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ودوره في تحقیق كفاءة النظ�ام  بیئي تخطیط الالالطلبة معرفة أهمیة إكساب تهدف هذه المادة الى تعریف الطالب 
للتخط��یط البیئ��ي بجع��ل  وتط��وره ومعرف��ة الكیفی��ة   وأنواع��ه تخط��یط البیئ��ي وبأهمی��ة ال بیئ��ةالق��ائم والمس��تقبلي لل

وخاصة عند وضع المخططات األساس ومعرفته بكیفیة یا المشاریع ذات استدامة بیئیة ومشاریع تسمى نظیفة بیئ
وك�ذلك معرف�ة كیفی�ة العم�ل عل�ى الحف�اظ عل�ى البیئ�ة         م�ن خ�الل التخط�یط البیئ�ي     متك�افئ  بیئي الوصول إلى نظام 

وتهدف المادة بشكل خاص الى اعداد مخططین في للبیئة والتخلص من مشكالت بیئیة یوفرها االستخدام الخاطئ 
  من منظور بیئي .لعمل خطط متكاملة  لبیئياتخطیط المجال 

 سیاسات تشكیل أسس المادة ىذهه ول وتتنا تخطیطیة منهجیة ضمن البیئي  تخطیط موضوع المادة تتناول هذه 
 من یتم محددة وآلیاترامج  وب خطط الى السیاسات ىذهه ترجمة واسالیب يلوالمح الوطني المستوى ىلع بیئیة

 تطبیقیا یتم البیئي التخطیط في حدیثةلبرامج  ةلأمث تقدیم یتم كما .الموضوعة والسیاسات االىداف تحقیق خاللیا
  قرات.لمستا في االستدامة الى الوصول آلیات تحمیل الى باالضافة البیئیة االستدامة مجال في یالفع

  االعتماد على المحاضرات االسبوعیة

� Daniels,Tom, katherrine ,AICP, The environmental Planning Handbook, 
Chicago,Washington , D.c.2013. 

� Lomborg ,Bjorn , The Skeptical Environmentalist , Cambridge   
University Press , 2001  

� Tandy, Cliff "Hand book of urban landscape", London. The Architect's 
Journal, Technical section the architectural press . 1978 

 اساتذه في معهد التخطیط الحضري واالقلیمي. ود. عبد الوهاب ،  محاضرات د.ندى ، �
 ، فیدیوات ، مشاریع الدول المتقدمة  مواقع انترنیت  �
  االسالیب المعماریة الحدیثة ) مقالة حیدر كمونة ( دور المعماري في الحفاظ على البیئة عند تطبیق �

 www.chem.unep.chالمتحدة للبیئة      األمممنشورات برنامج  �
 www.iwm.co.ukالمتحدة)      (المملكة النفایات إدارة معهد �
 .البطاشي، أحمد : الزحف العمراني مشكلة تهدد األراضي الزراعیة، بحث منشور  �
م��دخل التص��میم العمران��ي المس��تدام   ،"بش��ندي ، د.س��عاد یوس��ف حس��نین   ود.خال��د زكری��ا  ،الع��ادلي  �

كلی�ة  بح�ث مق�دم ل   "،وتشكیل عمران المجتمع�ات الص�حراویة (دراس�ة مجتمع�ات الواح�ات التقلیدی�ة )       
  ٢٠٠٤،  جامعة القاهرة،یمي والعمراني التخطیط االقل

إنش�اء الم�دن    -جوینات ، هالة ،" السیاس�ات والمش�اریع اإلس�كانیة كراف�د للتنمی�ة المس�تدامة للم�دن"        �
  ٢٠٠٨/كانون الثاني/١٧-١٤ -المؤتمر العربي اإلقلیمي  -السكنیة المتكاملة الخدمات

م�ن المعه�د الع�الي للتخط�یط الحض��ري     رس�ائل واط�اریح التخط�یط م�ن دول عربی�ة وم��ن دول اجنبی�ة و       �
 واالقلیمي في بغذاد .
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  جمهوریة العراق

  العالي والبحث العلميوزارة التعلیم 

  جهاز االشراف والتقویم العلمي

  الكوفة الجامعة :
  التخطیط العمراني الكلیة :

  التخطیط البیئي القســم :
  الثانیة المرحلة :

