیدي والتخطیط العمراني ا
ني لعمراالتخطیط العمراني المستدام, نماذج عالمیة للتخطیط العمراني االستراتیجیة, التخطیط ا

  شرف  االستراتیجي لمكة المكرمة ومحاولة عمل إسقاط لدراسة حالة النجف األ
 

 الكتب المنھجیة
 

  
 یوجد ال

 
 المصادر الخارجیة

 

أ.د  ق طیب,تألیف أ.د أسامة بن صاد ,التخطیط العمراني االستراتیجي واإلدارة االستراتیجیة للمدن
 .عبدهللا بن عمر باحسین, أ.د عصام بن یحیى الفیاللي

 .الليأ.د عصام بن یحیى الفیالتخطیط االستراتیجي للدول, تألیف أ.د أسامة بن صادق طیب , , 
راسة دراسة تطبیقیة ( د المخطط االستراتیجي العام لمدینة المراغھ في محافظة سوھاج في مصر

 محمود نزیھ محمد, و الحلیم عبد ھشام الصباغ, صابر ھاشم, أیمن الحفناوي, , فریق العمل, أیمنحالة)
 سیف  یامویل أشرف ,ابوبكر صفاء , السالم عبد اشرف فلتس, أمال عزیز, أحمد الزناتي, حجاج عنیب,

 
 تقدیرات الفصل

االمتحانات  المختبر الفصل الدراسي
 الیومیة

 االمتحان النھائي المشروع

40% - 10% - 50% 
 

 معلومات اضافیة
 

                                                                                               
راغة ) ملمخطط االستراتیجي العام لمدینة ا( حلقة بحث ومناقشة لدراسة الحالة ن المحاضرة تتضم

          ) Learning (وحث الطالب للمشاركة الفعالة  وذلك بتفعیل الطریقة الحدیثة في التعلیم الجامعي الـ 
 

 
 

 
 

 
 

 جمهورية العراق
 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 يجھاز االشراف والتقویم العلم
 
 
 
 
 

 الكوفة الجامعة :
 تخطیط العمرانيال الكلیة :

  الحضريالتخطیط  القســم :
 الثةالث المرحلة :

 اركان علي منجي اسم المحاضر الثالثي :
 مدرس  اللقب العلمي :

  دكتوراه المؤھل العلمي :
 كلیة التخطیط العمراني مكان العمل  :

 جمهورية العراق
 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 جھاز االشراف والتقویم العلمي
 
 
 
 
 

 الكوفة الجامعة :
 تخطیط العمرانيال الكلیة :

  الحضريالتخطیط  القســم :
 لثةلثاا المرحلة :

 حسن جبار ھمیم اسم المحاضر الثالثي :
 مدرس  اللقب العلمي :

 توراه تنمیة مستدامةدك  المؤھل العلمي :
 كلیة التخطیط العمراني مكان العمل  :



 
 
 

 جدول الدروس األسبوعي
 

 األسبوع
 المالحظات مادة العلمیةال المادة النظریة التاریخ

   مدخل للتخطیط االستراتیجي  1-2
   التخطیط العمراني االستراتیجي  
   االدارة االستراتیجیة للمناطق الحضریة  
   دراسة حالة للمخطط االستراتیجي العام لمدینة مراغة  
     
   التخطیط العمراني   3-4

   التخطیط العمراني التقلیدي  
   التخطیط العمراني االستراتیجي  

   دراسة حالة للمخطط االستراتیجي العام لمدینة مراغة  
     
   تطبیقات التخطیط العمراني االستراتیجي  5-6

   استغالل األرض  
   المدینة الذكیة  
   اإلرث والثقافة  
   الشراكة في القرار  
   المرور والمواصالت العامة  
   ر والمواصالت العامةالمرو  
   خدمات المیاه والصرف الصحي  
   دراسة حالة للمخطط االستراتیجي العام لمدینة مراغة  
     
   التخطیط العمراني المستدام  7-8
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 انجٛئخ انحضشٚخ ٔانشٚفٛخ  اسم المادة

 فصهٙ مقرر الفصل

 ثبنجٛئخ انحضشٚخ ٔانشٚفٛخ ٔاْى انؼاللبد ثًُٛٓب .نطهجخ يؼشفخ إكغبة ا أهداف المادة

 انزفبصٛم االعبعٛخ نهًبدح

 

