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  اھداف المادة

ماثلة للكثیرین من  ھذه التحدیات لم تكن، یواجھ التخطیط العمراني تحدیا كبیرا في إعادة تخطیط المدن  
وذلك یفسر اعتمادھم على أسلوب ، المخططین والقائمین على مشاریع التطویر العمراني الجدیدة

التخطیط العمراني التقلیدي القائم على تلبیة الحاجات اآلنیة دون استشراف المستقبل او مواجھة 
إلى الترقیع والحلول  فیلجأ المخططون، المتطلبات الجدیدة للناس مما أدى إلى عواقب وخیمة

من ھذا المنطلق یقدم ھذا الدرس للطالب . وذلك لغیاب الرؤیا االستراتیجیة المستقبلیة. والعشوائیة
. عرضا لعملیة التخطیط االستراتیجي العمراني للمدینة عموما بما في ذلك بعض النماذج العالمیة

طط حیث بالتوازي مع الجانب النظري ، بشقیھا النظري والتطبیقي ُ ھناك دراسة حالة حقیقیة لمدینة خ
وبذلك تتحول عملیة التخطیط من عملیة منظمة ومدروسة لما یجب ان تكون علیھ . لھا استراتیجیا
في الوقت الحاضر بأقل التكالیف إلى عملیة وضع المخططات المستقبلیة لما سوف  المدینة الحدیثة

  .تكون علیھ المدینة في المستقبل النظور
  االساسیة للمادة التفاصیل

  
، التخطیط العمراني التقلیدي والتخطیط العمراني االستراتیجي، مدخل للتخطیط العمراني االستراتیجي

التخطیط العمراني ، نماذج عالمیة للتخطیط العمراني االستراتیجیة، التخطیط العمراني المستدام
   جف األشرف  االستراتیجي لمكة المكرمة ومحاولة عمل إسقاط لدراسة حالة الن

  
  الكتب المنھجیة

  

   
  یوجد ال

  
  المصادر الخارجیة

  

د .أ، د أسامة بن صادق طیب.تألیف أ ،التخطیط العمراني االستراتیجي واإلدارة االستراتیجیة للمدن
  .د عصام بن یحیى الفیاللي.أ، عبدهللا بن عمر باحسین

  .د عصام بن یحیى الفیاللي.أ، ،  د أسامة بن صادق طیب.تألیف أ، التخطیط االستراتیجي للدول
دراسة ( دراسة تطبیقیة  المخطط االستراتیجي العام لمدینة المراغھ في محافظة سوھاج في مصر

 نزیھ ،محمد و الحلیم عبد ھشام ،الصباغ صابر ،ھاشم أیمن ،الحفناوي أیمن، فریق العمل، )حالة
 أشرف ،ابوبكر صفاء ، السالم عبد اشرف ،فلتس أمال ،عزیز أحمد ،الزناتي حجاج ،عنیب محمود
  سیف  ویلیام

  
  تقدیرات الفصل

االمتحانات   المختبر  الفصل الدراسي
  الیومیة

  االمتحان النھائي  المشروع

٥٠  -  %١٠  -  %٤٠%  
  

  معلومات اضافیة
  

                                                                                                
) لمخطط االستراتیجي العام لمدینة مراغة ا( حلقة بحث ومناقشة لدراسة الحالة تتضمن المحاضرة 

         ) Learning( وحث الطالب للمشاركة الفعالة  وذلك بتفعیل الطریقة الحدیثة في التعلیم الجامعي الـ 
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