  عبد الصاحب ناجي البغدادي اسم المحاضر الثالثي :
  استاذ اللقب العلمي :

  دكتوراه المؤهل العلمي :
 كلیة التخطیط العمراني مكان العمل  :

 



  
  
  

  
  
  

  المادة النظریة  التاریخ  االسبوع
المادة 

  ملیةالع
  المالحظات

      تكامل العالقة بین التخطیط البیئي والتنمیةمقدمة عن المادة  //    ١
      ...)مفهوم،اهداف، مقومات ، سیاسات  التخطیط البیئي(    ٢

٣   
 heartware( environment ethics)  Hardware, العالقة التخطیطیة البیئیة بین

(landuse) ,Software(laws&regulation)(  
    

      سیاسات تنمیة بیئیة مستدامة   ٤
      اهمیة التخطیط البیئي في معالجة مشاكل التلوث البیئي للمدن وخاصة العراقیة    ٥
      سیاسات التخطیط البیئي المستدام   ٦
      مثال لمشروع للسیاسات التخطیطیة البیئیة الدولیة المستدامة( المیاه االفتراضیة )   ٧
     Ecological footprint البصمة االیكولوجیة    ٨
      لطالب المرحلة لقیاس البصمة لكل طالبتمارین عن البصمة االیكولوجیة    ٩

     Imperviouse & perviouseالبصمة االیكولوجیة والعالقة بین    ١٠
      Eco Villageالقریة االیكولوجیة    ١١
      التخطیط البیئي للمدن والعمارة الخضراء   ١٢
      والعمارة الخضراء المستدامة مبادئ العمارة الخضراء   ١٣
      التحول نحو المدینة الخضراء   ١٤
      التخطیط البیئيوكیفیة وضع الحلول التخطیطیة في مجال  البیئةبحث عن مشكلة في    ١٥
      ومناقشاتبیئیة عروض للمشاكل ال   
      امتحان نصف الفصلي   

  عطلة نصف السنة
      البیئي من العمارة االسالمیة التقلیدیةاالستلهام للتخطیط    ١٦
      تمارین ( مقارنة بیئیة بین العمارة االسالمیة التقلیدیة والعمارة الخضراء الحدیثة)    ١٧
      المعالجات التخطیطیة البیئیة في مناطق مختلفة(حارة جافة ،حارة رطبة ، باردة ،معتدلة)   ١٨
      المعالجات البیئیة البنائیة لتحسین البیئة السكنیة    ١٩
      المباني الخضراء والمباني الذكیة ( تخطیط بیئي وتكنلوجیا بیئیة)   ٢٠
      سبل معالجة النفایات بانواعها باالضافة الى النفایات االلكترونیة    ٢١
      سیاسات تخطیط وتصمیم الطمر الصحي   ٢٢
      تحویل النفایات الى مورد ( سماد ، طاقة ، .........)اسالیب حدیثة في    ٢٣
      دور التخطیط البیئي في رسم الصورة البیئیة وسبل قیاسها للمدن    ٢٤
      المعالجات البیئیة للسیطرة على الملوثات بانواعها   ٢٥
      حلول وسیاسات للزحف العمراني على المناطق الخضراء    ٢٦
      البیئي االحیائي (السیاحة البیئیة وتطویر ضفاف االنهار)سیاسات التخطیط    ٢٧

٢٨   
التخطیط البیئي وسیاسات الطاقة النظیفة (مزارع ریاح،الواح شمسیة،عمارة 

  طحالب،عمارة المیا)
    

      مناقشة البحث   ٢٩
      امتحان نصف فصلي    ٣٠

    
  

  توقیع العمید :                                                  توقیع االستاذ :             
 م.م.بیداء الحسیني        

  جمهوریة العراق

  والبحث العلمي العاليوزارة التعلیم 

  جهاز االشراف والتقویم العلمي

  الكوفة الجامعة :
  التخطیط العمراني الكلیة :

  التخطیط البیئي القســم :
  الثانیة المرحلة :

  عبد الصاحب ناجي البغدادي اسم المحاضر الثالثي :
  استاذ اللقب العلمي :

  دكتوراه المؤهل العلمي :
 كلیة التخطیط العمراني مكان العمل  :
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