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  تخطیط استعماالت االرض

 سنوي

 تنظیم الفعالیات الوظیفیة في المدینة .ودوره في  تخطیط استعماالت االرضلبة معرفة أهمیة إكساب الط

  التفاصیل االساسیة للمادة
  

العامة الستعماالت االرض والمراحل التاریخیة لتطور تخطیط الى استعراض وتحلیل للمفاهیم في  تهدف هذه المادة 
استعماالت االرض واهم النظریات التي درست التركیب الداخلي  استعماالت االرض ومن ثم التعرف على تصنیفات

الستعماالت االرض في المدن االمریكیة والبریطانیة ومدن العالم النامي ذات المنهج االیكولوجي واالقتصادي 
ى والنشاطي ومن ثم التعرف على محددات استعماالت االرض الطبیعیة واالجتماعیة واالقتصادیة ومن ثم التعرف عل

مع بیان كیفیة  التنظیم المكاني  لتخطیط استعماالت االرض السكنیة والتعلیمیة والصحیة والتجاریة والصناعیة والنقل
تخطیطها ضمن المحالت السكنیة واالحیاء والقطاعات السكنیة  التي تمثل الوحدة التخطیطیة االساسیة في تخطیط 

 ... الخ . المدن

 لى المحاضرات االسبوعیةعیتم االعتماد   الكتب المنهجیة

  
  المصادر الخارجیة

  

البغدادي ، عبد الصاحب ناجي رشید ، " المالئمة المكانیة الستعماالت االرض السكنیة في مدینة النجف االشرف  -١
 . ١٩٩٩جامعة بغداد ،  –التخطیط الحضري واالقلیمي للدراسات العلیا  ركز" ، اطروحة دكتوراه مقدمة الى م

" ، مؤسسة مصر  –محلة الشرقیة في الكوت انموذجًا  –، " مورفولوجیة المحلة السكنیة   البكري ، هیام -٢
 - عالم، أحمد خالد ، "تخطیط المدن" مكتبة األنجلو المصریة ٢٠١٠العراق ،  –المرتضى للكتاب العراقي ، بغداد 

 .١٩٩٨القاهرة ، 
ي في تقییم المالءمة المكانیة للتوسع الحضري الجابري ، احمد عبد السالم ، استخدام منهجیة التحلیل المكان -٣

جامعة بغداد ،  –لمدینة الكوت " رسالة ماجستیر مقدمة الى مركز التخطیط الحضري واالقلیمي للدراسات العلیا 
٢٠١٢  
الجنابي، صالح حمید، "جغرافیة الحضر، اسس وتطبیقات "، مدیریة دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة  -٤

 .١٩٨٧الموصل، الموصل، 
 .١٩٧٧، مطبعة اسعد، بغداد، "جغرافیة المدن "عبد الرزاق عباس،حسین ،  -٥

 .١٩٩٨القاهرة ،  -عالم، أحمد خالد ، "تخطیط المدن" مكتبة األنجلو المصریة
 . غنیم ، عثمان محمد ، " تخطیط استخدام االرض الریفي والحضري "  -٦

بة الدراسات  ، ((معاییر االسكان الحضري )) ، بغداد ،  شع –وزارة االعمار واالسكان ، الهیئة العامة لالسكان  -٧
٢٠١٠ . 

 . ٢٠٠٦) ، الریاض ،   المعاییر التخطیطیة للخدمات وزارة الشؤون البلدیة والقرویة ،( دلیل  -٨
 ٢٠٠٦) ، الریاض ،   المعاییر التخطیطیة للخدمات الترفیهیةوزارة الشؤون البلدیة والقرویة ،( دلیل  -٩

 ٢٠٠٦) ، الریاض ،  المعاییر التخطیطیة للفراغات في المدن بلدیة والقرویة ،( دلیل وزارة الشؤون ال - ١٠
 . ٢٠٠٦وزارة الشؤون البلدیة والقرویة ،( دلیل تخطیط مراكز االحیاء والمجاورات السكنیة ) ، الریاض ،   - ١١
" رسالة  تقویــم التوجهـــات التخطیطیــة الستعمـاالت األرض في مدینة هیـــت محمود ، نزار شاكر ، " - ١٢

 . ٢٠٠٨ماجستیر مقدمة الى مركز التخطیط الحضري واالقلیمي  ، 
13- Chapin , F. Stuart , "Urban Land Using Planning ", 2nd edition  ,University 
Illinois Press, New York , 1972 
14- Cantonese ,Antchony j. and Snyder, james C.-  "lntroduction to                                      
urban planning  "McGraw- Hill book company – 1979 . 
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