نًغزمشاد انجششٚخ انحضشٚخ ثبنًفبْٛى انؼبيخ ثبنجٛئخ ٔاالداسح انجٛئٛخ  ٔا رٓذف ْزِ انًبدح فٙ يحزٕاْب انٗ انزؼشٚف

شح فٙ َشٕءًْب ٔيٍ ثى نمشٖ ٔانًذٌ ٔانؼٕايم انًؤثشٕء أانشٚفٛخ ٔاْى انفشٔلبد فًٛب ثُٛٓب ٔانًشاحم انزبسٚخٛخ نُ

انزحٕل انٗ اْى انُظشٚبد انزٙ ْذفذ انٗ دساعخ انزُظٛى انًكبَٙ ثٍٛ انجٛئزٍٛ انحضشٚخ ٔانشٚفٛخ كُظشٚخ انذٔنخ 

 ٔانٕصٕل انٗ انًفٕٓو انؼبو نهزحضشٔاعجبثّ ٔاثشص يشكم انجٛئخ انؼًشاَٛخ )انحضشٚخ ٔانشٚفٛخ(انًُؼضنخ نفٌٕ ثٍَٕ 

 هٗ انًحبضشاد االعجٕػٛخٚزى االػزًبد ػ انكزت انًُٓجٛخ

 

 انًصبدس انخبسجٛخ

 

1- Lynch , Kenneth, " Rural – urban Interaction  in the developing world " 1
st
 

edition , Routledge , 2005 . 

عخ انصٕٚشح ،سعبنخ يُطمخ انذسا –)انؼٕايم انًؤثشح فٙ اعزمشاس انًغزمشاد انشٚفٛخ  ػجبط ،جًبل فبئك ، -2

 . 2006يبجغزٛش يمذيخ انٗ انًؼٓذ انؼبنٙ نهزخطٛط انحضش٘ ٔااللهًٛٙ ، جبيؼخ ثغذاد ،

نجُبثٙ، صالح حًٛذ، "جغشافٛخ انحضش، اعظ ٔرطجٛمبد "، يذٚشٚخ داس انكزت نهطجبػخ ٔانُشش، جبيؼخ ا -3

 . 7891انًٕصم، انًٕصم، 

 .7811خ اعؼذ، ثغذاد، ، يطجؼ"جغشافٛخ انًذٌ "ػجذ انشصاق ػجبط،حغٍٛ ،  -4

 .7889انمبْشح ،  -ػالو، أحًذ خبنذ ، "رخطٛط انًذٌ" يكزجخ األَجهٕ انًصشٚخ -5

 2073االسدٌ ،  –انٓٛزٙ ، يبصٌ ، " جغشافٛخ انشٚف " ، داس صفبء نهُشش ، ػًبٌ  -6
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 إَاع انًغزمشاد انجششٚخ

 انًغزمشاد انحضشٚخ

 انًغزمشاد انشٚفٛخ

  

   انؼٕايم انًؤثشح فٙ َشٕء انًغزمشاد انجششٚخ  4

انخهفٛخ انزبسٚخٛخ نُشٕء االعزمشاس انجشش٘ انشٚفٙ   5

 ٔانحضش٘

  

   يٕالغ ٔيٕاضغ انًغزمشاد  انجششٚخ انحضشٚخ ٔانشٚفٛخ   6

   َظشٚخ فٌٕ ثٍَٕ  1

   انزحضش  9

   يشبكم انجٛئخ انؼًشاَٛخ  8

   زحبٌ انفصم االٔلاي  70

   اعزالو ٔيُبلشخ انزمبسٚش انخبصخ ثبنطهجخ  77

   يُبلشخ انزمبسٚش انخبصخ ثبنطهجخ  72

   يُبلشخ انزمبسٚش انخبصخ ثبنطهجخ  73

   يُبلشخ انزمبسٚش انخبصخ ثبنطهجخ  74

   يُبلشخ انزمبسٚش انخبصخ ثبنطهجخ  75

   ايزحبٌ َصف فصهٙ  

 ػطهخ َصف انغُخ

  

 

