
  
  
  
  
  
  
  

  
  

Sabreenl.kareem@uokufa.edu.iq 

 

�  

� 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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

  الكوفة الجامعة :
  التخطیط العمراني الكلیة :

  االقلیميالتخطیط  القســم :
  الثالثة المرحلة :

  صابرین لطیف كریم اسم المحاضر الثالثي :
  مدرس  اللقب العلمي :
  ماجستیر هندسة البیئة :المؤهل العلمي 
 كلیة التخطیط العمراني مكان العمل  :

  الكوفة الجامعة :
  التخطیط العمراني الكلیة :

  يالتخطیط االقلیم اسم القســم :
  الثالثة المرحلة :

  صابرین لطیف كریم اسم المحاضر الثالثي :
  مدرس  اللقب العلمي :

  ماجستیر هندسة البیئة  المؤهل العلمي :
 كلیة التخطیط العمراني لعمل  :مكان ا



  
    

  
  
  
  

  
  
  

بو  
س

اال
ع

  المالحظات  المادة العلمیة  المادة النظریة  التاریخ  

      مفهوم التخطیط المكاني    .١
      اهداف التخطیط المكاني    .٢
      اهمیة ومنافع التخطیط المكاني    .٣
      االستراتیجیات المكانیة    .٤
      مستویات التخطیط المكاني    .٥
      ات الهیكلیةالمخطط    .٦
      مفهوم التقییم البیئي    .٧
      مراحل تطور عملیة التقییم    .٨
      االثر البیئي والتأثیر البیئي    .٩

      خصائص التاثیرات البیئیة    .١٠
      السمات االساسیة لعملیة التقییم البیئي    .١١
      اسالیب التقییم البیئي    .١٢
      االشكال الرئیسیة من التقییم البیئي االستراتیجي    .١٣
      االستراتیجیات والسیاسات والخطط والبرامج    .١٤
      امتحان الفصل االول    .١٥

  
      اهداف و اهمیة عملیة التقییم البیئي االستراتیجي    .١٦
     خصائص عملیة التقییم البیئي االستراتیجي    .١٧
     مراحل عملیة التقییم البیئي االستراتیجي    .١٨
      قییم البیئي االستراتیجيبعض المقارنات بین تقییم التاثیر البیئي والت    .١٩
     التقییم البیئي االستراتیجي للسیاسة    .٢٠
     االتقییم البیئي االستراتیجي لخطة وبرنامج قطاعي    .٢١
     استعراض لبعض طرق وتقنیات التقییم البیئي االستراتیجي    .٢٢
     المشاركة العامة في عملیة التقییم البیئي االستراتیجي    .٢٣
      مناهج عملیة التقییم البیئي االستراتیجي    .٢٤
      تحدید اهداف وغایات التقییم البیئي االستراتیجي    .٢٥
تطبیقات عملیة التقییم البیئي االستراتیجي ضمن عملیة التخطیط     .٢٦

 التنموي في العراق والعالم
    

تطبیقات عملیة التقییم البیئي االستراتیجي ضمن عملیة التخطیط     .٢٧
 العراق والعالم التنموي في

    

تطبیقات عملیة التقییم البیئي االستراتیجي ضمن عملیة التخطیط     .٢٨
  التنموي في العراق والعالم

    

تطبیقات عملیة التقییم البیئي االستراتیجي ضمن عملیة التخطیط     .٢٩
  التنموي في العراق والعالم

    

      امتحان الفصل الثاني    .٣٠
 ید :توقیع العم            توقیع االستاذ :  

    

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

� �

  الكوفة الجامعة :
  التخطیط العمراني الكلیة :

  التخطیط االقلیمي اسم القســم :
  الثالثة المرحلة :

  صابرین لطیف كریم اسم المحاضر الثالثي :
  مدرس  اللقب العلمي :

  ماجستیر هندسة البیئة  المؤهل العلمي :
 كلیة التخطیط العمراني مكان العمل  :



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


