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) السكن(ألھم وأكبر استعمال لألرض في البیئة الحضریة  أن یتعلم الطالب كیف یخطط
مورد األرض غیر یخطط ل و.  والذي یتكامل مع بقیة استعماالت األرض األخرى

 التخطیطیة ھمیةاألیضاف إلى ذلك إدراك  .المتجددة واستیعابھا لألعداد المتزایدة للسكان
نادر وأنھا سلة غذاء ومأوى األنسان المحكوم بالتزاید عموما وفي  كعنصر لألرض

 ً    . البلدان النامیة خصوصا
  التفاصیل االساسیة للمادة

  
تقییم الرصید ، مكونات وأنواع الحاجة السكنیة، التخطیطي للوظیفة السكنیة البعد دراسة
نظریات اختیار الموقع ، ىالمعاییر التخطیطیة لإلسكان في العراق ودول أخر، السكني
 ،سیاسات اإلسكان في الدول النامیة ، أسالیب التجدید الحضري للمناطق السكنیة ،السكني
سیاسة اإلسكان الوطنیة  ،سیاسات وتمویل اإلسكان في العراق ، اإلسكانیة ات المؤشر

، ممفھو... االسكان  ، والنظام السكني الفردي ونظام المجمعات السكنیة  في العراق
 .أھمیھ ونظم

 صباح فاضل الرحماني. د.أ –تخطیط وسیاسات   - اإلسكان  الكتب المنهجیة

  
  المصادر الخارجیة

  

غابریــال ناجيتخطیط مناطقي.. استراتیجیة تطور سوق اإلسكان في العراق -١ 
 
وزارة األعمار واإلسكان/  كان في العراقسیاسات وتمویل اإلس -٣ 
المؤسسة العامة لإلسكان والتطویر الحضرياإلسكانیة اتالمؤشر -٤ 
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