
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 جدول الدروس االسبوعي
 

 اركان علي منجي االسم

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

 االدارة الحضر�ة اسم المادة
  مقرر الفصل
 اهداف المادة

 
 تعر�ف الطالب �محتى هذه المادة التي تعتبر مادة جدیدة 

 االساس�ة للمادةالتفاصیل 
 

ادارة االرض الحضر�ة منذ اول ظهور المستقرات ال�شر�ة والحضارات 
 السا�قة

 
 الكتب المنهج�ة

 

 د محمد العاني–كتاب االدارة الحضر�ة واستخدام االسالیب العلم�ة  -1
 

 
 المصادر الخارج�ة

 

 

 

 
 تقدیرات الفصل

االمتحانات  المختبر الفصل الدراسي
 الیوم�ة

 االمتحان النهائي المشروع

     

     التوجد المعلومات االضاف�ة
 
 
 
 

 جمهورية العراق
 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 جھاز االشراف والتقویم العلمي
 
 
 
 
 

 

 الكوفة الجامعة :
 التخطیط العمراني الكلیة :

 الحضري القســم :
 الرابعة المرحلة :

 اركان علي منجي اسم المحاضر الثالثي :
 مدرس  اللقب العلمي :

 دكتوراه المؤھل العلمي :
 كلیة التخطیط العمراني مكان العمل  :



 
 

 

 االسبوعيجدول الدروس 
الكورس الثاني / مرحلة را�عة 

 حضري 

 
وع

سب
اال

 

 المالحظات المادة العلمیة المادة النظریة التاریخ

   تعرف االدارة بشكل عام  1
   القدیمة الحضریة في الحضاراتاالدارة   2
   االدارة الحضریة في المدینة بعد ظھور االسالم  3
   اإلسالم والتشریع الحضري  4
   مقومات اإلدارة الحضریة المعاصرة  5
   التشریع واإلدارة الحضریة المعاصرة  6
   ةبرامج التمویل واإلدارة الحضریة المعاصر   7
الفكر القدیم والمعاصر لإلدارة أوجھ الترابط بین   8

 الحضریة
  

   االدارة  الحضریة للمدن  9
   تنمیة المجتمعات المحلیة  10
11  

 التنمیة الحضریة
  

   االدارة والتنمیة الحضریة  12
   األدارة الحضریة و خصوصیة المدینة  13
   دور مجالس البلدیات في عملیة التنمیة  14
   الكورسامتحان نھایة   15
     

 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     

 
 توقیع العمید        توقیع األستاذ :

 جمهورية العراق
 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 جھاز االشراف والتقویم العلمي
 
 
 
 
 

 الكوفة الجامعة :
 البتخطیط العمراني الكلیة :

 الحضري اسم القســم :
 الرابعة المرحلة :

  موحد ھمام باقراسم المحاضر الثالثي :
 مساعد مدرس اللقب العلمي :

 ماجستیر المؤھل العلمي :
 كلیة التخطیط العمراني مكان العمل  :



 
 

 
 
 
 
 
 

Course Weekly Outline 
 

Course Instructor Khlood.A.HUSSAIEN 
E-mail Khulooda.alsalim@uokufa.edu.iq 
Title Urban management 

 
Course Coordinator  
 
Course Objective 
 

Students definition Bmany this article, which is a new article 
 
 

 
Course Description 
 

Urban land administration since the first appearance of human 
settlements served and previous civilizations 

 
Textbook 

1. Book urban management and the use of scientific methods D. 
Mohammed al-Ani 

 
References 

 
 

 

Course Assessment Term Tests Laboratory Quizzes Project Final Exam 
     

 
 
General Notes 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

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

Planning 
 
 
 
 
 

Republic of Iraq 
      The Ministry of Higher Education 
& Scientific Research 
 

 



 
 
 
 

 
 
 

Course  weekly Outline 
week Date Topics Covered Lab. 

Experiment 
Assignments 

Notes 

1  Administration know in general   
2  Urban administration in ancient civilizations   
3  Urban management in the city after the advent 

of Islam 
  

4  Islam and urban legislation   
5  Elements of contemporary urban management   
6  Legislation contemporary urban governance   
7    Financing urban and contemporary 

management programs 
  

8  Interlinkages between the old thinking and 
contemporary urban management 

  

9  Administration of urban cities   
10  Development of local communities   
11  Urban Development   
12  Administration and Urban Development   
13  Urban management and privacy city   
`14  The role of municipal councils in the   
15  development process   
16  End of course exam   
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University: Kufa 
College: Physical Planning 
Department: urban 
Stage:Fourth 
Lecturer name:khlood.A.hussien 
Academic Status:Assistant 
Lecturer 
Qualification:Master of Urban 
Planning 
Place of work:College of Physical 

Planning 
 
 
 
 
 

Republic of Iraq 
The Ministry of Higher Education 

& Scientific Research 
 

 



 

 
 
 

 جدول الدرس االسبوعي                              
 فائدة نوري سلیم االسم

 faidan.salim@uokufa.edu.iq البر�د االلكتروني

 التصمیم الحضري اسم المادة

 د. فائدة نوري سلیم مقرر الفصل

 اهداف المادة
 

طالب(ة) من لتمكین التدریس مادة التصمیم الحضري بجزئیھا النظري والعملي 
استیعاب االبعاد المعقدة لتخطیط وتصمیم وتقییم مشاریع التصمیم الحضري دون ان 

 . یعني ذلك تمكینھ(ا) من عملیة التصمیم المرتبطة باختصاص الھندسة المعماریة
التفاصیل االساس�ة 

 للمادة
 

تدریس خطوات العمل على مشاریع التصمیم الحضري والتركیز على الجوانب 
طیة والمعماریة واالجتماعیة واالداریة فضال عن دراسة بدائل تطبیقات التخطی

 التخطیط المستدام للمنطقة الحضري ومتابعة اسس العمل بذلك عالمیا.

