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  جدول الدروس االسبوعي
  

  حسن جبار ھمیم   الثالثي االسم
  hsmem59@yahoo.com    /hassanj.hamem@uokufa.edu.iq  البرید االلكتروني

  مستدامال المدنتخطیط   اسم المادة
  سنوي  رر الفصلمق

  اھداف المادة
  

 :على قادر السنة بإذن هللا نھایة في الطالب سیكون
 .العمرانیة والبیئة اإلنسانیة والنشاطات االقتصادي النظام بین العالقة فھم -١
 .المحلیة البیئة في االستدامة قضایا وتحلیل وتوضیح دراسة -٢
 .المستدامة العمرانیة والتنمیة تدامةباالس متعلقة شاملة عامة وتمارین أبحاث إجراء -٣
 .مستدامة عمرانیة تنمیة ایجاد في المناسبة العلمیة واألسالیب الطرق استخدام -٤
 .والعملي النظري المجالین في العمراني التخطیط قضایا في االستدامة مبادئ تطبیق -٥
  .الجماعي اكتساب مھارة تمكنھ للعمل بمفرده والعمل -٦

  اسیة للمادةالتفاصیل االس
  

 للتنمیة  التخطیطیة المعاییر .العمرانیة البیئة في االستدامة .االستدامة مبادئ و مفاھیم
  .عملیة تطبیقات .اإلسالم في االستدامة . .المستدامة العمرانیة

  
  التدریس  طریقة

 الطالب من كل یشترك فیھا العالي للتعلیم وعصریھ جدیدة فلسفة على درسال یعتمد
 التعلم بیئة تحسین في ھاما دورا الطالب سیلعب .التعلم عملیة في كامال اشتراكا ینوالمدرس

 وتنمیة لتعكیز مناقشة - محاضرة على یعتمد درسال .ومتعة إفادة أكثر جعلھا خالل من
 المعرفة ھذه استخدام سیتم الحال وبطبیعة ذلك إلى وباإلضافة .النقدي التفكیر مھارات
  .العملیة التطبیقات في والمناقشات تالمحاضرا من المكتسبة

  
  الكتب المنھجیة 

  المصادر الخارجیة
  

  :محدد بعینھ ولكن ھناك مصادر خارجیة كثیرة منھا ما یلي ال یوجد كتاب منھجي  
الدكتور محمد عنیم  –التنمیة المستدامة  فلسفتھا واسالیب تخطیطھا وادوات قیاسھا  -١

 والدكتور ماجد زنط
 جیرمي غینز و ستیفان جاغر –دامة بیان للمدن المست -٢
 المجلس االعلى للتعلیم - التنمیة المستدامة -٣
 ٢٠٠٢- جوھانزبیرغ -مؤتمر القمة العالمیة للتنمیة المستدامة -٤
 رامي لطفي -حوار حول ھدي االسالم في التنمیة المستدامة -٥
  عبد السالم ادیب-  أبعاد التنمیة المستدامة - ٦

7- SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND URBAN 
IDENTITY: A SOCIAL CONTEXT - Ljubinko Pui 

8- WHAT IS SUSTAINABLE DEVELOPMENT? GOALS, 
INDICATORS, VALUES, AND PRACTICE. By Robert W. 
Kates, Thomas M. Parris, and Anthony A. Leiserowitz 

  
  تقدیرات الفصل

  النھائي  عملي  تقییم مستمر  المختبر  نظري
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  معلومات اضافیة
  

                                                                                             
وحدة سكنیة ، مجاورة سكنیة ،  حي سكني، العملي ھو مشروع تطبیقي لنشاط عمراني 

، ارع أو مبنى فلكلوري أو تأریخي او ش) المدینة القدیمة(نسیج عمراني تقلیدي، مفردة
الخ واختبار االستدامة في ضوء المعاییر ...مناطق خضراء او فراغات عمرانیة ، مستشفى

ة العراق هوري   مج
 
 

 
 
