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  تخطیط المحلة السكنیة  اسم المادة
 سنوي  مقرر الفصل
  اھداف المادة

 . الوحدات التخطیطیة في المدینة في تنظیم  اودورھ المحلة السكنیةإكساب الطلبة معرفة أھمیة   

التفاصیل االساسیة 
  للمادة

  

المحلة السكنیة والحي السكني والقطاع والمدینة والجوانب التي الى التعرف على مفاھیم   تھدف ھذه المادة 
صمیم المحلة السكنیة كونھا اصغر وحدة حضریة تتكون منھا المدینة ینبغي اخذھا باالعتبار عند ت

ً ومتطلبات توقیع الفعالیات الحضریة ، ً وبیئیا ً وعمرانیا ً واقتصادیا وكذلك ومواصفات ھذه الوحدة اجتماعیا
لمحالت منتخبة في مع دراسة التعریف بمباديء العمارة لغرض االستفادة منھا في تصمیم المحالت السكنیة 

قیام كل طالب بتصمیم نموذج محلة سكنیة افتراضیة ومناقشتھ خالل مراحل  ومن ثم ،  لمدن العراقیة ا
 .التصمیم لحین انجازه بالشكل المطلوب

 ال یوجد   الكتب المنھجیة
  

  المصادر الخارجیة
  

ً  –مورفولوجیة المحلة السكنیة " ، ھیام  ، البكري  -١ ، "  –محلة الشرقیة في الكوت انموذجا
 . ٢٠١٠، العراق  –بغداد ، مؤسسة مصر المرتضى للكتاب العراقي 

 .١٩٩٨، القاھرة  -مكتبة األنجلو المصریة" تخطیط المدن"، عالم، أحمد خالد  -٢
، )) معاییر االسكان الحضري ((، شعبة الدراسات   –الھیئة العامة لالسكان ، وزارة االعمار واالسكان   -٣

 . ٢٠١٠،  بغداد 
،  الریاض ، ) دلیل تخطیط مراكز االحیاء والمجاورات السكنیة ( ،لبلدیة والقرویة وزارة الشؤون ا -٤

٢٠٠٦ . 
  

  تقدیرات الفصل
الفصل امتحان 

  النظري ولاال
امتحان الفصل 

  االول العملي
التقییم 
  المستمر

  امتحان الفصل الثاني 
  العملي 

  التقییم النھائي
  العملي

االمتحان 
  النھائي
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ة العراق هوري   مج
 
 

 

  الكوفة :الجامعة 
  التخطیط العمراني :الكلیة 

   حضريتخطیط   :القســم 
  ثانیةال :المرحلة 

  أحمد عبد السالم حنش :لمحاضر الثالثي اسم ا
  مدرس مساعد :اللقب العلمي 

  ماجستیر :المؤھل العلمي 
 كلیة التخطیط العمراني :مكان العمل  
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  جدول الدروس االسبوعي   
  المالحظات  المادة العلمیة  المادة النظریة  التاریخ  االسبوع

    مرحلة جمع المعلومات عن محلة سكنیة مختارة  حدات التخطیطیة بالمدینةمفاھیم عامة حول الو   ١
    مرحلة جمع المعلومات عن محلة سكنیة مختارة  المجموعة السكنیة   ٢
    مرحلة جمع المعلومات عن محلة سكنیة مختارة  المجاورة السكنیة   ٣
    مرحلة جمع المعلومات عن محلة سكنیة مختارة  الحي السكني   ٤

٥   
  قطاع السكنيال

  المعاییر التخطیطیة
  شكل المجاورة

    مرحلة جمع المعلومات عن محلة سكنیة مختارة

  الكثافات السكانیة واالسكانیة االجمالیة والصافیة   ٦
    مرحلة جمع المعلومات عن محلة سكنیة مختارة  في تخطیط المحالت السكنیة

  الكثافات السكانیة واالسكانیة االجمالیة والصافیة   ٧
    مرحلة جمع المعلومات عن محلة سكنیة مختارة  في تخطیط المحالت السكنیة

    مرحلة جمع المعلومات عن محلة سكنیة مختارة  امتحان نصف فصلي   ٨

  الكثافات السكانیة واالسكانیة االجمالیة والصافیة   ٩
    مرحلة جمع المعلومات عن محلة سكنیة مختارة  في تخطیط المحالت السكنیة

    مرحلة جمع المعلومات عن محلة سكنیة مختارة  بة البناءنس   ١٠
    مرحلة جمع المعلومات عن محلة سكنیة مختارة  الكثافات البنائیة في تخطیط المحالت السكنیة   ١١
    مرحلة جمع المعلومات عن محلة سكنیة مختارة  الكثافات البنائیة في تخطیط المحالت السكنیة   ١٢
    مرحلة جمع المعلومات عن محلة سكنیة مختارة  یة في مشاریع تقسیم االراضيتخطیط المحالت السكن   ١٣

تخطیط المحالت السكنیة في المناطق القائمة او    ١٤
    مرحلة جمع المعلومات عن محلة سكنیة مختارة  العشوائیة

    امتحان نصف فصلي  امتحان نصف فصلي   ١٥
  عطلة نصف السنة

یطیة في تصمیم االعتبارات التصمیمیة والتخط   ١٦
    تخطیط المحلة السكنیة  المحالت السكنیة 

    كیفیة تخطیط المجاورة  االشتراطات التي تحدد مراكز المحالت السكنیة    ١٧
    عروض الطلبة  االشتراطات الطبیعیة: اوالً    ١٨
    عروض الطلبة  االشتراطات العمرانیة: ثانیاً    ١٩
    عروض الطلبة  ت في المحلة السكنیةانواع بدائل توزیع الخدما: ثالثاً    ٢٠
    عروض الطلبة  تخطیط الشوارع في المحالت السكنیة   ٢١
    امتحان نصف فصلي  تخطیط الشوارع في المحالت السكنیة   ٢٢
    كیفیة تخطیط الحي السكني  امتحان نصف فصلي    ٢٣
    عروض الطلبة  مباديء العمارة ودورھا في تخطیط المحالت السكنیة   ٢٤
    عروض الطلبة  يمفردات الشكل المعمار   ٢٥
    عروض الطلبة  انواع العالقات بین االشكال المعماریة   ٢٦

٢٧   
والتي  - التركیبیة والبصریة-أھم العالقات التصمیمیة 

ودورھا في تخطیط  تعتمد في كل من الفن والعمارة
  المحلة السكنیة

    عروض الطلبة

    عروض الطلبة  سكنیةللمحالت ال مبادئ التصمیم المعماري   ٢٨

واثرھا في تخطیط المحالت  المدارس المعماریة   ٢٩
    عروض الطلبة  السكنیة

    امتحان نصف فصلي  امتحان نصف فصلي   ٣٠
    

  
  :توقیع العمید             :توقیع االستاذ 
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