 
 الكتب المنهج�ة

 

  .2002كتاب "التصمیم الحضري / الھیكل والدراسات المیدانیة" لالستاذ الدكتور علي الحیدري  
 

 
 المصادر الخارج�ة

 

1. Moughtin, Cliff. “Urban Design/ Street and Square”. Architectural Press, 
2003 

2. Moughtin, C.; Cuesta, R.; Sarris, C. : “Urban Design/Methods and 
Techniques”  Architectural Press, 2003 

3. Van ;  ’Elements of Architectural Design: A Visual Resource‘ ; Ernest ,Burden
Nostrand Reinhold, 1995.  )  .أیرنست بوردین : تجمة د. علي بن سالم بن عنر باھمام

 ). 2006 "عناصر التصمیم المعماري / مرجع بصري" جامعة الملك سعود، 
 

تقدیرات 
 الفصل

    %40العملي  %10النظري  االول

    %30العملي  %20النظري   الثاني

 معلومات اضاف�ة
                                                                                               

              
 

 
 
 
 
 
 

 جمهورية العراق
 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 جھاز االشراف والتقویم العلمي
 
 
 
 
 

 الكوفة الجامعة :
 التخطیط العمراني الكلیة :

 التخطیط الحضري  القســم :
 الرابعة  المرحلة :

 فائدة نوري سلیم اسم المحاضر الثالثي :
 استاذ   علمي :اللقب ال

  دكتوراه ھندسة معماریة المؤھل العلمي :
 كلیة التخطیط العمراني مكان العمل  :

http://www.goodreads.com/author/show/190415.Ernest_Burden


 
 

 
 
 

 جدول الدرس االسبوعي                                 

 
وع

سب
اال

 

 یةلالمادة العم المادة النظریة التاریخ

دراسات واجراء  ؟  ما ھو التصمیم الحضري 22-9-2014 1
 مسوحات

 (مشروع في اعادة
 التطویر)

 التصمیمیة ة تحدید االھداف والمشكل 29-9-2014 2
 المسوحات 13-10-2014 3
 خطوات العمل على مشاریع التصمیم الحضري 20-10-2014 4
 طرح بدائل خطوات العمل على مشاریع التصمیم الحضري 27-10-2014 5
 سیاسات التصمیم الحضري 3-11-2014 6
تطویرالبدیل المنتخب  علومات  تحلیل الم 10-11-2014 7

 وتقدیم ما قبل النھائي
(مخططات ومودیل 

 عمل)

 تولید البدائل    17-11-2014 8
 تقویم المشروع 24-11-2014 9
 تطور االفكار والمبادىء في التصمیم (التخطیط) الحضري 1-12-2014 10
التقدیم النھائي  الحضريتطور االفكار والمبادىء في التصمیم (التخطیط)  8-12-2014 11

للمشروع (مخططات 
 ومودیل) 

 اھم ما یؤطر عملیة التصمیم الحضري في الوقت الحاضر 15-12-2014 12
 اھم ما یؤطر عملیة التصمیم الحضري في الوقت الحاضر 22-12-2014 13
لطلبةا نتائج تصامیممناقشة عامة في الموضوع مع استعراض  29-12-2014 14  
  امتحان نصف السنة 10-1-2015 15

 
دراسات واجراء  حركة التخطیط الحضري الجدید 16-2-2015 16

 مسوحات
(مشروع في التجدید 

 الحضري)

 حركة التخطیط الحضري الجدید 23-2-2015 17
 حركة التحضر الجدید  فوائد 2-3-2015 18
 مفاھیم مؤثرة في التصمیم الحضري 9-3-2015 19
 طرح بدائل لعناصر الشكلیةا 16-3-2015 20
 العوامل المؤثرة في بناء الفكرة التصمیمیة للمشروع الحضري 23-3-2015 21
تطویرالبدیل المنتخب  المكونات الرئیسیة للفضاءات العامة في المدینة 30-3-2015 22

 وتقدیم ما قبل النھائي
(مخططات ومودیل 

 عمل)

 العامة في المدینة المكونات الرئیسیة للفضاءات 6-4-2015 23
  مناقشة امثلة عالمیة 13-4-2015 24
 مناقشة امثلة عالمیة 20-4-2015 25
التقدیم النھائي  مناقشة امثلة عالمیة 27-4-2015 26

للمشروع (مخططات 
 ومودیل) 

 مناقشة امثلة عالمیة 4-5-2015 27
 مناقشة امثلة عالمیة 11-5-2015 28
 عامة واستعراض النتائج التصمیمیة للطلبةمراجعة  18-5-2015 29
  امتحان نھایة السنة 6-6-2015 30

 توقیع العمید :      توقیع االستاذ : 
 
 

 
 

 جمهورية العراق
 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 جھاز االشراف والتقویم العلمي
 
 
 
 
 

 الكوفة الجامعة :
 التخطیط العمراني الكلیة :

 التخطیط الحضري  القســم :
 الرابعة  المرحلة :

 فائدة نوري سلیم اسم المحاضر الثالثي :
 استاذ مساعد  اللقب العلمي :

 دكتوراه ھندسة معماریة  المؤھل العلمي :
 كلیة التخطیط العمراني مكان العمل  :



 
 
 

                         
Course Weekly Outline 

Course 
Instructor Dr. Faida Noori Salim 

E_mail faidan.salim@uokufa.edu.iq 
Title Assistant Prof. 
Course 
Coordinator Dr. Faida Noori Salim 

 
Course 
Objective 
 

Teach students, in theory and practice, to comprehend 
planning, design and evaluation of Urban Design Projects 
without expecting them to become the architects of such 
projects. 

 
Course 
Description 
 

It teaches urban design in theory and practice emphasizing its 
social, architecture and administrative issues. Its frame of 
reference is cultural and environmental sustainability.   

 
Textbook Dr. Ali Alhaydarie, ‘Urban Design/ Structure and Studies’; 2002 

 
References 

1. Moughtin, Cliff. “Urban Design/ Street and Square”. Architectural Press, 
2003 

2. Moughtin, C.; Cuesta, R.; Sarris, C. : “Urban Design/Methods and 
Techniques”  Architectural Press, 2003 

3.  Burden, Ernest; ‘ Elements of Architectural Design: A Visual Resource’ ; 
Van Nostrand Reinhold, 1995. 

 

Course 
Assessment 

1st Sem. Theory: 10% Project 40%   
2nd Sem. Theory 20% Project 30%   

 
General Notes 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Republic of Iraq 
The Ministry of Higher 
Education & Scientific 

Research 
 

 

University:kufa 
College:physical planning 
Department: Urban Planning 
Stage:  Fourth Year 
Lecturer name: Dr. Faida N. Salim 
Academic Status:  Asst. Prof. 
Qualification:  PhD in Architecture  
Place of work: physical planning college 

 
 
 
 
 

http://www.goodreads.com/author/show/190415.Ernest_Burden


 

 
 
 

 

Course  weekly Outline 
week Date Theory / Topics Covered Project 

1 22-9-2014 What is Urban Design? Preliminary 
studies and 

surveys 
(Redevelopment 

Project) 

2 29-9-2014 Goals and Problem Definition 
3 13-10-2014 Surveys 
4 20-10-2014 Planning Process 

5 27-10-2014 Planning Process Generating 
Design 

Alternatives 
6 3-11-2014 Urban Design Policies 

7 10-11-2014 Information Analysis   Developing an 
alternative and 

pre-final 
submission 

8 17-11-2014 Generating Alternatives    
9 24-11-2014 Project Evaluation  
10 1-12-2014 Development Of Urban Design Ideas in the last century. 
11 8-12-2014 Development Of Urban Design Ideas in the last century. Final 