 رٕلٛغ انؼًٛذ :                                                                            رٕلٛغ االعزبر : 

 

 

 

 

 

 

 مجهورية العراق
 العالي والبحث العلمي وزارة التعليم

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 األسبوعيجدول الدروس 

 اركان علي منجي االسم

 arkaan.manji@uokufa.edu.iq البر�د االلكتروني

 المخططات االساس�ة اسم المادة
 سنوي  مقرر الفصل

 اكساب الطالب المعرفة الالزمة في اعداد وتحدیث وتنفیذ المخططات االساسیة  المادة أهداف

 للمادة األساس�ةالتفاصیل 
 

في جانبها النظري التعر�ف �المخطط االساسي للمدن واس�اب وضعه  تتضمن المادة
ن  واهدافه ومراحل اعداده ومن ثم ��ف�ة تنفیذ هذا المخطط اما الجانب العملي فیتضم

 �مكن حیث العراق محافظات مدندراسة لتحدیث او اعداد مخطط اساسي الحدى  
 معرفة من الطالب �مكن �ما اقل�مها، ضمن ةاالساسي او تحدیثه لمدین المخطط اعداد
 ال�ه تنتمي الذي االقل�م خصائص اساس على للمدینة االساس�ة المخططات نظم آل�ات
 كافة دراسة یتم ان �عد للمدینة االساسي المخطط وضع یتم و�ذلك .المدینة تلك

 .  ةوالعمران� والبیئ�ة واالجتماع�ة االقتصاد�ة )المحافظة او( االقل�م خصائص
 االعتماد على المحاضرات المطبوعة الكتب المنھجیة

 المصادر الخارج�ة
 

الریاض ,   ,) دلیل اعداد وتحدیث المخططات الھیكلیة للمدنوزارة الشؤون البلدیة والقرویة ,(  -1
2006 . 

 2006 اض , ) , الریدلیل تنفیذ المخططات الھیكیلیة للمدنوزارة الشؤون البلدیة والقرویة ,(  -2
 .1998لقاھرة , ا -م، أحمد خالد , "تخطیط المدن" مكتبة األنجلو المصریةعال -3
كان شعبة الدراسات  , ((معاییر االس –وزارة االعمار واالسكان , الھیئة العامة لالسكان   -4

 . 2010الحضري )) , بغداد ,  
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إلمام الطل�ة �ك�ف�ة تخط�ط وتصم�م البن�ة االرتكاز�ة للمدن و�ذلك تمكین الطل�ة على التحلیل 
 الناجح للبنى االرتكاز�ة المعدة مس�قًا  . 

 التفاصیل االساس�ة للمادة
 

 التعرف على األساس النظري لعمل�ة التخط�ط والتحلیل والتصم�م للبن�ة االرتكاز�ة للمدن . 
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اإللمام ببعض المبادئ األساسیة في كل من میكانیكا الموائع   1
   والھیدرولوجیا  من أجل فھم محتویات المقرر.

اإللمام ببعض المبادئ األساسیة في كل من میكانیكا الموائع   2
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التعرف على المصادر المختلفة للمیاه والعوامل المؤثرة في   4
   معدالت االستھالك المختلفة للمیاه . 

   أساسیات التخطیط والتصمیم لمشروعات اإلمداد بالمیاه .  5
   التخطیط والتصمیم لمشروعات اإلمداد بالمیاه .أساسیات   6
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   أنواع األنابیب المستخدمة في شبكات توزیع المیاه   10
11  

 قراءة الرسومات والمخططات المتعلقة بمشاریع توزیع المیاه 
استخدام برنامج 

األوتوكاد في تخطیط 
 مشاریع توزیع المیاه 

 

   فكرة عن تنفیذ مشروعات شبكة توزیع المیاه   12
   فكرة عن صیانة شبكات توزیع میاه التغذیة   13
14  

األساسیات الرئیسیة الالزمة لتخطیط وتصمیم مشاریع 
 تصریف میاه األمطار 

استخدام برنامج 
األوتوكاد في تخطیط 

تصریف  مشاریع 
 المیاه 

 

األساسیات الرئیسیة الالزمة لتخطیط وتصمیم مشاریع   15
 تصریف میاه األمطار

 
 

 

