
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  األسبوعيجدول الدروس 
  شمخي جبراحمد   االسم

 Ahmeds.alkhfaji@uokufa.edu.iq  البرید االلكتروني

  المخططات االساسیة  اسم المادة
  سنوي  مقرر الفصل

  اكساب الطالب المعرفة الالزمة في اعداد وتحدیث وتنفیذ المخططات االساسیة   المادة أهداف

  للمادة ةاألساسیالتفاصیل 
  

في جانبها النظري التعریف بالمخطط االساسي للمدن واسباب وضعه  تتضمن المادة
واهدافه ومراحل اعداده ومن ثم كیفیة تنفیذ هذا المخطط اما الجانب العملي فیتضمن  

 یمكن حیث العراق محافظات مدندراسة لتحدیث او اعداد مخطط اساسي الحدى  
 معرفة من الطالب یمكن بما اقلیمها، ضمن ثه لمدینةاالساسي او تحدی المخطط اعداد
 الیه تنتمي الذي االقلیم خصائص اساس على للمدینة االساسیة المخططات نظم آلیات
 كافة دراسة یتم ان بعد للمدینة االساسي المخطط وضع یتم وبذلك .المدینة تلك

  .  العمرانیةو  والبیئیة واالجتماعیة االقتصادیة )المحافظة او( االقلیم خصائص
  االعتماد على المحاضرات المطبوعة  الكتب المنھجیة

  المصادر الخارجیة
  

،  الریاض ، ) دلیل اعداد وتحدیث المخططات الھیكلیة للمدن( ،وزارة الشؤون البلدیة والقرویة  -١
٢٠٠٦ . 

 ٢٠٠٦ ، الریاض ، ) دلیل تنفیذ المخططات الھیكیلیة للمدن( ،وزارة الشؤون البلدیة والقرویة  -٢
 .١٩٩٨، القاھرة  -مكتبة األنجلو المصریة" تخطیط المدن"، عالم، أحمد خالد  -٣
معاییر االسكان ((، شعبة الدراسات   –الھیئة العامة لالسكان ، وزارة االعمار واالسكان   -٤

 . ٢٠١٠،  بغداد ، )) الحضري 
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  الكوفة:الجامعة 
  لعمرانيكلیة التخطیط ا:الكلیة 

  لحضريالتخطیط ا :القســم 
  الثةالث :المرحلة 

  احمد شمخي جبر :اسم المحاضرالثالثي
  مدرس مساعد :اللقب العلمي 

ماجستیر تخطیط حضري واقلیمي :المؤھل العلمي 
جامعة الكوفة/كلیة التخطیط العمراني :مكان العمل
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  المالحظات  یةملالمادة الع  المادة النظریة  التاریخ

مناقشة للدراسات الحالة التي   لمخططات االساسیةمقدمة تعریفیة حول مادة ا    ١
 تؤخذ في الساعات العملیة

  

مناقشة للدراسات الحالة التي   مفھوم المخطط االساس     ٢
 تؤخذ في الساعات العملیة

  

مناقشة للدراسات الحالة التي   اسباب وضع المخططات االساسیة     ٣
 تؤخذ في الساعات العملیة

  

مناقشة للدراسات الحالة التي   الساسیةمواصفات المخططات ا    ٤
 تؤخذ في الساعات العملیة

  

التجارب التخطیطیة في تحدید معاییر استعماالت     ٥
  االرض

مناقشة للدراسات الحالة التي 
 تؤخذ في الساعات العملیة

  

مناقشة للدراسات الحالة التي   مراحل اعداد وتحدیث المخطط االساسي    ٦
 ةتؤخذ في الساعات العملی

  

مناقشة للدراسات الحالة التي   االعداد والتجھیز للمشروع: المرحلة االولى     ٧
 تؤخذ في الساعات العملیة

  

  دراسة المدخل االقلیمي للمدینة :المرحلة الثانیة      ٨
  دراسة المدخل االقلیمي: اوالً 

مناقشة للدراسات الحالة التي 
 تؤخذ في الساعات العملیة

  