Submission 
(Drawings and 

Model) 

12 15-12-2014 Contemporary Urban Design Ideas  
13 22-12-2014 Contemporary Urban Design Ideas 
14 29-12-2014 General Discussion 
15 10-1-2015 Mid Term Exam  

 
16 16-2-2015 New Urbanism  Preliminary 

studies and 
surveys 

(Renewal 
Project) 

17 23-2-2015 New Urbanism 
18 2-3-2015 Benefits of New Urbanism 
19 9-3-2015 Basic Design Concepts 

20 16-3-2015 Formal Elements  Generating 
Design 

Alternatives 21 23-3-2015 Design Concepts  

22 30-3-2015 Public Spaces Developing an 
alternative and 

pre-final 
submission 

23 6-4-2015 Public Spaces 
24 13-4-2015 International Examples  
25 20-4-2015 International Examples 
26 27-4-2015 International Examples Final 

Submission 
(Drawings and 

Model) 

27 4-5-2015 International Examples 
28 11-5-2015 International Examples 
29 18-5-2015 General Discussions  
30 6-6-2015 Final Exam  

 Instructor Signature:     Dean Signature: 

Republic of Iraq 
The Ministry of Higher 
Education & Scientific 

Research 
 
 

University:kufa 
College:physical planning 
Department: Urban Planning 
Stage:  Fourth Year 
Lecturer name: Dr. Faida N. Salim 
Academic Status:  Asst. Prof. 
Qualification:  PhD in Architecture  
Place of work: physical planning college 

 
 
 
 
 



 
 
 

 

 جدول الدروس االسبوعي
 احمد شمخي الخفاجي االسم

 ahmeds.alkhfaji@uokufa.edu.iq البر�د االلكتروني

 االرتقاء الحضري الحفاظ و  اسم المادة
 ,ساعتان نظري  فصلي مقرر الفصل
 اهداف المادة

 
مجال الحفاظ على النس�ج التراثي و االرتقاء و تعل�م االسس و الم�ادي في 

 ید في النس�ج المتدهورالتجد
التفاصیل االساس�ة 

 للمادة
 

الق�م الحضر�ة و العمران�ة في , اس�اب التدخل و الحفاظ, النس�ج القد�م و انواعه, اس�اب تدهوره
النس�ج القد�م, اهم المصطلحات في علم الحفاظ و التجدید الحضري, اهم المواثیق و المعاهدات 

 النس�ج التراثي و القد�م , التجارب العالم�ة الدول�ة, طرق و اسالیب التدخل في

 
 الكتب المنهج�ة

 

 ( د.مظفر الجابري)1999الجزء الثاني التخط�ط الحضري -
-  

 
 

 
 المصادر الخارج�ة

 

- Feilden Bernard M,Conservation of  Historic 
Bulding,Butterworth,oxford,1994 
- planning for the central city , rahnama 
-,  revitalization historic urban quarter, tisedel, oc 
-icomos.com 

-History of Urban Form: Before the Industrial Revolution 
(A.E.J. Morris) 
M. Maghsoud S.M.habibi,Urban Renovation,University of Teh 
press,2010 

 
 تقدیرات الفصل

تقی�م و  امتحان الفصل 
 یوم�ةامتحانات 

 االمتحان النهائي غ�ا�ات و واج�ات

20 20 10% 50% 

 
 

 جمھوریة العراق
 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 ميجھاز االشراف والتقویم العل
 
 
 
 
 

 الكوفة الجامعة :
 التخطیط العمراني الكلیة :

 التخطیط الحضري القســم :
 الرابعة المرحلة :

  احمد شمخي الخفاجياسم المحاضر الثالثي :
 مدرس  اللقب العلمي :

 دكتوراه المؤھل العلمي :
 كلیة التخطیط العمراني مكان العمل  :



 
 

 

 جدول الدروس االسبوعي
 االسبوع

 المالحظات المادة العلمیة المادة النظریة التاریخ

   اس�اب التدخل و الحفاظ  1

   مراكز المدن  و انواعه, اس�اب تدهوره  2

 الق�م الحضر�ة و العمران�ة في النس�ج القد�م  3
 

  

   التراث مفھوما   4
   تاریخ الحفاظ و تطوراتھ  5
   اهم المصطلحات في علم الحفاظ و التجدید الحضري   6

   اهم المصطلحات في علم الحفاظ و التجدید الحضري   7

   اهم المواثیق و المعاهدات الدول�ة  8

   المعاهدات الدول�ةاهم المواثیق و   9

   طرق و اسالیب التدخل في النس�ج التراثي و القد�م  10

   اسالیب الحفاظ  11
   اسالیب التجدید  12
   اسالیب اعادة التاھیل  13
   التجارب العالم�ة  14

   التجارب العالم�ة  15

 
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     
26     
27     
28     
29     
30     

 
 

 توقیع العمید                   توقیع االستاذ                                                                                 

 جمهورية العراق
 بحث العلميوزارة التعلیم العالي وال

 جھاز االشراف والتقویم العلمي
 
 
 
 
 

 الكوفة الجامعة :
 التخطیط العمراني الكلیة :

 التخطیط الحضري القســم :
 الرابعة المرحلة :

 موحد ھمام  باقر اسم المحاضر الثالثي :
 مدرس مساعد اللقب العلمي :

 ماجستیر المؤھل العلمي :
 كلیة التخطیط العمراني مكان العمل  :



 
 

 
 

 
 

 الكوفة:  الجامعة
  العمراني التخطیط:  الكلیة 
 االقلیمي التخطیط:  لقسما 
  الرابعة:  المرحلة 
  مجید رشید بشار:  الثالثي الحاضر إسم 
 مساعد مدرس:  العلمي اللقب 
 وانشاءات مدنیة ھندسة ماجستیر:  علميال المؤھل 
   العمراني التخطیط كلیة:  العمل مكان 

 جمھوریة العراق
 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 جھاز االشراف والتقویم العلمي

 

 
 االسم  م.م بشار رشید مجید

basharr.imran@uokufa.edu.iq  البرید األلكتروني 
 إسم المادة دراسة الجدوى وادارة المشاریع

 مقرر الفصل فصلیة
   قبل التنفیذ واثناء التنفیذ وأھم االسس والمعاییر المتبعة في تخطیطھا ة معرفة عن ادارة المشاریعإكساب الطلب

 أھداف المادة 
یتم تدریس مادة دراسة الجدوى وادارة المشاریع لما لھا من اھمیة في استمرار ودیمومة تلك المشاریع, فیتم 

