
  
                                                          

  تقى رعد جواد  االسم
 Tuqar.alrobaee.uokufa.edu.iq   البرید االلكتروني

  مدن الجدیدةتخطیط ال  اسم المادة
 فصلي  مقرر الفصل
  اھداف المادة

   تبعة في تخطیطھا .تخطیط المدن الجدیدة واھم االسس والمعاییر المإكساب الطلبة معرفة   

التفاصیل االساسیة 
  للمادة

  

التطور التاریخي للمدن واسباب تكون المدن الكبرى ومشاكلھا المتمثلة بالتضخم السكاني 
ونقص الخدمات ومشاكل النقل والتلوث البیئي فضال عن المشاكل االجتماعیة وھذا ما ادى 

التحدیات في محاولة للحد منھا ،  الى ظھور مجموعة من االفكار والحلول التي جابھت ھذه
انشاء مدن مستقلة (كلیا او جزئیا)، تقل فیھا المشاكل سابقة وكان من ابرز ھذه الحلول ھو 

الذكر وانشاء مدن ذات بیئة صحیة ومریحة ومناسبة لمعیشة االنسان وممارسة فعالیاتھ 
 الیومیة .

 ال یوجد   الكتب المنھجیة
  

  المصادر الخارجیة
  

ھاشم جواد ، االسس والمعاییر التخطیطیة للمدن الجدیدة في العراق، رسالة كاظم ،  - ١
 . ١٩٨٠ماجستیر،مركز التخطیط الحضري واالقلیمي ، جامعة بغداد ، 

رسالة ماجستیر،مركز التخطیط الحجاج، محمد ایاد ، مؤشرات االستدامة الحضریة ،  - ٢
  . ٢٠١٤الحضري واالقلیمي ، جامعة بغداد ، 

ة جیل جدید من المشاریع العمرانیة الكبرى ، وزارة االسكان والتعمیر المدن الجدید - ٣
 . ٢٠١١والتنمیة المجالیة ، المملكة العربیة المغربیة ، 

عبد العال ، احمد محمد ، المدن الجدیدة والتنمیة االقلیمیة في مصر ، القاھرة ،  - ٤
٢٠١٠ . 

لجدیدة في المملكة الدوسري ، عبد العزیز بن ناصر ، رؤیة استراتیجیة للمدن ا - ٥
 . ٢٠١٠العربیة السعودیة مدائن المستقبل، الریاض ، 

  
  تقدیرات الفصل

  االمتحان النھائي  امتحان الشھر الثاني  امتحان الشھر االول  تقییم یومي مستمر
٥٠        %٢٠  %٢٠  %١٠  %  

                                                                                                  معلومات اضافیة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جمھوریة العراق
  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

  یم العلميجھاز االشراف والتقو
 

  الكوفة الجامعة :
  رانيالتخطیط العم الكلیة :

   حضريالتخطیط ال القســم :
  رابعةال المرحلة :

  احمد شمخي جبر اسم المحاضر الثالثي :
  مدرس مساعد اللقب العلمي :

  ماجستیر المؤھل العلمي :
 كلیة التخطیط العمراني مكان العمل  :



  

  
  

     
  

  جدول الدروس االسبوعي
  المالحظات  المادة النظریة  التاریخ  االسبوع

    المدن الكبرى : المشاكل والحلول   ١
    المدن الجدیدة : االسس والمعاییر التخطیطیة   ٢
    المدن التوابع   ٣
    القریة الحضریة   ٤
    المستدامةالمدن    ٥
    امتحان الشھر االول   ٦
    المدن الخضراء   ٧
    المدن المتراصة   ٨
    البیئیةالمدن    ٩

    الصحیةالمدن    ١٠
    الذكیةالمدن    ١١
    امتحان الشھر الثاني   ١٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  

  توقیع العمید :            توقیع االستاذ :
  

ة العراق هوري   مج
 

 
 
 

  الكوفة الجامعة :
  التخطیط العمراني الكلیة :

  التخطیط الحضري القســم :
  الرابعة المرحلة :

  احمد شمخي جبر اسم المحاضر الثالثي :
  مدرس مساعد اللقب العلمي :

  ماجستیر المؤھل العلمي :
 كلیة التخطیط العمراني مكان العمل  :

 


