
  
  

  
  

  جدول الدروس االسبوعي
  

  احمد فائق عبد الرسول  االسم
   البرید االلكتروني

  البیئةالمناخ و  اسم المادة
  فصلي  مقرر الفصل
  اهداف المادة

  
تعریف الطالب بالمناخ وعوامله المؤثرة في التصمیم هذه المادة الى تهدف 

الحضري وكیفیة استخدام هذه المعلومات من اجل تخطیط حضري عمراني 
  متكامل یوفر الراحة المناخیة لكافة السكان 

    التفاصیل االساسیة للمادة
   الكتب المنهجیة

  
  المصادر الخارجیة

  

  ٢٠٠٥دار المعرفة الجامعیة  -محمد ابراهیم محمد شرف –المناخ والبیئة  جغرافیة �

  مركز ابحاثالعمارةوالبیئة –احمد االستل  –المناخ واالنسان والعمارة  �

  ) المناخ التطبیقي للمناطق الحارة الجافة١٩٨٠نیمشا ( �

 ) المناخ التطبیقي١٩٩٥عادل الراوي، قصي السامرائي ( �

ة تحلیلیةلعالقة المناخ بتخطیط وتصمیم المناطق والوحدات ) دراس٢٠١٠طالب حسین،( �
 السكنیة في مدینة النجف

  ) ، اثر المناخ في تخطیط المناطق العمرانیة في العراق١٩٩٥عبد الحسین مدفون ( �

  ٢٠٠٥دار المعرفة الجامعیة  -محمد ابراهیم محمد شرف –جغرافیة المناخ والبیئة  �

  مركز ابحاث العمارةوالبیئة –احمد االستل  –المناخ واالنسان والعمارة  �

� Climate Design and solar radiation by NaghamAli  Hasan 
University of Palestine 

� IngegaÈrdEliasson, 2000, The use of climate knowledge in urban 
planning, Landscape and Urban Planning 48 (2000) 31±44 

� Implications for city ventilation.Eliasson, I., Upmanis, H., 2000, 
Raven J. (2011). Cooling the Public Realm:Climate-Resilient Urban 

Design, Manchester Architecture Research Centre (MARC). The 
University of Manchester  

  
  تقدیرات الفصل

 الفصل الدراسي
  االول

تقیم وامتحانات 
  یومیة

تقیم وامتحانات   لبحوث ا
  یومیة

  االمتحان النهائي

٥٠  %٥  %٢٠  %٥  %٢٠%  

  _________________  معلومات اضافیة

  

  جمهوریة العراق
  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

  جهاز االشراف والتقویم العلمي

� �
� �

  الكوفة الجامعة :
  الكلیة : التخطیط العمراني

  يبیئالالقســم :
  المرحلة : الثالثة

  احمد فائق عبد الرسولاسم المحاضر الثالثي :
  اللقب العلمي : مدرس مساعد

  المؤهل العلمي : ماجستیر
 كلیة التخطیط العمرانيمكان العمل  : 



  
  

  جدول الدروس االسبوعي

  
  

  توقیع ا  توقیع االستاذ  
  
  

  
ع

بو
س

اال
  

  المالحظات  المادة العلمیة  المادة النظریة  التاریخ

 Climate & Its)  مفهوم المناخ وعناصره   ١
Elements)   

    

      خصائص التخطیط   ٢
 Cooling the Public) تكییف االماكن العامة   ٣

Realm)   
  

    

 The Urban Heat)الجزیرة الحراریةالحضریة   ٤
Island UHI)  

    

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

 The)للمناطق السكنیة في مدینة النجف 
Relationship  Between Climate & The 

Planning Characteristics of The 
Residential Areas in An-Najaf City)   

  

    

والعناصر المناخیة المؤثرة  مفهوم الراحة الحراریة   ٨
 The Concept Of The Thermal )فیها 

Comfort and its Elements)     

    

      تصمیم مناطق الراحة    ٩
التصمیم البیئي بمحاكاة الحاسب االكتروني    ١٠

Environmental Design and 
Computerised Simulation  

    

 Low Carbonتصمیم االبنیة الصدیقة للبیئة    ١١
Design Principles   

    

      للبحوثمناقشة نهائیة    ١٢
      مناقشة نهائیة للبحوث   ١٣
      امتحان نهایة الفصل   ١٤
      مراجعة عامة    ١٥
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  الكوفة الجامعة :
  التخطیط العمراني الكلیة :

  يبیئالالقســم :
  الثالثة المرحلة :

  احمد فائق عبد الرسولاسم المحاضر الثالثي :
  مدرس مساعد اللقب العلمي :

  ماجستیر المؤهل العلمي :
 قسم الحضري- كلیة التخطیط العمراني مكان العمل  :
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