مناقشة للدراسات الحالة التي   لمدخل البیئيثانیاً دراسة ا    ٩
 تؤخذ في الساعات العملیة

  

     امتحان شھر االول    ١٠
مناقشة للدراسات الحالة التي   دراسة البنیة الحضریة للمدینة :المرحلة الثالثة     ١١

 تؤخذ في الساعات العملیة
  

مناقشة للدراسات الحالة التي   دراسة البنیة العمرانیة للمدینة :  ١    ١٢
 تؤخذ في الساعات العملیة

  

تطور ( دراسة المراحل المورفولوجیة للمدینة : ٢    ١٣
  )  :وتوسع المدینة

مناقشة للدراسات الحالة التي 
 تؤخذ في الساعات العملیة

  

مناقشة للدراسات الحالة التي   :دراسة استعماالت االرض للمدینة : ٣    ١٤
 ت العملیةتؤخذ في الساعا

  

     امتحان شھر الثاني    ١٥
  عطلة نصف السنة

  :دراسة حاالت المباني : ٤    ١٦
٥  : ً   دراسة حالة ارتفاعات المباني
  :دراسة مواد انشاء المباني  : ٦

مناقشة للدراسات الحالة التي 
 تؤخذ في الساعات العملیة

  

لدراسات الحالة التي مناقشة ل  :دراسة تحلیل شبكة الطرق والنقل والمرور : ٧    ١٧
 تؤخذ في الساعات العملیة

  

 دراسة شبكات الخدمات البنى التحتیة :  ٨    ١٨
  في المدینة والمجتمعیة 

مناقشة للدراسات الحالة التي 
 تؤخذ في الساعات العملیة

  

دراسة وتحلیل  المسوحات االجتماعیة : ثانیاً      ١٩
  واالقتصادیة

مناقشة للدراسات الحالة التي 
 خذ في الساعات العملیةتؤ

  

مناقشة للدراسات الحالة التي   دراسة وتحلیل  المسوحات االجتماعیة  -أ    ٢٠
 تؤخذ في الساعات العملیة

  

مناقشة للدراسات الحالة التي   واالقتصادیة دراسة وتحلیل  المسوحات  -ب    ٢١
 تؤخذ في الساعات العملیة
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  الكوفة:الجامعة 
  كلیة التخطیط العمراني:الكلیة 

  الحضري التخطیط :القســم 
  الثالثة :المرحلة 

  احمد عبد السالم حنش :اسم المحاضرالثالثي
  مدرس مساعد :اللقب العلمي 

ماجستیر تخطیط حضري واقلیمي :المؤھل العلمي 
 جامعة الكوفة/عمرانيكلیة التخطیط ال :مكان العمل



 ئل مرحلة اعداد البدا: المرحلة الثالثة     ٢٢
  التخطیطیةوالسیناریوھات 

مناقشة للدراسات الحالة التي 
 تؤخذ في الساعات العملیة

  

     امتحان الشھر االول    ٢٣
مناقشة للدراسات الحالة التي   اختیار البدیل االفضل: المرحلة الرابعة     ٢٤

 تؤخذ في الساعات العملیة
  

لدراسات الحالة التي مناقشة ل  اختیار البدیل االفضل: المرحلة الرابعة     ٢٥
 تؤخذ في الساعات العملیة

  

مناقشة للدراسات الحالة التي   اعداد المخطط االولي: المرحلة الخامسة     ٢٦
 تؤخذ في الساعات العملیة

  

مناقشة للدراسات الحالة التي   اعداد المخطط النھائي: المرحلة السادسة     ٢٧
 تؤخذ في الساعات العملیة

  

مناقشة للدراسات الحالة التي   المخطط االساسيالمصادقة على     ٢٨
 تؤخذ في الساعات العملیة

  

مناقشة للدراسات الحالة التي   تنفیذ المخطط االساسي    ٢٩
 تؤخذ في الساعات العملیة

  

     امتحان الشھر الثاني     ٣٠
    

  
  :توقیع العمید             :توقیع االستاذ 

  
  

 