األساسیات الرئیسیة الالزمة لتخطیط وتصمیم مشاریع   16
 تصریف میاه األمطار

 
 

 

 
األساسیات الرئیسیة الالزمة لتخطیط وتصمیم مشاریع   17

 تصریف میاه األمطار
 

استخدام برنامج 
األوتوكاد في عملیة 

تخطیط شبكات صرف 
 میاه األمطار  

 

   أنواع المخلفات السائلة وطرق تجمیعھا   18
   أنواع المخلفات السائلة وطرق تجمیعھا  19
20  

 كیفیة تخطیط وتصمیم شبكات تصریف میاه الصرف الصحي 

استخدام برنامج 
األوتوكاد في عملیة 

تخطیط شبكات 
 الصرف الصحي  

 

   كیفیة تخطیط وتصمیم شبكات تصریف میاه الصرف الصحي  21
   معرفة أنواع المضخات المختلفة المستخدمة في المشاریع   22
   اختیار المضخات المناسبة لشبكات التوزیع    23

 جمهورية العراق
 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 جھاز االشراف والتقویم العلمي
 
 
 
 
 

 الكوفة الجامعة :
 التخطیط العمراني الكلیة :

 والتخطیط الحضري بیئيالتخطیط ال القســم :
                    والتخطیط اإلقلیمي

 الثالثة المرحلة :
 حیدر كامل عبد الكریم اسم المحاضر الثالثي :

 مدرس  اللقب العلمي :
 ماجستیر المؤھل العلمي :

 كلیة التخطیط العمراني مكان العمل  :
 



   حساب قدرة المضخات وكفاءة وحدات الضخ    24
25  

في المدن شبكة الكھرباءمقدمة حول تخطیط   
أمثلة تطبیقیة حول 

تخطیط شبكة كیفیة 
 في المدنالكھرباء 

 

26  
حول تخطیط شبكة الكھرباء في المدنشرح مفصل   

أمثلة تطبیقیة حول 
تخطیط شبكة كیفیة 

 الكھرباء في المدن

 

27  
 حول تخطیط شبكة الكھرباء في المدنشرح مفصل 

أمثلة تطبیقیة حول 
تخطیط شبكة كیفیة 

 الكھرباء في المدن

 

28  
 مقدمة حول تخطیط شبكة االتصاالت في المدن

أمثلة تطبیقیة حول 
تخطیط شبكة كیفیة 

 االتصاالت في المدن

 

29  
 شرح مفصل حول تخطیط شبكة االتصاالت في المدن

أمثلة تطبیقیة حول 
تخطیط شبكة كیفیة 

 االتصاالت في المدن

 

30  
 شرح مفصل حول تخطیط شبكة االتصاالت في المدن

أمثلة تطبیقیة حول 
تخطیط شبكة كیفیة 

 المدناالتصاالت في 

 

  
 

 توقیع العمید :        : األستاذتوقیع 
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 حسن جبار هميم  االسم
 hsmem59@yahoo.com / hassanj.hamem@uokufa.edu.iq البريد االلكتروني

 التخطيط المحلي اسم المادة
 فصلي مقرر الفصل
 اهداف المادة

 
ومن ثم التعرف على البعد  التخطيط المحليأن يتزود الطالب بأساسيات 

 لتخطيط الالمركزي في الحكم المحليل المكاني
 التفاصيل االساسية للمادة

 
تضمنه من تفاصيل في الالمركزية في الحكم المحلي, يالحكم المحلي وما 

ومن ثم نماذج من أنظمة الحكم المحلي, باإلضافة إلى هيكلية توزيع 

المسؤوليات في التجربة العراقية, الالمركزية وآليات الفعل التنموي 

 الديمقراطية.  ةيطي, ومراحل التحول نحو الالمركزيالتخط
 

 الكتب المنهجية
 

  
 يوجد ال

 
 المصادر الخارجية

 

 دراسة في صلب الموضوع –الدكتور كامل بشير الكناني وآخرون  األستاذ
  فيها من المصادر الغنية أكثر من خمسة عشر مصدر عربي وأجنبي

 
 تقديرات الفصل

االمتحانات  المختبر الفصل الدراسي
 اليومية

 االمتحان النهائي المشروع

40% - 10% - 50% 
 

 معلومات اضافية
 

                                                                                               
درجة بالنصف الثاني من  20درجة بالنصف االول من المادة ثم امتحان آخر من  20امتحان من

