
  
  
  
  

  جدول الدروس االسبوعي
  

  ساره محمود حبیتر  االسم
   sarahm.hpetr@uokufa.edu.iq  البرید االلكتروني

   مبادئ التخطیط العمراني  اسم المادة
  سنوي   مقرر الفصل
  اهداف المادة

  
ة للتخطیط بشكل عام تهدف الى تعریف الطالب بالمبادئ االساسی

   والتخطیط العمراني بشكل خاص
  التفاصیل االساسیة للمادة

  
  

  
  الكتب المنهجیة

  

 احمد خالد عالم/ثالث اجزاء /تخطیط المدن  •

 شفق العوضي.د.ا)/ تطبیقات–اسس –مبادئ (التخطیط العمراني •

 عثمان محمد غنیم.د/التخطیط اسس ومبادئ عامة •
 عثمان محمد غنیم.د/تماعیة تخطیط الخدمات والمرافق االج •

 عاطف حمزة حسن.م.د/اسلوب ومراحل/تخطیط المدن •
  

  المصادر الخارجیة
  

   

  
  تقدیرات الفصل

 الفصل الدراسي
  االول

تقیم وامتحانات 
  یومیة

االمتحانات 
  الیومیة

تقیم وامتحانات 
  یومیة

  االمتحان النهائي

٥٠  %٥  %٢٠  %٥  %٢٠%  
  

  معلومات اضافیة
  

                                                                                                
_________________  

  
  
  

ة العراق هوري   مج
 
 

 
 
 

  الكوفة :الجامعة 
  التخطیط العمراني :الكلیة 

  التخطیط البیئي :قســم ال
  االول :المرحلة 

  سارة محمود حبیتر :اسم المحاضر الثالثي 
  مدرس مساعد :اللقب العلمي 

  ماجستیر :المؤھل العلمي 
 كلیة التخطیط العمراني:مكان العمل

mailto:sarahm.hpetr@uokufa.edu.iq


  

  
  
  
  

  جدول الدروس االسبوعي
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  المالحظات  المادة العلمیة  المادة النظریة  التاریخ

  مبادئ التخطیط   ١
  

    

      خصائص التخطیط   ٢
      نشأة وتطور التخطیط   ٣
      بالعلوم االخرىعالقة التخطیط - مراحل الخطة   ٤
      اختبار   ٥
      خصائصھ/ انواعھ / اھدافھ / التخطیط الحضري   ٦
      خصائص / تعاریف / التخطیط العمراني    ٧
      مستویات التخطیط    ٨
      انواع االقالیم / االقلیمي / التخطیط الوطني   ٩
      الخطة االقلیمیة / التخطیط االقلیمي    ١٠
      التخطیط المحلي   ١١
      اختبار    ١٢
      استعماالت االرض / التحضر / المدینة    ١٣
      التصمیم االساس    ١٤
      التصمیم االساس    ١٥

  
      التنمیة االقتصادیة/ االقتصاد   ١٦
      القومي / الحقیقي / الدخل النقدي     ١٧
      عناصر االنتاج / االنتاج    ١٨
      المنظم / االرض / العمالة / راس المال    ١٩
      االنظمة االقتصادیة   ٢٠
      اختبار    ٢١
      النظام االشتراكي / النظام الراسمالي    ٢٢
امثلة عالمیة لالنظمة / النظام الراسمالي االشتراكي    ٢٣

  االقتصادیة 
    

      الخدمات    ٢٤
      الخدمات    ٢٥
      لخدمات ا   ٢٦
      اختبار    ٢٧
      بنى ارتكازیة    ٢٨
      بنى ارتكازیة    ٢٩
      مراجعة    ٣٠

  
  

  العمیدتوقیع   توقیع االستاذ  

ة العراق هوري   مج
 
 

 
 
 

  الكوفة :الجامعة 
  التخطیط العمراني :الكلیة 

  يالتخطیط البیئ :القســم 
  االول :المرحلة 

  سارة محمود حبیتر :اسم المحاضر الثالثي 
  مدرس مساعد :اللقب العلمي 

  ماجستیر :المؤھل العلمي 
 كلیة التخطیط العمراني:مكان العمل

 