لجدوى المختلفة كالجدوى االقتصادیة او االجتماعیة دراسة المشروع قبل التنفیذ من حیث اجراء دراسات ا
وغیرھا, اما فیما یتعلق بما بعد التنفیذ فیتم عمل جداول التقدم بالعمل وتحدید المسارات الحرجة واجراء تثبیت 

 .   الموازنات على تلك الجداول

 التفاصیل االساسیة 
 للمادة 

 
 
 

 الكتب المنھجیة  الیوجد 

 االنترنیت مصادر متنوعة من -1
 اعتماد بعض المحاضرات من كلیات الھندسة / اقسام الھندسة المدنیة -2

 المصادر 
 الخارجیة

  امتحانات فصلیة واجبات بیتیة الحضور والنشاط الصفي  االمتحان النھائي
 تقدیرات الفصل

% 50 5% 5% 40% 
 

 جدول الدرس االسبوعي 
 عاالسبو التاریخ ة النظریةدالما المالحظات

 1  دراسة الجدوى االقتصادیة 

 2  االسالیب الكمیة للتنبؤ بالطلب 

 3  دراسة الجدوى الفنیة والمالیة للمشروع 

 4  دراسات الجدوى االجتماعیة والسیاسیة والدینیة 

 5  دراسة الجدوى البیئیة 

 6  تحلیل االنحدار للعالقات الریاضیة بین المتغیرات 

 7  اریعتحلیل الحساسیة للمش 

 8  المشروع 

 9  ادارة وقت المشروع 
 10  المسارات الحرجة في المشاریع 

 11  التحلیل الشبكي 

 12  تمثیل المخطط الشبكي للمشروع 

 PIRT  13اسلوب تقییم ومراجعة البرامج  

 14  الشبكات التتابعیة والعقدیة 

 15  جدولة المشروعات 
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 االسم  م.د . زیاد علي إسماعیل 

zeyada.ismaeel@uokufa.edu.iq األلكتروني  البرید 
 إسم المادة تخطیط المدن المستدامة

 مقرر الفصل سنوي
  إكساب الطلبة معرفة عن تخطیط المدن المستدامة وأھم االسس والمعاییر المتبعة في تخطیطھا 

 أھداف المادة 
بمشاكل  الظھور التأریخي لفكرة االستادمة والمدن المستدامة وإھم االسباب التي أدت إلى ظھورھا المتمثلة

إرتفاع عدد سكان المدن ومایسببھ من ضغط وإستنزاف للموارد الطبیعیة ونقص في الخدمات المقدمة في 
المدینة ومشاكل أخرى تتعلق بالنقل وھذا أدى إلى ظھور فكرة تخطیط المدن المستدامة للحد والقضاء على 

یة في مجال اعادة تخطیط مدن قائمة ھذه المشاكل وبعد ذلك تم طرح البعض من التطبیقات العربیة والعالم
 وفق مبادئ تخطیط المدن المستدامة  . 

 التفاصیل االساسیة 
 للمادة 

 
 
 

 الكتب المنھجیة  الیوجد 

 مصادر متنوعة من االنترنیت -1
2-  

 المصادر 
 الخارجیة

  امتحانات فصلیة واجبات بیتیة الحضور والنشاط الصفي  االمتحان النھائي
 صلتقدیرات الف

% 50 5% 5% 40% 
 

 جدول الدرس االسبوعي 
 االسبوع التاریخ ة النظریةدالما المالحظات

 1  مقدمة عن تخطیط المدن المستدامة 

 2  فكرة نشوء عن تخطیط المدن المستدامة 

 3  التخطیط المستدام للمدن  

 4  1التخطیط المستدام الستعماالت االرض الحضریة  

 5  2الستعماالت االرض الحضریة  التخطیط المستدام 

 6  1التخطیط المستدام الستعماالت االرض   

 7  االمتحان االول في الفصل االول 

 8  مبادئ تخطیط استعماالت االراضي االساسیة 

 9  على مخططات استعماالت االرضالعوامل التخطیطیة المؤثرة  
 10  1 مؤثرات التخطیط العشوائي الستعماالت االرض 

 11  2 مؤثرات التخطیط العشوائي الستعماالت االرض 

 12  1والمواصالت التخطیط المتكامل والمستدام إلستعماالت االرض  

 13  2التخطیط المتكامل والمستدام إلستعماالت االرض والمواصالت  

 14  سمنار للواجبات البیتیة  

 15  االمتحان الثاني في الفصل االول 

 16  لمستدام لمناطق المیدنة المختلفةالتخطیط ا 

 17  المواصالت الحضریة المستدامة 
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 جھاز االشراف والتقویم العلمي

 

 18  1استرتیجیات التخطیط المستدام إلستعماالت االرض والمواصالت  

 19  2استرتیجیات التخطیط المستدام إلستعماالت االرض والمواصالت  

 20  تحقیق االستدامة في مجال التخطیط الحضري 

 21  ستدامة في مدن العالم الناميالتنمیة الم 

 22  التنمیة المستدامة في العالم االسالمي  

 23  اإلمتحان االول في الفصل الثاني 

 24  1المدینة البیئیة في كولومبیا تجربة  

 25  1المدینة البیئیة في كولومبیا تجربة  

 26  1تجربة منطقة العاصمة في مدینة ابو ظبي  

 27  2العاصمة في مدینة ابو ظبي تجربة منطقة  

 28  1تجربة منطقة اللیرمون في مدینة حلب  

 29  2اللیرمون في مدینة حلب  تجربة منطقة 

 30  في الفصل الثاني الثاني اإلمتحان 
 

     
 



 

 

 

 

 

 

 

 حسن جبار هميم  االسم

 / hsmem59@yahoo.com البريد االلكتروني

hassanj.hamem@uokufa.edu.iq 

 تخطيط المواقع الصناعية اسم المادة

 سنوي مقرر الفصل

ومن ثم التعرف على  صناعيالتخطيط الأن يتزود الطالب بأساسيات  اهداف المادة

 لتخطيط المواقع الصناعية والمنطقة الصناعيةالبعد المكاني 

التفاصيل االساسية 

 للمادة

 

ما هي المعايير او المقاييس  لماذا نخطط للصناعة  او للمناطق الصناعية؟

لماذا نحتاج , أنواع الصناعة, تعريف الصناعة إلنشاء المناطق الصناعية

النمو  لماذا التنمية الصناعية ولماذا التخطيط؟  أنواع الصناعة؟ معرفة

ثمن  متى يكون اختيار الموقع مقبول؟, المواقع  الصناعية , الصناعي

ما هي , بالتخطيط الجيد للموقع يتحقق االزدهار, االهتمام بالتخطيط

 التأثيرات المكانية للموقع ؟ 

 

 الكتب المنهجية

  

 ال يوجد

 