            المادة الدراسية

 
 

 

 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 الكوفة الجامعة :
 التخطيط العمراني الكلية :

  حضريالتخطيط ال القســم :
 لثةالثا المرحلة :

 حسن جبار هميم اسم المحاضر :
  استاذ مساعد اللقب العلمي :

 تنمية مستدامه تخطيط دكتوراه ل :المؤه

 كلية التخطيط العمراني مكان العمل  :



 األسبوعي جدول الدروس
 

 األسبوع

المادة  المادة النظرية لتاريخا
 العلمية

 المالحظات

   الحكم المحلي                          1-2

   الالمركزية في الحكم المحلي  

   مراحل الالمركزية  

   أسس الالمركزية في نظام الحكم المحلي  

   عوائق الالمركزية في الحكم المحلي  

   ةزيإمكانيات تجاوز عوائق الالمرك  

   نماذج من أنظمة الحكم المحلي  

   المسؤوليات في النظام الالمركزي                     3-4-5

   أسس توزيع المسؤوليات  

   هيكلية توزيع المسؤوليات ) التجربة العراقية(  

   الحكومة االتحادية )المركزية(  

   الحكومات المحلية  

   السلطات اإلقليمية  

   مجالس المحافظات  

   المجالس البلدية )األقضية والنواحي  

   الالمركزية وآليات الفعل التنموي التخطيطي        6-7-8

   الالمركزية والتنمية  

   الالمركزية في التخطيط  

   البعد المكاني للعمية التخطيطية  

   مبررات التخطيط الالمركزي  

   يطية الالمركزيةمستويات العملية التخط  

   العملية التخطيطية في األداء الوظيفي الالمركزي     9-10

   عالقات التفاعل الوظيفي للعملية التخطيطية  

   المسؤوليات وفق هيكلية األداء الوظيفي التنموي  

   مراحل التحول نحو الالمركزية الديمقراطية في العراق  11-12

   المركزيةأساسيات التحول نحو ال  

   رؤيا في العملية التخطيطية للمرحلة القادمة  

   في التخطيط والتنمية اإلقليمية  

   في تفعيل دور السلطات المحلية  

   في العالقة بين السلطة المركزية والسلطات المحلية  

 

  

 

 
 

                              

     توقيع العميد :                                  توقيع االستاذ :               



 
 
 

 جدول الدروس األسبوعي
 

 نصیر عبد الرزاق حسج الحمود االسم

 Naseer.hasach@uokufa.edu.iq البرید االلكتروني

 طرق واسالیب في التخطیط اسم المادة

 مقررات نھائیة (كورسات) مقرر الفصل

 أھداف المادة

 ن ادواةداة ماا باعتبارھا تھدف المادة الى التعریف بالطرق واالسالیب التخطیطیة وتطبیقھا عملی

العمل التخطیطي لتحقیق اھداف الخطط الموضوعة وباسلوب علمي وبموجب سند نظري 

 متبعة.ات الللظاھرة المدروسة ، اذ تكون مخرجات تلك الطرق واالسالیب دلیال للقرارات والسیاس

التفاصیل األساسیة 

 للمادة

 دی�ة منھ�ایلی�ة ودراس�ة النم�اذج التخطیطی�ة التحدیتتضمن المادة دراسة االسالیب التنبؤیة و التحل

العتم�اد واالحتمالیة ومحاولة اشتقاق النظریات ومحاكاتھا للخروج بدلیل یتیح للمخط�ط المك�اني ا

عل��ى مجموع��ة م��ن االس��الیب والط��رق والنم��اذج لمحاك��اة الواق��ع المفت��رض للظ��واھر المكانی��ة 

 وتبسیط المسائل وباالعتماد على النص النظري.

