
  
                                                          

  تقى رعد جواد  االسم
   Tuqar.alrobaee@uokufa.edu.iq  البرید االلكتروني

  المشروع البیئي  اسم المادة
 سنوي  مقرر الفصل
  اھداف المادة

   واجتماعیا واقتصادیا . التخطیط البیئي ودوره في تنمیة المدن عمرانیاإكساب الطلبة معرفة أھمیة   

التفاصیل االساسیة 
  للمادة

  

تعد ھذه المادة من المواد المتغیرة من عام الى اخر حیث انھ في كل عام یتم تناول مشروع معین یتم اختیاره 
من قبل الكادر التدریسي للمادة ویتم وضع المادة النظریة حسب متطلبات المشروع الذي تم اختیاره ، وكان 

یھدف ھذا المشروع الى التعریف الذي أختیر لھذا العام ھو (تخطیط وتصمیم مسارات السابلة) ، المشروع 
بمفھوم مسار السابلة وانواعھ والمؤشرات التخطیطیة والتصمیمیة المؤثرة فیھ ومتطلبات انشائھ وتأثیراتھ 

ومن ثم مرحلة تحلیل البیئیة ، وكذلك تعریف الطلبة بمرحلة جمع المعلومات من خالل المسح المیداني 
 المعلومات وبعدھا مرحلة التخطیط ثم مرحلة التصمیم .

 ال یوجد   الكتب المنھجیة
  

  المصادر الخارجیة
  

تخطیط وتصمیم مسارات السابلة في مدینة بغداد، رسالة ماجستیر مقدمة الكفالوي ، یاسر فرید ،  -١
 . ٢٠٠٩عة بغداد ، الى مركز التخطیط الحضري واالقلیمي للدراسات العلیا ، جام

ابراھیم ، محمد عبد الباقي ، المنھج التعلیمي للدراسات البیئیة للمخطط العمراني ، قسم التخطیط  -٢
 العمراني ، كلیة الھندسة ، جامعة عین شمس .

 دلیل تصمیم الشوارع الحضریة . -٣
  

  تقدیرات الفصل
المرحلة 
  االولى

المرحلة 
  الثانیة

امتحان 
الفصل 
  االول

المرحلة 
  ثالثةال

المرحلة 
  الرابعة

امتحان 
الفصل 
  الثاني

  االمتحان النھائي
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  جمھوریة العراق
  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  جھاز االشراف والتقویم العلمي

 

  الكوفة الجامعة :
  التخطیط العمراني الكلیة :

   بیئيالتخطیط ال القســم :
  ثالثةال المرحلة :

  تقى رعد جواد ي :اسم المحاضر الثالث
  مدرس مساعد اللقب العلمي :

  ماجستیر المؤھل العلمي :
 كلیة التخطیط العمراني مكان العمل  :

mailto:Tuqar.alrobaee@uokufa.edu.iq


  جدول الدروس االسبوعي
  

  المالحظات  المادة العلمیة  المادة النظریة  التاریخ  سبوعاال

تعریف الطلبة بمرحلة جمع المعلومات وكیفیة ادائھم   مفاھیم عامة حول البیئة والتخطیط البیئي واھمیتھ   ١
    للمسح المیداني

وكیفیة ادائھم  تعریف الطلبة بمرحلة جمع المعلومات  مفھوم مسارات السابلة وانواعھا   ٢
    المیدانيللمسح 

تعریف الطلبة بمرحلة جمع المعلوماتوكیفیة ادائھم   اھمیة مسارات السابلة   ٣
    للمسح المیداني

وكیفیة ادائھم  تعریف الطلبة بمرحلة جمع المعلومات  العوامل المؤثرة في تخطیط وتصمیم مسارات السابلة   ٤
    للمسح المیداني

    الزیارة المیدانیة لمنطقة الدراسة  المؤشرات التخطیطیة  لمسارات السابلة   ٥
    الزیارة المیدانیة لمنطقة الدراسة  لمسارات السابلة  صمیمیةالمؤشرات الت   ٦
    مرحلة جمع المعلومات  اثاث مسارات السابلة   ٧
    مرحلة جمع المعلومات  صیانة مسارات السابلة   ٨
    تمرحلة جمع المعلوما  التأثیرات البیئیة للنشاط العمراني    ٩

    مرحلة جمع المعلومات  / مسارات السابلةالتأثیرات البیئیة للنشاط العمراني   ١٠
    مرحلة تحلیل المعلومات  التطویر العمراني للمناطق القائمة من منظور بیئي   ١١
    مرحلة تحلیل المعلومات  التطویر العمراني للمناطق القائمة من منظور بیئي   ١٢
    مرحلة تحلیل المعلومات  طق القائمة من منظور بیئيالتطویر العمراني للمنا   ١٣

التطویر العمراني للمناطق القائمة من منظور    ١٤
    مرحلة تحلیل المعلومات  السابلة ت/مسارابیئي

    امتحان الفصل االول  امتحان الفصل االول   ١٥
  عطلة نصف السنة

    التخطیطمرحلة   من منظور بیئي جدیدةالعمراني للمناطق ال تخطیطال   ١٦
    مرحلة التخطیط  التخطیط العمراني للمناطق الجدیدة من منظور بیئي   ١٧

التخطیط العمراني للمناطق الجدیدة من منظور    ١٨
    مرحلة التخطیط  /مسارات السابلةبیئي

التخطیط العمراني للمناطق الجدیدة من منظور    ١٩
    مرحلة التخطیط  بیئي/مسارات السابلة

    مرحلة التخطیط  رعتخطیط الشوا   ٢٠
    مرحلة التخطیط  تخطیط الشوارع   ٢١
    مرحلة التخطیط  تخطیط الشوارع   ٢٢
    صمیممرحلة الت  توجیھ االبنیة   ٢٣
    مرحلة التصمیم  توجیھ االبنیة   ٢٤
    مرحلة التصمیم  توجیھ االبنیة   ٢٥
    مرحلة التصمیم  مواد البناء   ٢٦
    مرحلة التصمیم  مواد البناء   ٢٧
    مرحلة التصمیم  اثاث الشارع   ٢٨
    مرحلة التصمیم  اثاث الشارع   ٢٩
    امتحان الفصل الثاني  ثانيامتحان الفصل ال   ٣٠

  
  
  
  

    
  

  توقیع العمید :            توقیع االستاذ :

  جمھوریة العراق
  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

  قویم العلميجھاز االشراف والت
 

  الكوفة الجامعة :
  التخطیط العمراني الكلیة :

  التخطیط البیئي القســم :
  الثالثة المرحلة :

  تقى رعد جواد اسم المحاضر الثالثي :
  مدرس مساعد اللقب العلمي :

  ماجستیر المؤھل العلمي :
 كلیة التخطیط العمراني مكان العمل  :

 


