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  التخطیطيالفكر   اسم المادة
  فصلي  مقرر الفصل

اهداف 
  المادة

  

هیكل العمراني للمدینة بمقومات البیئة الفكر التخطیطي للارتباط معرفة مدى  .١
  .من خالل بیتئها الطبیعیة والثقافیة الحضاریة التي تنمو فیها

الحفاظ على  المختلفة وكیفیة الحضارات أنظمةوالتفاعل المتبادل بین  مدى التأثیر .٢
  .صورة الهویة لكل منها النتاج باختالفالثوابت الثقافیة وبالتالي 

الدینیة هي الصفة الغالبة على طبیعة التصورات  ومنها  المفاهیممعرفة تأثیر  .٣
في تشكیل الفكر  أخرىجانب اعتبارات جانبیة  إلىالذهنیة لهذه المجتمعات 

 .التخطیطي لدیها
التفاصیل 
 األساسیة

  للمادة
  

r  فكر لمختلف الحضاراتإدراك للجوانب المختلفة لكل. 

r فكر التخطیطي لكل عصر من العصور التي والمقومات الوظیفیة لل إدراك الخصائص
 .نشاءت فیها المدن 

r  كل منها على  تأثیرالتشابه واالختالف بین هذه العصور ومدى  وأوجهعالقةالفهم
 .األخرى

r تخطیط لواالقتصادیة والسیاسیة  االجتماعیةالحضاریة والبیئیة و الجوانب  إدراك
 .وجوب نشوئها وأسبابالمدینة 

 ال یوجد   الكتبالمنهجیة

  
المصادر 
  الخارجیة

  

١. Rapoport, Amos "On the Cultural Origins of Settlements", in 
Catanese & Snyder "An Introduction to Urban Planning", 
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3. http://deplibrary.iugaza.edu.ps/Courses/452/City_Planning_H
istory.pdf.visit date.6/2013. 

دراسة " دالالت الفكر التخطیطي الحضري عند الفارابيالساعدي عبد الجواد حسن،  .٤
/ التخطیط الحضري واالقلیمي  معهد/ دكتوراهاطروحة "تخطیطیة استقرائیة مقارنة

  .٢٠٠٥جامعة بغداد، 
تاریخ الفكر والحضارة عند " الحبابي، محمد عزیز وكاراكایف وجانوف قاسم ، .٥

  .١٩٧٦مهرجان الفارابي، دار الحریة للطباعة، بغداد، " الفارابي
  

التجمع  العالقة الجدلیة بین العام والخاص وتأثیرها في بنیة "البـزاز، إنعام أمیـن  .٦
  .١٩٩٨، رسالة دكتوراه ، قسم الهندسة المعماریة ، جامعة بغداد ، " الحضري

-بیروت ، /٢ج  ، " المقدمة"ولي الدین غبد الرحمن بن محمد ، ابن خلدون .٧
١٩٧٩.  

منشورات "غربيبدوي ، فاطمة ، علم اجتماع المعرفة بین الفكر الخلدوني والفكر ال .٨
  .برس، بال سنة-جروس

النظام في العمارة العربیة اإلسالمیةوأثر تحوالته " حمزة سلمان جاسم،  المعموري .٩
جامعة / الهندسة المعماریة/ في كلیة الهندسة دكتوراه، اطروحة " في آلیة أنساقها

 .٢٠٠٥، بغداد
10. Valentin F. Turchin" The Phenomenon of Science cybernetic 

approach to human evolution. 
11. hftp://po.istu.ru/publicNew books.net/Physics/pdf. visit 

date.6/2013. 
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  الدروس االسبوعي جدول
  المالحظات  المادة النظریة  التاریخ  االسبوع

    فكرة عامة وتعریفیةعن مادة الفكر التخطیطي    ١
  :مقدمة عن الفكر التخطیطي   ٢

  رــة الفكـاهمی .١
ـر التخطیطي  بصورة عامة عبر ـالفك .٢

  مراحل العصور

  

    :ـر ومفهوم المدینةـالفك   ٣
  :نظریات في الفكر التخطیطي   ٤

  Systems Theoryنظریة النظم 
  النظریة الفلسفیة الفكریة العضویة

  الشرقیة الفكریة الفلسفة
  اإلغریقیة الفكریةالفلسفة 
  اإلسالمیة الفكریةالفلسفة 

  الغربیة المعاصرة الفكریة الفلسفة

  

    ١امتحان    ٦
    الفكر الحضاري التخطیطيآلیاتنظام  £   ٧
 الفكر التخطیطي مقومات  £   ٨

 الفكــر التخطیطي بین الحضاراتمدلول  £
  التخطیطي في االسالمر ــالفكمدلول  £

  

 :في عصور ما قبل التاریخ الفكر التخطیطي للمدن   ٩

مدینة في العصر المصري الفكر التخطیطي لل
 .القدیم
 .مقدمة تاریخیة §
  .نشأة المدینة §
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المالمح التخطیطیة للمدینة في العصور  §
  :القدیمة

  ).من حیث الوظیفة(أنواع المدن القدیمة  §
 .في حضارات بالد الرافدینمدینة الفكر التخطیطي للا   ١٠

 .مقدمة تاریخیة 
  .نشأة المدینة 
المالمح التخطیطیة للمدینة في العصور  

  :القدیمة
  ).من حیث الوظیفة(أنواع المدن القدیمة  

  

  

    ٢امتحان    ١١
 .مدینة في العصور االغریقیةالفكر التخطیطي لل   ١١

 .تاریخیة مقدمة •
  .نشأة المدینة •
المالمح التخطیطیة للمدینة في العصور  •

  :القدیمة
 ).من حیث الوظیفة(أنواع المدن القدیمة  •

  

  

مدینة في العصور الفكر التخطیطي لل   ١٢
  .الرومانیة
v مقدمة تاریخیة. 
v نشأة المدینة.  
v  المالمح التخطیطیة للمدینة في العصور

  :القدیمة
v  حیث الوظیفةمن (أنواع المدن القدیمة.(  

  

 .مدینة في العصور الوسطىالفكر التخطیطي لل   ١٣
o مقدمة تاریخیة. 
o نشأة المدینة.  
o  المالمح التخطیطیة للمدینة في العصور

  :القدیمة
o  من حیث الوظیفة(أنواع المدن القدیمة.(  
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فكر التخطیطي للمدینة في عصور الدولة ال   ١٤
 .االسالمیة
ü مقدمة تاریخیة. 
ü نشأة المدینة.  
ü  المالمح التخطیطیة للمدینة في العصور

  :القدیمة
ü  من حیث الوظیفة(أنواع المدن القدیمة.(  

 .الفكر التخطیطي للمدینة في عصر النهضة
r مقدمة تاریخیة. 
r نشأة المدینة.  
r  المالمح التخطیطیة للمدینة في العصور

  :القدیمة
r  من حیث الوظیفة(أنواع المدن القدیمة.( 

  

  

    الطلبة ة ورقة عملشمناق   ١٥
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