 الخارجيةالمصادر 

الموضوع فيها من المصادر الغنية  اطروحة الدكتوراه خاصتي كما أن

 وتجارب عربية وأجنبيةمصدر عربي وأجنبي  50أكثر من 

 

 تقديرات الفصل

الفصل 

 الدراسي

االمتحانات  المختبر

 اليومية

االمتحان  المشروع

 النهائي

40% - 10% - 50% 

 مجهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 الكوفة الجامعة :
 التخطيط العمراني الكلية :

 التخطيط الحضري  القســم :
 الرابع حضري, اقليمي, بيئي المرحلة :

 حسن جبار هميم اسم المحاضر :
 استاذ مساعد  اللقب العلمي :

 دكتوراه تخطيط تنمية مستدامه المؤهل :

 كلية التخطيط العمراني مكان العمل  :



 

 معلومات اضافية

                                                                                             

درجة  20درجة في نصف المادة األول وآخر من  20هناك امتحان من 

           + عشر درجات على األعمال والحضور  في نصف المادة الثاني

 

  جدول الدروس االسبوعي

 المفردات األساسية وتفاصيلها                             األسبوع

 المقدمة 1-2

 لماذا نخطط للصناعة  او للمناطق الصناعية؟

 ما هي المعايير او المقاييس إلنشاء المناطق الصناعية

 تعريف الصناعة

 أنواع الصناعة

 لماذا نحتاج معرفة أنواع الصناعة؟

 لماذا التنمية الصناعية ولماذا التخطيط؟ 

 النمو الصناعي

 المواقع  الصناعية 

 متى يكون اختيار الموقع مقبول؟

 ثمن االهتمام بالتخطيط

 بالتخطيط الجيد للموقع يتحقق االزدهار

 ما هي التأثيرات المكانية للموقع ؟ 

 

 تحديد موقع المنطقة الصناعية 3-4

 اإلحصاءات النوعية

 الرسمية المصادر

 تحليل البيانات الخاصة في اختيار الموقع

 المنهج الجغرافي

 االستعماالت الصناعية لألراضي

 المقومات للمدينة والمنطقة الصناعية ولموقع الصناعي

 مقومات الموقع الصناعي

 التراتبية في االختيار

 المتطلبات الرئيسية للصناعة

 المواد الخام 

 طرق الحصول على المواد الخام

 األيدي العاملة 5-6

 التركيب الجنسي للعاملين وأثره في البطالة واألجور 

 الصناعات والمواد الخام

 طرق ومعايير اختيار المواقع الصناعية

 ما هي أهداف هذه المعايير؟

 متطلبات موقع المدينة الصناعية

 متطلبات الموقع للمساحة

 تخطيط المدن والمناطق الصناعية



 أهمية تخطيط المدن والمناطق الصناعية 

 األسباب والدوافع إلنشاء المدن والمناطق الصناعية 

 متطلبات تخطيط المدن والمناطق الصناعية

 متطلبات اجتماعية

 متطلبات اقتصادية

 متطلبات جمالية وحسية

 

 االعتبارات لحجم المدن والمناطق الصناعية 7-8

 الصناعيةعوامل تحديد حجم المدن والمناطق 

 األحجام المثلى للمدن والمناطق الصناعية

 لماذا الحجم األمثل للمشروع؟ 

 مزايا اإلنتاج الكبير

 دور المخطط في تحديد نسب استعماالت االرض

 لماذا المناطق الصناعية لها خصوصية في اتخاذ قرار إنشائها؟ 

 كيف يمكن إدراك الخطأ قبل وقوعه؟ 

 

 الصناعية مزايا المدن والمناطق 9-10

 تصنيف الصناعة 

 الصناعات الخفيفة

 الصناعات المتوسطة 

 الصناعات الثقيلة

 الصناعات الثقيلة الحلول والمخاطر

 

 تصنيف الصناعات التفصيلي 11-12

 تصنيف الصناعات حسب النوع

 تصنيف الصناعات حسب الحجم

 تصنيف الصناعات حسب الموقع

 تصنيف الصناعات حسب األثر البيئي 

 تصنيف الصناعات حسب نوعية مخرجاتها

 تصنيف الصناعات حسب القوائم

 تصنيف الصناعات حسب الخطورة البيئية 

 االتجاهات البيئية الحديثة لتخطيط المناطق الصناعية

 التخطيط  البيئي للمناطق الصناعية

 

 مراحل إعداد المخططات الصناعية من منظور بيئي 13-14

 مرحلة تحديد المنطقة

 ة إعداد وتحليل قائمة العناصر البيئية في المنطقة مرحل

 مرحلة إعداد المعطيات االقتصادية 

 مرحلة وضع معايير ألشكال التخطيط البيئي 

 مرحلة تحديد آليات إدارة المخطط العمراني المقترح 

 تكامل دور الدولة والشركات الصناعية

 ما هي مسؤولية الشركات الصناعية ؟

 التخطيط البيئي لمنطقة صناعيةمثال لتطبيق 



 لماذا نجحت تجربة كالوندبورج ؟

 أسس التخطيط  البيئي للمناطق الصناعية

 

 مصفوفة األسس والمعايير البيئية لتخطيط المناطق الصناعية 15-16

 العناصر الرئيسية والفرعية واألسس والمعايير 

 العناصر الرئيسية

 ميزانية استعمال األراضي 

 المنطقة الصناعيةمواقع 

 التشكيل العمراني

 الكثافات

 تصنيف وتوزيع المستويات واألنشطة الصناعية

 المناطق الخضراء ونطاقات بيئة الحماية 

 خدمات المنطقة الصناعية

 تخطيط شبكات الطرق والنقل 

 تقسيم وتخصيص األراضي

 تخطيط شبكات المرافق والطاقة 

 

 ما هو التخطيط الصناعي ؟  17-18

 دور التخطيط الصناعي في اختيار موقع مصنع الحديد والصلب 

 دراسة حالة مدينة مصراته في ليبيا

 اوال: اختيار الموقع 

 دراسة الجدوى وثمانية مناطق مرشحة الختيار الموقع

 لماذا منطقة مصراته هي األنسب ؟ 

 ميزات موقعيه يحتاجها المجمع الصناعي

 خريطة الموقع الجغرافي لمصراته

 هل نحتاج ميناء؟ .... ولماذا ؟ 

 ميزات اقتصادية تتميز بها مدينة مصراته

 اربع بدائل للموقع في مصراته 

 خريطة المواقع المقترحة ألنشاء مجمع الحديد والصلب في مصراته 

 