 

  الكوفة :الجامعة 
  التخطیط العمراني :الكلیة 

   التخطیط الحضري :القســم 
  رابعةال :المرحلة 

  حسن جبار ھمیم :لمحاضر الثالثي اسم ا
  مدرس  :اللقب العلمي 

  دكتوراه تنمیة مستدامھ :المؤھل العلمي 
 كلیة التخطیط العمراني :مكان العمل  

mailto:hsmem59@yahoo.com
mailto:hassanj.hamem@uokufa.edu.iq


٢ 
 

              التي درسھا الطالب
  
  

  
  

  
  

  جدول الدروس األسبوعي
  

  األسبوع
  المالحظات  المادة العلمیة  المادة النظریة  التاریخ

      التخطیط العمراني  الفصل األول  ٢-١
      العمراني تعاریف التخطیط    
      أین یوجد  مستوى التخطیط العمراني   
      مراحل التخطیط العمراني    
      )على مستوى المدینة( التخطیط الھیكلي    
على مستوى جزء من ( التخطیط التفصیلي     

  )المدینة
    

      )التصمیم العام للفراغ في المدینة( التصمیم البیئي    
      )متخصصة تخطیط مشاریع( تخطیط المشروع    
      التخطیط العمراني للمدینة   
      )الدراسات االولیة(مرحلة جمع المعلومات    
      مرحلة تحلیل المعلومات   
      مرحلة االقتراحات   
      ) Master Plan(المخطط العام     
         
      )تمھید( التنمیة المستدامة    ٤-٣

الظروف الدولیة التي ادت غلى ظھور فكرة      
  المستدامة التنمیة

    

      تعریف التنمیة المستدامة   
      ابعاد التنمیة المستدامة    
      خصائص التنمیة المستدامة    
      اسس التنمیة المستدامة ومقوماتھا    
      اسس التنمیة المستدامة من المنظور االسالمي   
      اھداف التنمیة المستدامة   
      مؤشرات التنمیة المستدامة    
      ربیة لتحقیق التنمیة المستدامةالجھود الع    
      معوقات التنمیة المستدامة في الوطن العربي    
        امتحان  ٥
      التخطیط العمراني المستدام   ٨-٧-٦

      كیفیة تخطیط محیط عمراني مستدام    
      مؤشرات ومحاور التنمیة المستدامة    
      االجتماعي  مؤشرات المحور    
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  الكوفة :الجامعة 
  تخطیط العمرانيال :الكلیة 

  حضري التخطیط ال :سم القســم ا
  رابعةلا :المرحلة 

  حسن جبار ھمیم :اسم المحاضر الثالثي 
  مدرس  :اللقب العلمي 

  دكتوراه تنمیة مستدامة  :المؤھل العلمي 
 كلیة التخطیط العمراني :مكان العمل  
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، تعریف المؤشر( المساواة االجتماعیة   -١    
 )كیف قیاس المؤشر

كیف ، تعریف المؤشر( الصحة العامة  -٢
 )قیاس المؤشر

كیف قیاس ، تعریف المؤشر( التعلیم  -٣
 )المؤشر

كیف قیاس ، تعریف المؤشر( السكن  -٤
 )المؤشر

كیف قیاس ، تعریف المؤشر( األمن  -٥
 )المؤشر

كیف قیاس ، تعریف المؤشر( السكان  -٦
  )المؤشر

    

      البیئيمؤشرات المحور     
كیف ، تعریف المؤشر ( الغالف الجوي  -١    

 ) قیاس المؤشر
كیف ، تعریف المؤشر ( األراضي   -٢

 )قیاس المؤشر
كیف ، تعریف المؤشر ( المیاه العذبة  -٣

 )قیاس المؤشر
كیف ، تعریف المؤشر ( التنوع الحیوي  -٤

  )قیاس المؤشر

    