 الكتب المنھجیة

 اسالیب التحلیل الكمي في التخطیط الحضري واالقلیمي/د.محمد العاني •

 اسالیب كمیة في تحلیل الموقع/ د.كامل الكناني •

 النماذج الكمیة في التخطیط وتطبیقاتھا في الحاسوب/ أ.ثائر عیاصرة •

 المصادر الخارجیة

 يمحاضرات د.محمد العاني في مركز التخطیط الحضري واالقلیم •

 محاضرات د.باسل احمد في مركز التخطیط الحضري واالقلیمي •

 محاضرات د.كامل الكناني في مركز التخطیط الحضري واالقلیمي •

 شبكة االنترنت •

 تقدیرات الفصل

الفصل 

 الدراسي
 المختبر

االمتحانات 

 الیومیة
 االمتحان النھائي المشروع

30% - 10% - 60% 

  معلومات إضافیة
 
 

 جمھوریة العراق
 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 جھاز اإلشراف والتقویم العلمي

 الكوفة الجامعة:
 التخطیط العمراني الكلیة:
 والبیئي التخطیط الحضري القسم:

 الثالثة المرحلة:
 نصیر عبد الرزاق حسج الثالثي: اسم المحاضر
  أستاذ مساعد اللقب العلمي:

 تخطیط حضري وإقلیمي دكتوراه المؤھل العلمي:
 كلیة التخطیط العمراني مكان العمل:



 
 

 دروس األسبوعيجدول ال
 المالحظات المادة العملیة المادة النظریة األسبوع

1 
عن االسالیب مفاھیم عامة 

 والطرق التخطیطیة
 مادة نظریة

 

 - نموذج االنحدار الخطي 2

  - نموذج االنحدار الخطي البسیط 3

  - نموذج االنحدار الخطي المتعدد 4

  - اسلوب السالسل الزمنیة 5

  - مخطط النمو النسبي 6

  - االمتحان الفصلي 7

  - البرمجة الخطیة طریقة الرسم 8

  - اسلوب المستخدم المنتج  9

  - اسلوب الكلفة والمنفعة 10

  - GAMاسلوب  11

  - SWOTاسلوب  12

  - معامل جیني 13

  - مراجعة شاملة 14

  - االمتحان النھائي 15

 (المقررات السنویة) نظام الكورساتمالحظة: المادة تدرس حسب 
  
 

 توقیع االستاذ:                                                                     توقیع العمید:
 

 نصیر عبد الرزاق حسج د.

 الجامعة: الكوفة
 ة: التخطیط العمرانيالكلی

 والبیئي القسم: التخطیط الحضري
 الثالثةالمرحلة: 

 اسم المحاضر الثالثي: نصیر عبد الرزاق حسج
 اللقب العلمي: مدرس مساعد

 المؤھل العلمي: ماجستیر تخطیط حضري وإقلیمي
 مكان العمل: كلیة التخطیط العمراني

 جمھوریة العراق
 لميوزارة التعلیم العالي والبحث الع

 جھاز اإلشراف والتقویم العلمي



  
  جدول الدروس االسبوعي                                                        

  م.د. محمود حسين مصطفى  االسم
 mahmoodh.hussein@uokufa.edu.iq   البريد االلكتروني

  استعماالت االرض تخطيط   اسم المادة 
 سنوي  لفصل مقرر ا

  اهداف المادة 
  

 . المدينة  في الوظيفية الفعاليات تنظيم في االرض ودوره استعماالت تخطيط أهمية معرفة الطلبة إكساب

االساسية  التفاصيل 
  للمادة 

  

 تخطيط  لتطور  التاريخية االرض والمراحل الستعماالت العامة للمفاهيم استعراض وتحليل الى في المادة   هذه تهدف
 الداخلي  التركيب درست التي النظريات االرض واهم استعماالت تصنيفات  على التعرف ثم االرض ومن تاستعماال

 واالقتصادي  االيكولوجي المنهج ذات النامي العالم ومدن والبريطانية االمريكية المدن االرض في الستعماالت
 على التعرف ثم ومن واالقتصادية اعيةواالجتم االرض الطبيعية استعماالت محددات على التعرف ثم ومن والنشاطي
 كيفية بيان مع  والنقل والصناعية والتجارية والصحية والتعليمية  االرض السكنية استعماالت لتخطيط المكاني التنظيم

تخطيط  في االساسية التخطيطية الوحدة  تمثل التي السكنية والقطاعات واالحياء السكنية المحالت ضمن تخطيطها  
 . المدن

 ,Chapin , F. Stuart , "Urban Land Using Planning ", 2nd edition ,University (1  المنهجية  الكتب
Illinois Press, New York , 1972 

2) 14- Cantonese ,Antchony j. and Snyder, james C.- "lntroduction to urban 
planning "McGraw- Hill book company – 1979 . 