 ما هو التخطيط الصناعي ؟  19-20

 دور التخطيط الصناعي في اختيار موقع مصنع الحديد والصلب 

  مدينة مصراته في ليبيا دراسة حالة

 ثانيا: تقييم المواقع المقترحة إلقامة المجمع الصناعي

 طبيعة األرض 

 تحليل الكلفة الكمية والنوعية

 رأي المخططون

 جدول طبيعة األرض وتكاليفها في المواقع المقترحة م.د.ل

 تكاليف تسوية الموقع 

 مع الحديد والصلبجدول تكاليف إعداد وتسوية المواقع المقترحة إلنشاء مج

 تكاليف النقل

 جدول تكاليف النقل المواقع المقترحة إلنشاء مجمع الحديد والصلب 

 خريطة شبكة الطرق الداخلية والخارجية في مصراته



 جدول بأنواع واطوال الطرق في مصراته 

 

 دور التخطيط الصناعي في اختيار موقع مصنع الحديد والصلب  21-22

 دراسة حالة مدينة مصراته في ليبيا 

 ما هو التخطيط الصناعي ؟

 تكاليف شبكة المياه والكهرباء

 جدول تكاليف إنشاء شبكة الكهرباء والماء للمواقع المقترحة 

 شبكة الطرق الداخلية والخارجية 

 جدول تكاليف شبكة الطرق الخارجية للمواقع المقترحة 

 توصيل الغاز الطبيعي للموقع

 يف التشغيل وتوزيع المنتجاتتكال

 للمواقع المقترحة تكاليف التشغيل وتوزيع المنتجاتجدول 

 العوامل البيئية

 جدول طبيعة الملوثات الناجمة عن صناعة الحديد والصلب 

  توفر العمالة

 تزايد العمالة الوطنية محل األجنبية

 

 دور التخطيط الصناعي في اختيار موقع مصنع الحديد والصلب  23-24

 دراسة حالة مدينة مصراته في ليبيا 

 المحور الثالث: تأثيرات الموقع الصناعي األنسب

 تغيير التركيب اإلقليمي للعديد من الصناعات 

 ترابط أمامي خلفي يخلق اإلعمار واالزدهار

 صناعات جديدة ومعارف وخبرات جديدة

 ي بنية العمل والبنية المهنية للسكانتغير ف

 استقرار اجتماعي وإيقاف الهجرة السكانية

 هل نجح المخططون وما هي نتائج االختيار األمثل؟

 أهم نتائج اختيار المكان والموقع األمثل

 التخطيط الصناعي وسيلة مهمة لرفع معدالت التنمية االقتصادية عامة

 لنجاح او فشل المشروع الصناعيالتخطيط الصناعي يعطي مؤشرا واضحا 

 هناك مقومات طبيعية وبشرية في مصراته

 العامل الجغرافي لعب دور مهم في نجاح المشروع الصناعي

 حقق الموقع المختار )أ( أقل التكاليف

 الموقع األمثل خلق حالة من االستقرار وشجع على إقامة المدينة السكنية بقصر أحمد  

 جذب الكثير من الصناعات التي تعتمد عل مخرجات مجمع الحديد والصلب 

 

 العوامل اإلقليمية  ومراحل التوطن الصناعي 25-26

 مرحلة تحليل العوامل االقليمية

 اختيار الموقع

 اختيار الموضع

 محددات اختيار الموضع

 تجارب عالمية حول تخطيط التوطن الصناعي

 ليزياما -نموذج منطقة بزير بوندك

 تحليل مخطط المنطقة الصناعية



 استعماالت االرض

 تصنيف الصناعات

 شبكة الطرق ونظام النقل والمواصالت

 البنية األساسية

  لماذا تم االختيار؟ 

 

 نظريات التوطن الصناع وعوامل التوزيع والتكتل اإلقليمي  27-28

  نظرية التكلفة الدنيا

 فروض نظرية فيبر

 العامة والخاصة للتوطنفروض فيبر والعوامل 

 عوامل توزيع وتكتل إقليمي

  عوامل اختيار موقع المشروع

 نسبة المواد

 تكلفة النقل

 عوامل تكتل وعدم تكتل

 نتيجة تحليل فيبر

  انتقادات نظرية فيبر

 

 نظرية مجال السوق 29-30

 فرضيات لوش

 التوازن المكاني العام

 التوازن والحيز المكاني

 متطلبات التوازن

 المساهمة والقصور في نظرية لوش

  نظرية تعظيم الربح

 جرينهت والجمع بين االتجاهين السابقين

 فرضيات جرينهت

 شروط التوازن المكاني 

 ماذا يحصل لو دخل منتجون جدد..؟

 نظرية السلوك او المنهج السلوكي

 او مصفوفة المعلومات–مصفوفة السلوك 

 شيدمصفوفة المعلومات والرجل االقتصادي الر

 اهم االنتقادات على المنهج السلوكي

 التقييم االجمالي للنظريات

 

 

 

 دتوقيع العمي      يع االستاذ :توق          



 

 جامعة : الكوفة  
 الكلية : التخطيط العمراني  

 القســم : التخطيط الحضري   
 المرحلة : الرابعة  

   محمود حسين مصطفىاسم المحاضر الثالثي : 
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 االسم   ى. محمود حسين مصطفم.د 
Mahmoodh.hussein@uokufa.edu.iq البريد االلكتروني 

 اسم المادة تخطيط المدن الجديدة  
 مقرر الفصل فصلي 

 اهداف المادة . إكساب الطلبة معرفة تخطيط المدن الجديدة واهم االسس والمعايير المتبعة في تخطيطها
التطور التاريخي للمدن واسباب تكون المدن الكبرى ومشاكلها المتمثلة بالتضخم السكاني 

ونقص الخدمات ومشاكل النقل والتلوث البيئي فضال عن المشاكل االجتماعية وهذا ما ادى 
الى ظهور مجموعة من االفكار والحلول التي جابهت هذه التحديات في محاولة للحد منها ، 

ذه الحلول هو انشاء مدن مستقلة (كليا او جزئيا)، تقل فيها المشاكل سابقة وكان من ابرز ه
الذكر وانشاء مدن ذات بيئة صحية ومريحة ومناسبة لمعيشة االنسان وممارسة فعالياته 

 اليومية .

