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Course Weekly Outline 
  

Course Instructor Khlood.A.HUSSAIEN 
E-mail Khulooda.alsalim@uokufa.edu.iq 
Title Urban management 

 
Course Coordinator  
 
Course Objective 
 

Students definition Bmany this article, which is a new article 
 
 

 
Course Description 
 

Urban land administration since the first appearance of human 
settlements served and previous civilizations 

 
Textbook 

1. Book urban management and the use of scientific methods D. 
Mohammed al-Ani 
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Course  weekly Outline 
week Date Topics Covered Lab. 

Experiment 
Assignments 

Notes 

1  Administration know in general   
2  Urban administration in ancient civilizations   
3  Urban management in the city after the advent 

of Islam 
  

4  Islam and urban legislation   
5  Elements of contemporary urban management   
6  Legislation contemporary urban governance   
7    Financing urban and contemporary 

management programs 
  

8  Interlinkages between the old thinking and 
contemporary urban management 

  

9  Administration of urban cities   
10  Development of local communities   
11  Urban Development   
12  Administration and Urban Development   
13  Urban management and privacy city   
`14  The role of municipal councils in the   
15  development process   
16  End of course exam   
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