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  أحمد عبد السالم حنش  االسم

 Ahmeda.hanash@uokufa.edu.iq  البرید االلكتروني

  الحضریة تخطیط استعماالت االرض  اسم المادة

 سنوي  مقرر الفصل

 .تنظیم الفعالیات الوظیفیة في المدینة ودوره في  تخطیط استعماالت االرضكساب الطلبة معرفة أھمیة إ  أهداف المادة

  التفاصیل االساسیة للمادة
  

العامة الستعماالت االرض والمراحل التاریخیة لتطور تخطیط الى استعراض وتحلیل للمفاھیم في  تھدف ھذه المادة 
تصنیفات استعماالت االرض واھم النظریات التي درست التركیب الداخلي  استعماالت االرض ومن ثم التعرف على

الستعماالت االرض في المدن االمریكیة والبریطانیة ومدن العالم النامي ذات المنھج االیكولوجي واالقتصادي 
لتعرف على والنشاطي ومن ثم التعرف على محددات استعماالت االرض الطبیعیة واالجتماعیة واالقتصادیة ومن ثم ا
مع بیان كیفیة  التنظیم المكاني  لتخطیط استعماالت االرض السكنیة والتعلیمیة والصحیة والتجاریة والصناعیة والنقل

تخطیطھا ضمن المحالت السكنیة واالحیاء والقطاعات السكنیة  التي تمثل الوحدة التخطیطیة االساسیة في تخطیط 
 .الخ ...  المدن

 لى المحاضرات االسبوعیةالعتماد عیتم ا  الكتب المنھجیة

  
  المصادر الخارجیة

  

المالئمة المكانیة الستعماالت االرض السكنیة في مدینة النجف االشرف " ، عبد الصاحب ناجي رشید ، البغدادي  -١
 . ١٩٩٩، جامعة بغداد  –التخطیط الحضري واالقلیمي للدراسات العلیا  ركزاطروحة دكتوراه مقدمة الى م، " 
ً  –مورفولوجیة المحلة السكنیة " ، ھیام  ، ي البكر -٢ مؤسسة مصر ، "  –محلة الشرقیة في الكوت انموذجا

 - مكتبة األنجلو المصریة" تخطیط المدن"، عالم، أحمد خالد  ٢٠١٠، العراق  –بغداد ، المرتضى للكتاب العراقي 
 .١٩٩٨، القاھرة 

ل المكاني في تقییم المالءمة المكانیة للتوسع الحضري استخدام منھجیة التحلی، احمد عبد السالم ، الجابري  -٣
، جامعة بغداد  –رسالة ماجستیر مقدمة الى مركز التخطیط الحضري واالقلیمي للدراسات العلیا " لمدینة الكوت 

٢٠١٢  
، مدیریة دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة "جغرافیة الحضر، اسس وتطبیقات "الجنابي، صالح حمید،  -٤

 .١٩٨٧الموصل، الموصل، 
 .١٩٧٧، مطبعة اسعد، بغداد، "جغرافیة المدن "عبد الرزاق عباس،، حسین  -٥

 .١٩٩٨، القاھرة  - مكتبة األنجلو المصریة" تخطیط المدن"، عالم، أحمد خالد 
 . " تخطیط استخدام االرض الریفي والحضري " ، عثمان محمد ، غنیم  -٦

،  بغداد ، )) معاییر االسكان الحضري ((، شعبة الدراسات   –كان الھیئة العامة لالس، وزارة االعمار واالسكان  -٧
٢٠١٠ . 

 . ٢٠٠٦،  الریاض ، )  المعاییر التخطیطیة للخدمات دلیل ( ،وزارة الشؤون البلدیة والقرویة  -٨
 ٢٠٠٦،  الریاض ، )  المعاییر التخطیطیة للخدمات الترفیھیةدلیل ( ،وزارة الشؤون البلدیة والقرویة  -٩
 ٢٠٠٦،  الریاض ، ) المعاییر التخطیطیة للفراغات في المدن دلیل ( ،لشؤون البلدیة والقرویة وزارة ا - ١٠
 . ٢٠٠٦،  الریاض ، ) دلیل تخطیط مراكز االحیاء والمجاورات السكنیة ( ،وزارة الشؤون البلدیة والقرویة  - ١١
رسالة "  تقویــم التوجھـــات التخطیطیــة الستعمـاالت األرض في مدینة ھیـــت "، نزار شاكر ، محمود  - ١٢

 . ٢٠٠٨، ماجستیر مقدمة الى مركز التخطیط الحضري واالقلیمي  
13- Chapin , F. Stuart , "Urban Land Using Planning ", 2nd edition  ,University 
Illinois Press, New York , 1972 
14- Cantonese ,Antchony j. and Snyder, james C.-  "lntroduction to                                      
urban planning  "McGraw- Hill book company – 1979 . 
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  المالحظات  ملیةالمادة الع  المادة النظریة  التاریخ  االسبوع

  مقدمة عن المادة    ١
  مدخل الى مفھوم االرض 

    

  خصائص االرض   ٢
  تخطیط استعماالت االرض

    

      تخطیط استعماالت االرضالتطور التاریخي لعملیة    ٣
      تصنیف استعماالت االرض   ٤
  نظریات تخطیط استعماالت االرض   ٥

  المنھج االیكولوجي 
  نموذج االنطقة الدائریة

    

      نموذج القطاعات   ٦
      امتحان الشھر االول الفصل االول   ٧
      نموذج النوى المتعددة   ٨
      المنھج االقتصادي   ٩
      المنھج النشاطي   ١٠
      محددات استعماالت االرض    ١١
      المحددات الطبیعیة   - أ   ١٢
      مناقشة اوراق العمل   ١٣
      مناقشة اوراق العمل   ١٤
      امتحان نصف فصلي   ١٥

  عطلة نصف السنة
      المحددات االجتماعیة  - ب   ١٦
      المحددات االقتصادیة -ج   ١٧
       - د   ١٨
      تخطیط االستعماالت السكنیة    ١٩
      تخطیط االستعماالت السكنیة   ٢٠
      تخطیط االستعماالت التجاریة   ٢١
      تخطیط االستعماالت التجاریة   ٢٢
      امتحان نصف فصلي   ٢٣
      تخطیط االستعمال الخدمي    ٢٤
      تخطیط االستعمال الخدمي   ٢٥
      تخطیط االستعمال الصناعي   ٢٦
      تخطیط االستعمال المخصص للنقل   ٢٧
      اقشة اوراق العملمن   ٢٨
      مناقشة اوراق العمل   ٢٩
      امتحان نصف فصلي     ٣٠
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