  
  المصادر الخارجية

  

  النجف مدينة في  االرضالسكنية الستعماالت المكانية المالئمة"  ، رشيد ناجي الصاحب عبد ، لبغداديا ) ١
 ، بغداد جامعة – العليا للدراسات واالقليمي الحضري التخطيط مركز الى مقدمة دكتوراه اطروحة ، " .االشرف
١٩٩٩ 

  مصر مؤسسة ،" –  انموذجا الكوت يف الشرقية محلة – السكنية المحلة  مورفولوجية"  ، هيام ، البكري ) ٢
 ٢٠١٠ ، العراق –  بغداد ، العراقي  للكتاب المرتضى

 ١٩٩٨ ، لقاهرة، ا -المصرية  األنجلو مكتبة" المدن  تخطيط" ، خالد أحمد عالم،  ) ٣
  الحضري للتوسع المكانية المالءمة تقييم  في المكاني التحليل منهجية استخدام ، السالم عبد احمد ، الجابري ) ٤

  بغداد جامعة – العليا للدراسات واالقليمي الحضري التخطيط  مركز الى مقدمة  ماجستير رسالة"   الكوت ةلمدين
،٢٠١٢ 

 .جامعة والنشر، للطباعة الكتب دار مديرية ،" وتطبيقات اسس الحضر، جغرافية" حميد، صالح الجنابي، ) ٥
 ١٩٨٧ الموصل، الموصل،

  ١٩٧٧ بغداد، اسعد، بعةمط  ،"المدن جغرافية" عباس، الرزاق عبد ، حسين ) ٦
 ١٩٩٨ ، القاهرة - المصرية األنجلو  مكتبة" المدن تخطيط" ، خالد أحمد عالم، . ) ٧
 . " والحضري االرضالريفي استخدام تخطيط"  ، محمد عثمان ، غنيم ) ٨
  ، بغداد  ،))  الحضري االسكان معايير(( ،  الدراسات شعبة  – لالسكان العامة الهيئة ، واالسكان االعمار وزارة ) ٩

. ٢٠١٠ 
 ٢٠٠٦ الرياض، ،)  للخدمات  التخطيطية المعايير دليل( ، والقروية البلدية الشؤون وزارة ) ١٠
 ٢٠٠٦ الرياض، ،)  الترفيهية للخدمات التخطيطية المعايير دليل( ،  والقروية البلدية الشؤون وزارة  ) ١١
 ٢٠٠٦ الرياض، ،)  المدن في للفراغات التخطيطية المعايير دليل( ،  والقروية البلدية الشؤون وزارة  ) ١٢
 ٢٠٠٦ الرياض، ،)  السكنية والمجاورات االحياء مراكز تخطيط  دليل( ،  والقروية البلدية الشؤون وزارة  ) ١٣
 ماجستير . رسالة"  هيت مدينة في األرض الستعماالت التخطيطية التوجهات تقويم"  ، شاكر نزار ، محمود  ) ١٤

 ٢٠٠٨ ، واالقليمي الحضري التخطيط  مركز الى مقدمة
 

  
  تقديرات الفصل

امتحان 
  ول الفصل اال

تقييم     التقرير
  مستمر  

امتحان 
الفصل  
  الثاني  

  االمتحان النهائي  واجب  اتكويز

 ٥٠        ٪٥  ٪ ١٠  %    ١٠  ٪٥  ٪ ١٠  %    ١٠  %  
                                                                                                  معلومات اضافية

  
  
  

  مجهورية العراق
 
 

 

  الكوفة الجامعة :
  التخطيط العمراني الكلية :

    والبيئي - اإلقليمي - التخطيط الحضري  القســم :
  لثةثاال المرحلة :

  محمود حسين مصطفى  اسم المحاضر الثالثي :
  دكتور مدرس   اللقب العلمي :

  دكتوراه تخطيط حضري واقليمي المؤهل العلمي :
 كلية التخطيط العمراني  مكان العمل  :



  
  