التفاصيل االساسية 
 للمادة
 

 الكتب المنهجية ال يوجد  

كاظم ، هاشم جواد ، االسس والمعايير التخطيطية للمدن الجديدة في العراق، رسالة  - ١
 .  ١٩٨٠ماجستير،مركز التخطيط الحضري واالقليمي ، جامعة بغداد ، 

الحجاج، محمد اياد ، مؤشرات االستدامة الحضرية ، رسالة ماجستير،مركز التخطيط  - ٢
 .   ٢٠١٤الحضري واالقليمي ، جامعة بغداد ، 

المدن الجديدة جيل جديد من المشاريع العمرانية الكبرى ، وزارة االسكان والتعمير  - ٣
 .  ٢٠١١والتنمية المجالية ، المملكة العربية المغربية ، 

 عبد العال ، احمد محمد ، المدن الجديدة والتنمية االقليمية في مصر ، القاهرة ،  - ٤
 . ٢٠١٠ 

راتيجية للمدن الجديدة في المملكة العربية الدوسري ، عبد العزيز بن ناصر ، رؤية است - ٥
 .  ٢٠١٠السعودية مدائن المستقبل، الرياض ، 

 
المصادر 
 الخارجية

 

 كويز يومي م وعرض بحثتقدي   امتحان فصلي  االمتحان النهائي  
 تقديرات الفصل

  %  60        %18   %17 %5 
 معلومات اضافية                                                                                                  

روس  ول ال عيج   االس
 االسبوع   التاريخ   المادة النظرية   المالحظات

 ١   التطور التاريخي لفكر وانشاء المدن الجديدة   
االسس والمعايير التخطيطية   :المدن الجديدة       ٢ 
 ٣    ١المدن التوابع    
٢المدن التوابع        ٤ 



 

 جامعة : الكوفة  
 الكلية : التخطيط العمراني  

 القســم : التخطيط الحضري   
 المرحلة : الرابعة  

   محمود حسين مصطفىاسم المحاضر الثالثي : 
  دكتوراللقب العلمي : مدرس 

 دكتوراه المؤهل العلمي :  
 مكان العمل  : كلية التخطيط العمراني 

 

 جمهورية العراق
 لعلمي  ا وزارة التعليم العالي والبحث

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

١ة ف الحضرية الريفيااالطر       ٥ 
٢االطراف الحضرية الريفية        ٦ 
 ٧   مدن الضواحي   
 ٨   المدن المتراصة     
مؤثرة في نمو المدينةالعوامل ال       ٩ 
 ١٠   حجم المدينة ومحددات التوسع الحضري   
المدن الجديدة لماذا       ١١ 
 ١٢   المدن الكبرى : المشاكل والحلول     
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  الكوفة الجامعة :
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    والبيئي التخطيط الحضري  القســم :
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  دكتوراه تخطيط حضري واقليمي المؤهل العلمي :
   كلية التخطيط العمراني  مكان العمل  :

  

  . محمود حسين مصطفىد  االسم

 Mahmoodh.hussein@uokufa.edu.iq  البريد االلكتروني

  التخطيط والتنمية االقليمية   اسم المادة 

  سنويةمقررات   مقرر الفصل 

  المادة  أهداف

مصطلحات ذات العالقة ودراسة البالتخطيط والتنمية االقليمية والتعرف على المفاهيم وتهدف المادة الى التعريف 

ودور   النظريات والفلسفات الخاصة بالتخطيط االقليمي وعرفة اصناف االقاليم وطرق او منهجيات تحديد االقاليم 

    .التخطيط االقليمي في تحقيق التنمية المتوازنة

 األساسيةالتفاصيل 

  للمادة 

  الجزء األول/

 .مفاهيم عامة عن التخطيط اإلقليمي 

 اإلقليم واالقلمية بحسب المراجع العلمي.ت اصطالحا 

 .تصنيف األقاليم وطرق ومعايير تحديدها 

 التخطيط االقليمي والمخطط الهيكلي 

 التنمية اإلقليمية 

 نظريات في التنمية اإلقليمية  

 )Growth centersنظرية مراكز النمو لهيرشمان ( - 

 (السببية)  التنمية الدائرية المتراكمةنظرية  - 

 لـفريدمان (Core-periphery)األطراف و نظرية القلب  - 

 )Growth polesنظرية أقطاب التنمية ( - 

  نظرية الحجم األمثل للمدينة - 

  الجزء الثاني/

 تجارب عالمية في التخطيط االقليمي. 

 اساليب تحليل البنية الصناعية االقليمية - 

 اساليب قياس التركز الصناعي االقليمي - 

  دالة االنتاج - 

  

  الكتب المنهجية 

 لمكان/د.نصير عبد الرزاق ا هيكل 

 د.محمد العاني/واالقليمي االقليم والتخطيط 

 د.كامل الكناني  /الصناعي اساليب كمية في تحليل الموقع 

 أ.ثائر عياصرة  /النماذج الكمية في التخطيط وتطبيقاتها في الحاسوب 

  التخطيط االقليمي/ أ.ثائر عياصرة 
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 جون كاليسون/ت)تطبيقا - نظريات- (مفاهيممدخل للتخطيط االقليمي 

 التخطيط االقليمي/جون كاليسون 

  الموقع وسياسات التنمية المكانية// د.كامل الكناني 

 Richardson,H,"Regional Growth Theory" 

  المصادر الخارجية

 محاضرات د.محمد العاني في مركز التخطيط الحضري واالقليمي  

 محاضرات د.باسل احمد في مركز التخطيط الحضري واالقليمي  

 حاضرات د.كامل الكناني في مركز التخطيط الحضري واالقليميم  

 شبكة االنترنت  

  تقديرات الفصل

الفصل  

  ١الدراسي 
  المختبر

االمتحانات  

  اليومية 

الفصل الدراسي 

٢  
  االمتحان النهائي

٥٠  ٪ ٢٠  ٪ ١٠  -   ٪ ٢٠ ٪  

    معلومات إضافية

  
  
  
  

  جدول الدروس األسبوعي 
  المالحظات  المادة العملية  النظرية  دةالما  األسبوع 

  مادة نظرية  تعريفيةمحاضرة تمهيدية   ١
  

  -   مفاهيم عامة عن التخطيط اإلقليمي.  ٢

    -   اصطالحات اإلقليم واالقلمية بحسب المراجع العلمي.  ٣

    -   تصنيف األقاليم وطرق ومعايير تحديدها.  ٤

    -   تخطيط االقليمي والمخطط الهيكلي  ال  ٥

    -   اإلقليميةة  التنمي  ٦

    -   نظريات في التنمية اإلقليمية   ٧

    -   االمتحان االول   ٨

    -   )Growth centersنظرية مراكز النمو لهيرشمان (  ٩

    -   )Growth polesنظرية أقطاب التنمية (  ١٠

    -   )Growth polesنظرية أقطاب التنمية (  ١١

١٢  
 (Core-periphery)نظريــــــة القلــــــب و األطــــــراف 

  ريدمانلـف
 -    

    -   الحجم االمثل نظريات   ١٣
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     اساليب قياس التركز الصناعي االقليمي   ٢٥

     االمتحان الثالث   ٢٦

     مراجعة شاملة   ٢٧

     مراجعة شاملة   ٢٨

      ملةشا مراجعة  ٢٩

      االمتحان النهائي  ٣٠

  (المقررات السنوية) ة: المادة تدرس حسب نظاممالحظ
   

  
  توقيع االستاذ:                                                                     توقيع العميد:

  
  صطفى ين ممحمود حس  د.
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 لعلمي  ا وزارة التعلیم العالي والبحث

 والتقویم العلميجھاز االشراف 

 االسم زھیر عبد العظیم نصار م.
Zuhaira.nassar@uokufa.edu.iq البرید االلكتروني 
 اسم المادة القوانین والتشریعات التخطیطیة الحضریة

 مقرر الفصل فصلي 
القوانین الحضریة في العراق والمدن االقلیمیة والعالمیة ایضا وسبل  بأھمتعریف الطلبة 

 اھداف المادة تطبیقھا وعوائق تطبیقھا.

