
  
  

  
  
  
  

  جدول الدرس االسبوعي
  

  سهاد كاظم عبد الموسوي  االسم
 suhadk.almosawy@uokufa.edu.iq  البرید االلكتروني

  مبادئ التخطیط المستدام  اسم المادة
  سنوي  مقرر الفصل
  اهداف المادة

  
  .ودوره في التخطیط المستقبلي للمدن واهمیته التخطیط المستداماكساب الطلبة معرفة 

فاصیل االساسیة الت
  للمادة

  

 تهدف هذه المادة الى تعریف الطلبة بمفهوم التخطیط المستدام ومبادئه واهدافه
ؤدي ستعماالت االرض بشكل مستدام بما یوكیفیة تخطیط ا، ومتطلباته وابعاده ومعوقاته

  .التنمیة المستدامة الى تحقیق
  

  الكتب المنهجیة
  

 الیوجد

  
  المصادر الخارجیة
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