  جدول الدروس االسبوعي    

  المالحظات  المادة العلمية   المادة النظرية   التاريخ  االسبوع

١   
  المادة عن مقدمة
  االرض  مفهوم الى مدخل

    

٢   
 خصائص االرض 

  االرض  استعماالت تخطيط
    

      االرض  استعماالت تخطيط لعملية التاريخي التطور   ٣
      رض اال استعماالت تصنيف   ٤

٥   
 االرض  استعماالت  تخطيط  نظريات
  االيكولوجي المنهج
  الدائرية االنطقة نموذج
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      االقتصادي المنهج   ٩
      النشاطي المنهج   ١٠
      االرض  استعماالت محددات   ١١
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      االجتماعية  المحددات - ب   ١٣
      االقتصادية المحددات - ج   ١٤
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      السكنية االستعماالت تخطيط   ١٧
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      كهرباء)  - مياه شرب  - صرف صحي- ( نفايات تخطيط االستعماالت الخاصة   ٢٦
     مقابر)  –سكك حديد - تخطيط االستعماالت الخاصة (مطارات   ٢٧
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 نظم المعلومات الجغرافیة اسم المادة
 سنوي مقرر الفصل
 اھداف المادة

 
شبكیة الو التعریف بنظم المعلومات الجغرافیة وتطبیقاتھاالمتقدمة واجراء التحلیالت المكانیة

 ووظائف تحلیلیة متقدم باستخدام تطبیقات 
التفاصیل االساسیة 

 للمادة
 

مات معلواھمیة نظم المعلومات الجغرافیة في العملیة التخطیطیة اضافة الى استخدامات نظم ال
ینھا بیما فالجغرافیة في القرار ودعم القرار التخطیطي والتعرف على قواعد البیانات والعالقة 

 ةتحلیالت وتطبیق الوظائف المتقدمة لمجمل تطبیقات نظم المعلومات الجغرافیواجراء ال
 ال یوجد الكتب المنھجیة

 
 المصادر الخارجیة

 

شر ؛؛ دار الیازوردي العلمیة للنGISلزیدي،نجیب عبد الرحمن،نظم المعلومات الجغرافیة ا-1
 .2007والتوزیع،عمان،االردن،

 لبنان|بیروت.-المعلومات الجغرافیة"دار الشرق العربي انظمةمقدسي،سامي،"جزماتي،سامح، -2
عاع ش" Arc Viewالدلیل العملي الكامل لنظام   GISزرقطة،ھیثم،"نظم المعلومات الجغرافیة 

 .2007حلب، -للنشر والعلوم،سوریا
 

 تقدیرات الفصل
االمتحانات الیومیة  المختبر الفصل الدراسي

 والمشاركة
 االمتحان النھائي المشروع

20% 20% 10%  50% 
                                                                                                معلومات اضافیة

 درجة 50مجموع الدرجات لفصلین دراسیین=              
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 ات
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 جمھوریة العراق
 عالي والبحث العلميوزارة التعلیم ال
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  استیراد بیانات اكسل

  امتحان الفصل الثاني امتحان الفصل الثاني  24
  ملفات التضاریس مناقشة بحوث وسمنرات الطلبة  25
  عالقة عنصر بعنصر مناقشة بحوث وسمنرات الطلبة  26
  عالقة عنصر بعنصر مناقشة بحوث وسمنرات الطلبة  27
  عالقة عنصر بعنصر لبةمناقشة بحوث وسمنرات الط  28
  عالقة عنصر بعنصر مناقشة بحوث وسمنرات الطلبة  29
  التوبولوجي مناقشة بحوث وسمنرات الطلبة  30

 :توقیع العمید                                                                 توقیع االستاذ :              


	_التخطيط والتنمية الريفية
	المناخ وتخطيط المدينة
	تخطيط المدن الصحراوية_اختيارية
	تخطيط النقل الحضري
	تخطيط حضري 2
	لتخطيط الاستراتيجي
	مادة البيئة الحضرية والريفية
	مخططات اساسية
	مفردات البنية الإرتكازية-2021
	مفردات تخطيط محلي ثالث حضري 
	مقررات الطرق والاساليب حضري بيئي
	مقررات تخطيط استعمالات الارض
	نظم المعلومات الجغرافية