القوانین والتشریعات التخطیطیة التي تخص المناطق الحضریة  بأھمإكساب الطلبة معرفة 
لحد االن ، مع االطالع على بعض قوانین الدول االقلیمیة  تأسیسھافي الدولة العراقیة منذ 

 .والعالمیة في مجال التخطیط الحضري والبیئة 

التفاصیل االساسیة 
 للمادة
 

 الكتب المنھجیة ال یوجد  

، وزارة العدل، مطا�ع دار الحر�ة للط�اعة، العراق�ة" الوقائع العراق�ة، "مجموعة القوانین واألنظمة -1
 السنوات. �غداد، مختلف

 .2001،التصام�م دائرة ،")2015مخطط التنم�ة الحضر�ة لمدینة �غداد (" مانة �غداد،أ -2
 .1973، "2000المخطط االنمائي الشامل لمدینة �غداد حتى ســـنة " بول سیرفس، مانة �غداد،أ -3
 .2007أمانة �غداد، "مجموعة الضوا�ط التخط�ط�ة للبناء وتقس�م االراضي في مدینة �غداد"،  -4
 .GIS ،2011قسم المعلومات الجغراف�ة  -أمانة �غداد، دائرة التصام�م -5
" نظام قواعد البناء في  -شیرزاد، احسان، " قانون البناء والتخط�ط العمراني لمدینة �غداد " -6

 .1988مدینة �غداد "، أمانة العاصمة، �غداد، 
یئة الجل التنم�ة المستدامة طالبي، محمد، وساحل، محمد، "أهم�ة الطاقة المتجددة في حما�ة الب -7

 .2008)، لسنة 06جامعة البلیدة، العدد ( -_عرض تجر�ة ألمان�ا"، مجلة ال�احث
)، مسودة القانون ونمط التشر�ع 9عداد قانون التخط�ط العمراني، التقر�ر الفني رقم (إ مشروع " -8

 .2007�انون الثاني وزارة البلد�ات واالشغال العامة �التعاون مع مكتب دار العمارة،  ،"وماهیته
"مشروع إعداد قانون التخط�ط العمراني، التقر�ر االبتدائي المعدل"، وزارة البلد�ات واالشغال  -9

 .2007العامة �التعاون مع مكتب دار العمارة، ن�سان 
 الجزء الثامن، ،" المدینة والح�اة المدن�ة -العراق تجر�ة التخط�ط المعاصرة في" علي،  نوري، -10

 .1988 �غداد، دار الحر�ة للط�اعة،
ثر القوانین والتشر�عات التخط�ط�ة والعمران�ة في النس�ج "أ علي عبد الرزاق درهم، العامري، -11

خط�ط المعهد العالي للت رسالة ماجستیر، ،"الحضري للمدینة العر��ة (الحالة الدراس�ة مدینة صنعاء)
 .2004 جامعة �غداد، الحضري واالقل�مي،

 
المصادر 
 الخارجیة

 



   

 جامعة : الكوفة  
 الكلیة : التخطیط العمراني  

 القســم : التخطیط الحضري   
 المرحلة : الرابعة  

   زھیر عبد العظیم نصاراسم المحاضر الثالثي : 
  دكتوراللقب العلمي : مدرس 

 دكتوراه المؤھل العلمي :  
 مكان العمل  : كلیة التخطیط العمراني 

 

 جمھوریة العراق
 لعلمي  ا وزارة التعلیم العالي والبحث

 والتقویم العلميجھاز االشراف 

 ،2011االردن�ة، نظام المعلومات الوطني، التشر�عات -12
http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/search_no.jsp?no=882&year=1956 

 /http://www.iraq-ild.org،  2011قاعدة التشر�عات العراق�ة، الموقع الرسمي، -13
 ، 2011مر�ز أملي للوثائق،  -14

http://docs.amanjordan.org/laws/jordan/3152.html    

 یومي امتحان م وعرض بحثتقدی   امتحان فصلي    النھائياالمتحان 
 تقدیرات الفصل

  %  50        %20   %25 %5 
 معلومات اضافیة       ھناك بحث فصلي یخص دراسة للتشریعات العمرانیة في بعض المدن العربیة والعالمیة 

 
 جدول الدروس االسبوعي

 االسبوع   التاریخ المادة النظریة   المالحظات

 ۱   مفهوم القانون والتشر�ع والتخط�ط الحضري    
 ۲   مفهوم التخط�ط ومستو�ات التخط�ط مكان�ا   

   
دا�ات التشر�ع العمراني وتطور المؤسسات التنفیذ�ة ب

  المعن�ة �ادارة المدن
  ۳ 

   
التخط�ط�ة العراق�ة التشر�عات و والقوانین نظمة ألا  

وتعدیالته 1935لسنة ) 44(نظام الطرق واالبن�ة رقم   
  ٤ 

   
التخط�ط�ة العراق�ة التشر�عات و والقوانین نظمة ألا  

المعّدل 1964لسنة  )165(دارة البلد�ات رقم إقانون   
  ٥ 

   
التخط�ط�ة العراق�ة التشر�عات و والقوانین نظمة ألا  

1971لسنة  )156( قانون التصم�م االساس لمدینة �غداد رقم  
  ٦ 

   
التخط�ط�ة العراق�ة التشر�عات و والقوانین نظمة ألا  

) لسنة 21المحافظات غیر المنتظمة في إقل�م رقم (قانون 
2008 

  ۷ 

http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/search_no.jsp?no=882&year=1956
http://www.iraq-ild.org/
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 ۸   امتحان فصلي   
تجر�ة بر�طان�ا -تجارب الدول في الجانب التشر�عي       ۹ 
تجر�ة المان�ا -تجارب الدول في الجانب التشر�عي       ۱۰ 

   
تجر�ة االمارات  -تجارب الدول في الجانب التشر�عي
 العر��ة المتحدة

  ۱۱ 

تجر�ة مصر العر��ة -تجارب الدول في الجانب التشر�عي       ۱۲ 
تجر�ة األردن العر�ي -تجارب الدول في الجانب التشر�عي    13 

1التجر�ة المحل�ة  -تجارب الدول في الجانب التشر�عي    14 

 15  مناقشة ال�حوث 
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