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ألهم وأكبر استعمال لألرض في البيئة الحضرية (السكن)  أن يتعلم الطالب كيف يخطط
مورد األرض غير يخطط ل و.  والذي يتكامل مع بقية استعماالت األرض األخرى

 التخطيطية هميةاأليضاف إلى ذلك إدراك  المتجددة واستيعابها لألعداد المتزايدة للسكان.
نادر وأنها سلة غذاء ومأوى األنسان المحكوم بالتزايد عموما وفي  كعنصر رضلأل

   البلدان النامية خصوصًا. 
التخطيطي للوظيفة السكنية، مكونات وأنواع الحاجة السكنية، تقييم الرصيد  البعد دراسة

نظريات اختيار الموقع خرى، السكني، المعايير التخطيطية لإلسكان في العراق ودول أ
 سياسات اإلسكان في الدول النامية، أساليب التجديد الحضري للمناطق السكنية،  السكني،
سياسة اإلسكان الوطنية  سياسات وتمويل اإلسكان في العراق، ، اإلسكانية ات المؤشر

هوم، االسكان ... مف ، والنظام السكني الفردي ونظام المجمعات السكنية  في العراق
 .أهميه ونظم

 د. صباح فاضل الرحماني.أ –تخطيط وسياسات   -  اإلسكان

�غابريــال ناجي��استراتيجية تطور سوق اإلسكان في العراق.. تخطيط مناطقي -١ �
����������� �

�/ وزارة األعمار واإلسكان سكان في العراقسياسات وتمويل اإل -٣ �
���المؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري��اإلسكانیة اتالمؤشر -٤ �
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الما  المادة النظریة  التاریخ
دة 
الع
لم
  یة

  تالمالحظا

       مفاهیم عامة   ٢+١

      التخطیطي للوظیفة السكنیة ة البعد دراس   

      محدودیة االرض والتخصیص السكني   
      محدودیة االرض والتخطیط السكني   
      المتطلبات الداخلیة الخارجیة للوحدة السكنیة   

      مكونات وأنواع الحاجة السكنیة   ٤+٣

      الزیادة الطبیعیة للسكان   
      ي الهجرةصاف   
      االندثار السنوي   
      التقص التراكمي السابق   
      الوحدات السكنیة الخالیة   

      أنواع الحاجة السكنیة   ٦+٥

      الحاجة السكنیة الكمیة   
      الحاجة السكنیة النوعیة   
      تقییم الرصید السكني   
      إعداد السیاسات والبرامج اإلسكانیة   

        یطیة لإلسكانالمعاییر التخط    ٨+٧

      العراق   
      العربیة السعودیة   
      األردن   
      بریطانیا   
      األمم المتحدة   

      نظریات اختیار الموقع السكني   ١٠+٩

      نظریة الكلفة األقل للسفر   
      نظریة المقایضة بین كلفتي السفر والسكن   
      نظریة مصروف اإلسكان االعلى   

  ١امتحان الفصل    جدید الحضري للمناطق السكنیةأسالیب الت   ١٢+١١

      اإلزالة وإعادة االعمار    
      إعادة التأهیل   
      الحفاظ   
      أسلوب التجدید الحضري التدریجي   

  ٢بدایة الفصل    سیاسات اإلسكان في الدول النامیة   ١٤+١٣

      المرحلة األولى والثانیة   
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      المرحلة الثالثة   
      المرحلة الرابعة   
      المرحلة الخامسة   

      اإلسكانية ات المؤشر   ١٦+١٥

      االسعار مؤشرات    

      النوعيةمؤشرات    

      الكميةمؤشرات     

      االسكاني الطلبمؤشرات    

      االسكاني العرضمؤشرات     

      سياسات وتمويل اإلسكان في العراق    ١٨+١٧

      انواع التمويل االسكاني   

      التمويل بحسب مدة القرض -١   

      التمويل بحسب المصادر التمويلية   -٢   

      التمويل بحسب ملكية االموال المستثمرة -٣   

      التمويل العام    

      التمويل الخاص    

      التمويل التعاوني   

      التمويل بحسب طبيعة النشاط العقاري -٤   

        ابعاد المشكلة السكنية في العراق    

      التمويل االسكاني في العراق    

      المصرف العقاري   

      الجمعيات التعاونية والمصرف التعاوني   

      المصرف التعاوني   

      صندوق االسكان   

      التمويل االسكاني في اقليم كردستان    ٢٠+١٩

االس�����تنتاجات الخاص�����ة بالتجرب�����ة العراقي�����ة ف�����ي     
  اني مجاالت االسكان والتمويل االسك

    

      في مجال السكن - أ   

      في مجال التمويل االسكاني - ب   

اإلس����كان الوطني����ة ف����ي    نظ����م وسياس����ات    
  العراق

    

      التخطيط والمتابعة   

      مواد البناء وتخصيص المواقع والخدمات   

      سوق التمويل السكني   

      تنفيذ المشاريع االسكانية واإلشراف عليها   

      ميه ونظماالسكان ... مفهوم، أه   

        Housingاالسكان   

      اإلسكان من وجهات نظر مختلفة   

      المعماريمن وجهة نظر    

      من وجهة نظر المخطط العمراني   

      السياسيمن وجهة نظر    

      االقتصاديمن وجهة نظر    

      القانونيمن وجهة نظر    

      من وجهة نظر االجتماعي   

      المنتجمن وجهة نظر    

      االداريمن وجهة نظر    



      من وجهة نظر العامة   

      الباحثمن وجهة نظر     

      اإلسكان في الدول المتقدمة   ٢٣+٢٢

    ناميةاإلسكان في الدول ال   

    الحل ألي مشكلة هو في تنظيم أسلوب معالجتها   

    سواء بالتخطيط   

    أو البحث   

    أو التشريع   

    أو التنفيذ   

  What is Housing, and.ماهية اإلسكان والمسكن   ٢٥+٢٤
 Home?  

  ٢امتحان الفصل  

       Housing Definitionأوًال: تعريف اإلسكان   

     Home Definitionثانيًا: تعريف المسكن (المنزل)   

     Family and Environmentثالثًا: األسرة والبيئة   

    فمن تصني نظم اإلسكان يمكن أن تصنف بأكثر   

    :أوًال:ـ  من حيث فئات االسكان   

      Compound Homesثانيًا:ـ من حيث طرق تجميعها   

    ثالثًا:ـ من حيث عدد أدوارها   

       Income Levelرابعًا:ـ من حيث مستوى الدخل   

      :ـ من حيث موقع المسكنخامسا   

    
  

             
  
  
  
  
  
  
  

  توقیع العمید :                            اذ :توقیع االست                       
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