
  
  
  
  

  جدول الدروس االسبوعي
  

  اسماعیل علي زیاد  االسم
 zeyada.ismaeel@uokufa.edu.iq  البرید االلكتروني

  مادة الرسم واالظھار العمراني  اسم المادة
  سنوي  مقرر الفصل
  اھداف المادة

  
تھدف ھذه المادة الى تدریس الطالب وتدریبھ على الرسم ھندسي والعمراني 

وفق مبادئھ االساسیة وتھیئتھ للقیام باالظھار العمراني بالصورة الصحیحة مستفیدا من 

حیث یعتبر االظھار في لوحات المخططات العمرانیة اللغة . الوسائل التوضیحیةكل 

  .االھم بین المخططین من جھة والتخصصات االخرى  من جھة ثانیة

    التفاصیل االساسیة للمادة
 ٢٠٠٥      محمد عبد مسلم الطفیلي. د –جامعة بابل  - الرسم الھندسي -  الكتب المنھجیة

  
  المصادر الخارجیة

  

  زینب الدوس -تمارین في الرسم الھندسي -
المملكة  -المؤسسة العامة للتدریب التقني والمھني -كتاب الرسم المعماري  -

 العربیة السعودیة
- Urban Design Handbook  - 2009  - City of Baton Rouge 
- How to read Plans and Do Basic Drawings- Urban Design 

London 
- UrbanDrawingAndDesign  - October2012 -Converti 
- Urban design drawings- 2008 -Joe Holyoak 
- Graphics for urban design-2006-Bally Meeda 
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  لعمیدتوقیع ا    توقیع االستاذ
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  المالحظات  المادة العلمیة  المادة النظریة  التاریخ

 Climate & Its)  مفھوم المناخ وعناصره   ١
Elements)   

    

استخدام المعلومات المناخیة في التخطیط    ٢
 The Use Of Climate)  الحضري

Knowledge In Urban Planning)   

    

 Cooling the) تكییف االماكن العامة   ٣
Public Realm)   

    

 The Urban)الجزیرة الحراریةالحضریة   ٤
Heat Island UHI)  

    

      (Green Roofs) السقوف الخضراء   ٥
      مناقشة اولیة للبحوث   ٦
عالقة المناخ بالخصائص التخطیطیة    ٧

والتصمیمیة  للمناطق السكنیة في مدینة 
 The Relationship  Between)النجف 

Climate & The Planning 
Characteristics of The 

Residential Areas in An-Najaf 
City)   

    

والعناصر المناخیة  مفھوم الراحة الحراریة   ٨
 The Concept Of The )المؤثرة فیھا 

Thermal Comfort and its Elements)   

    

      تصمیم مناطق الراحة    ٩
التصمیم البیئي بمحاكاة الحاسب االكتروني    ١٠

Environmental Design and 
Computerised Simulation  

    

 Lowتصمیم االبنیة الصدیقة للبیئة    ١١
Carbon Design Principles   

    

      مناقشة نھائیة للبحوث   ١٢
      مناقشة نھائیة للبحوث   ١٣
      امتحان نھایة الفصل   ١٤
      مراجعة عامة    ١٥
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