
  
  

  

  حسن جبار همیم   االسم
 hassanj.hamem@uokufa.edu.iq/  smem59@yahoo.comh  البرید االلكتروني

  االستراتیجي التخطیط   اسم المادة
  / الفصل الثاني فصلي  مقرر الفصل
  اهداف المادة

خطیط العمراني تحدیا كبیرا في إعادة تخطیط المدن، هذه التحدیات لم تكن ماثلة للكثیرین من یواجه الت  
المخططین والقائمین على مشاریع التطویر العمراني الجدیدة، وذلك یفسر اعتمادهم على أسلوب 

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

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

بشقیها النظري والتطبیقي، حیث بالتوازي مع الجانب النظري هناك دراسة حالة حقیقیة لمدینة ُخطط 
لها استراتیجیا. وبذلك تتحول عملیة التخطیط من عملیة منظمة ومدروسة لما یجب ان تكون علیه 

المستقبلیة لما سوف  في الوقت الحاضر بأقل التكالیف إلى عملیة وضع المخططات المدینة الحدیثة
  تكون علیه المدینة في المستقبل النظور.

  التفاصیل االساسیة للمادة
  

مدخل للتخطیط العمراني االستراتیجي، التخطیط العمراني التقلیدي والتخطیط العمراني االستراتیجي، 
العمراني التخطیط العمراني المستدام، نماذج عالمیة للتخطیط العمراني االستراتیجیة، التخطیط 

   االستراتیجي لمكة المكرمة ومحاولة عمل إسقاط لدراسة حالة النجف األشرف  
  

  الكتب المنهجیة
  

   
  یوجد ال

  
  المصادر الخارجیة

  

تألیف أ.د أسامة بن صادق طیب، أ.د  ،التخطیط العمراني االستراتیجي واإلدارة االستراتیجیة للمدن
  .یى الفیالليعبداهللا بن عمر باحسین، أ.د عصام بن یح

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

 نزیه محمد، و مالحلی عبد هشام الصباغ، صابر هاشم، أیمن الحفناوي، ، فریق العمل، أیمنحالة)
 أشرف ،ابوبكر صفاء ، السالم عبد اشرف فلتس، أمال عزیز، أحمد الزناتي، حجاج عنیب، محمود
  سیف  ویلیام

  
  تقدیرات الفصل

االمتحانات   المختبر  الفصل الدراسي
  الیومیة

  االمتحان النهائي  المشروع
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  معلومات اضافیة
  

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

        ) Learningوحث الطالب للمشاركة الفعالة  وذلك بتفعیل الطریقة الحدیثة في التعلیم الجامعي الـ ( 
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  الكوفة الجامعة :
  التخطیط العمراني الكلیة :

   الحضريالتخطیط  القســم :
  الثةالث المرحلة :

  حسن جبار همیم اسم المحاضر الثالثي :
  مدرس  اللقب العلمي :

  دكتوراه تنمیة مستدامه المؤهل العلمي :
 يكلیة التخطیط العمران مكان العمل  :



  

  
  
  
  جدول الدروس األسبوعي

  
  األسبوع

  المالحظات  المادة العلمیة  المادة النظریة  التاریخ

      مدخل للتخطیط االستراتیجي    ٢-١
      التخطیط العمراني االستراتیجي    
      االدارة االستراتیجیة للمناطق الحضریة   
      دراسة حالة للمخطط االستراتیجي العام لمدینة مراغة    
         

      التخطیط العمراني     ٤-٣
      التخطیط العمراني التقلیدي   

      التخطیط العمراني االستراتیجي   
      دراسة حالة للمخطط االستراتیجي العام لمدینة مراغة   
         

      تطبیقات التخطیط العمراني االستراتیجي   ٦-٥
      استغالل األرض   

      المدینة الذكیة    
      قافةاإلرث والث   
      الشراكة في القرار    
      المرور والمواصالت العامة    
      المرور والمواصالت العامة   
      خدمات المیاه والصرف الصحي    
      دراسة حالة للمخطط االستراتیجي العام لمدینة مراغة    
          

      التخطیط العمراني المستدام   ٨-٧
      التنمیة المستدامة والتعمیر   
      معرفة بالمناخدور ال    
      تأثیر البیئة    
      التلوث البیئي    
      أحیاء الفقراء    
      دراسة حالة للمخطط االستراتیجي العام لمدینة مراغة   
          

      نماذج عالمیة للتخطیط العمراني االستراتیجي     ١٠-٩
      الوالیات المتحدة األمریكیة    
      أوربا    
      أسترالیا    
      آسیا    
      ریكا الجنوبیةأم    
      أفریقیا    
      دراسة حالة للمخطط االستراتیجي العام لمدینة مراغة    
          

      اإلدارة العمرانیة االستراتیجیة     ١٢-١١
      جوانب اإلدارة    
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  الكوفة الجامعة :
  تخطیط العمرانيال الكلیة :

   الحضريالتخطیط  القســم :
  لثةلثاا المرحلة :

  حسن جبار همیم اسم المحاضر الثالثي :
  مدرس  اللقب العلمي :

  دكتوراه تنمیة مستدامة  المؤهل العلمي :
 كلیة التخطیط العمراني مكان العمل  :



      نماذج اإلدارة    
      البرتغال    
      بلجیكا    
      مدینة برث (أسترالیا)    
      مجاالت النتائج الرئیسیة    
      دة المدینةقیا    
      مدینة ثریة    
      مدینة للمعیشة    
      مدینة مفتوحة    
      مدینة عملیة وجذابة    
      مدینة مسؤولة بیئیا    
      منظمة قادرة ومستجیبة    
      االستراتیجیة    
      استراتیجیة المدینة الرائدة    
      استراتیجیة المدینة الذكیة    
      استراتیجیة المدینة الفریدة    
      استراتیجیة المدینة الخضراء    
      استراتیجیة المدینة الدینامیكیة    
      استراتیجیة مدینة األعمال    
      استراتیجیة الحركة واالنفتاح    
      استراتیجیة مدینة الطبیعة    
      استراتیجیة منظمة قادرة ومستجیبة    

    
  
  
  
  

                               
      توقیع العمید :            توقیع االستاذ :                        
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