
  
  

  
  

  جدول الدروس االسبوعي
  

  موحد همام باقر   االسم
 Mohadh.baqir@uokufa.edu.iq  البرید االلكتروني

  ١التخطیط الحضري   اسم المادة
  ساعتان نظري،سنوي   مقرر الفصل
  اهداف المادة

  
  ط الحضريتعلیم االسس و المبادي في علم التخطی

التفاصیل االساسیة 
  للمادة

  

تطور ،تاریخ المدن، فروع علم التخطیط الحضري، عالقته بباقي العلوم، التخطیط الحضري،التخطیط
  اهم المشاكل و الحلول الحضري في العصر الراهن، علم التخطیط الحضري

  
  الكتب المنهجیة

  

 )مظفر الجابري.د( التخطیط الحضري-

  )عبدالرزاق عباس.د(جغرافیا المدن -
-Urban & Regional planning(dr.Peter Hall) 
-Fundamentals of  Urban Planning (dr.seifeddini)    
-An introduction to fundamentals of Urban Planning(G.,Hiraskar) 
- becoming an urban planner  

 
  

  المصادر الخارجیة
  

  )محمد مدحت.د(جغرافیا العمران - 
The City In History, Lewis Mumford - 

-History of Urban Form: Before the Industrial Revolution 
(A.E.J. Morris) 

The History of the City (Leonardo Benevolo) -  
  

  تقدیرات الفصل
          

          
  

  ةمعلومات اضافی
  

  

  جمھوریة العراق
  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
جھاز االشراف والتقویم العلمي 

 
 
 
 

  الكوفة :الجامعة 
  التخطیط العمراني :الكلیة 

  التخطیط الحضري :القســم 
  الثانیة :لة المرح

   موحد ھمام  باقر:اسم المحاضر الثالثي 
  مدرس مساعد :اللقب العلمي 

  تدریسي :المؤھل العلمي 
 كلیة التخطیط العمراني :مكان العمل  

mailto:Mohadh.baqir@uokufa.edu.iq


  

  
  

  
  

  جدول الدروس االسبوعي
  االسبوع

  المالحظات  المادة العلمیة  ریةالمادة النظ  التاریخ

      انواعھ -تعریف التخطیط   ١
      مستویات التخطیط و عالقتھ باالنواع   ٢
      عمل المخطط   ٣
      تعریف الخطیط الحضري   ٤
      عالقة التخطیط الحضري و باقي العلوم و تفرعاتھ   ٥
      انواع المدن -تعریف المدینة   ٦
      نشأة المستقرات البشریة   ٧
      المدن الرافدینیة   ٨
      المدن المصریة -المدن السندیة   ٩
      المدن االغریقیة   ١٠
      المدن الرومانیة   ١١
      المدن االسالمیة   ١٢
      لمدن االسالمیةلاالسس الفكریة    ١٣
      مدن القرون الوسطى   ١٤
      مدن عصر النھضة و ما قبل الثورة الصناعیة   ١٥

  
      الثورة الصناعیة    ١٧
      بدایة التخطیط الحضري الحدیث   ١٨
      النظم الحضریة   ١٩
      مشاكل المدن في عصرنا الحاضر   ٢٠
      التخطیط الحضري في بریطانیا و فرنسا   ٢١
      التخطیط الحضري في الوالیات المتحدة   ٢٢
      التخطیط الحضري في العالم النامي   ٢٣
      المدن الصحیةتخطیط  -قابلة للحیاةالتخطیط المدن    ٢٤
      التخطیط الحضري المستدام   ٢٥
     التخطیط الحضري برؤیة فنیة   ٢٦
     مدن االبداع و مدن الفكر و مدن العلم   ٢٧
     تخطیط المدن لالطفال و كبار السن   ٢٨
یةالنسانتخطیط المدن ا   ٢٩      
المدن المحببة -ھویة المدن   ٣٠      

  
  
  
  

  توقیع العمید                                                                                     توقیع االستاذ               

ة العراق هوري   مج
 

 
 
 
 

  الكوفة :الجامعة 
  العمرانيالتخطیط  :الكلیة 

  التخطیط الحضري :اسم القســم 
  الثانیة :المرحلة 

  موحد ھمام باقر :اسم المحاضر الثالثي 
  مدرس مساعد :اللقب العلمي 

  دریسيت  :المؤھل العلمي 
 كلیة التخطیط العمراني :مكان العمل  