      مؤشرات المحور االقتصادي    
، ریف المؤشرتع( البنیة االقتصادیة   -١    

 )كیف قیاس المؤشر
تعریف ( انماط االنتاج واالستھالك  -٢

  )كیف قیاس المؤشر، المؤشر

    

      مؤشرات المحور المؤسساتي    
 استراتیجیة وطنیة للتنمیة المستدامة -١    

 تطبیق االتفاقیات الدولیة المصادق علیھا -٢
عدد مستخدمي االنترنیت لكل الف  -٣

 مواطن
واطن عدد خطوط الھاتف لكل الف م -٤

 )بضمنھا النقال(
 عدد اجھزة التلفزة والرادیو والحاسوب -٥
نسبة االنفاق على البحث العلمي والتنمیة  -٦

 من اجمالي الناتج المحلي
الخسائر البشریة واالقتصادیة بسبب  -٧

  الكوارث الطبیعیة

    

      التنمیة العمرانیة المستدامة    
      )   Berlman(  مبادئ     
      یة المستدامةمؤشرات التنمیة العمران    
تجارب عالمیة في مجال التنمیة العمرانیة     

  المستدامة
 تجربة سویسرا -١
  تجربة النرویج -٢

    

      التخطیط المستدام    
      مفھوم المقیاس    
      المخطط التنظیمي    
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      اھمیة المناخ المحلي    
      المساحات المفتوحة    
      النقل والربط الطرقي    
      بناءتصمیم المباني ومواد ال    
      شكل التصمیم والتوجیھ    
      تنسیق الموقع والمعالم الخارجیة    
      الوصول إلى التخطیط المستدام                
      الحساب من اجل االستدامة    
      التخطیط من اجل االستدامة    
        امتحان  ٩
      التخطیط العمراني  ودوره في تحقیق االستدامة    ١١-١٠

      ةإشكالیة التنمی    
      ما الذي تحقق فعالً ؟    
      حلول نادي روما الترقیعیة    
      المشكلة بال رتوش    
      الحل ھو التنمیة المستدامة    
 Sustainableالتنمیة المستدامة     

Development  
    

       العناصر األساسیة لالستدامة    
      العناصر اإلجرائیة لالستدامة    
  نمیة المستدامةالمبادئ التي تحقق أھداف الت    

  مبدأ التخطیط االستراتیجي -١
مبدأ إعداد االستراتیجیة على التحلیل  -٢

 الفني الجید
 مبدأ وضع أھداف واقعیة ومرنة للسیاسة -٣
مبدأ الترابط بین المیزانیة وأولویات  -٤

 االستراتیجیة
مبدأ السیاسة المتكاملة بین القطاعات  -٥

 المختلفة
 مبدأ الحكم الرشید -٦
 ة والتفویضمبدأ ال مركزیة السلط -٧
 مبدأ رفع الوعي -٨
 مبدأ العدالة بین األجیال -٩
 مبدأ تحقیق العدالة بین الجیل الحالي -١٠
 مبدأ الحفاظ على الموارد الطبیعیة  -١١
 مبدأ تغریم الجھة المتسببة في التلوث  -١٢
 مبدأ قیام المستخدم بالدفع  -١٣
 لیة المشتركةؤمبدأ المس -١٤
 مبدأ الوقائیة -١٥
مبدأ التخطیط والتنمیة العمرانیة  -١٦

  ستخدامات األراضيوا

    

          
      التنمیة المستدامة وتطبیقاتھا    ١٣-١٢

      أنواع البیئات -البیئة    
      المستدامةوالمجتمعات  التنمیة المستدامة    
  التخطیط حسب معاییر التنمیة المستدامة    

 : تقییم الموارد-١
 :تحلیل وتصمیم المواقع -٢
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 الحركة والمواصالت  -٣
 ة األساسیةالبنیة التحتی -٤
 إمدادات الطاقة -٥
 المباني -٦
 تنسیق المواقع -٧
 المیاه -٨
  المخلفات – ٩

          
      تخطیط اإلسكان المستدام    ١٥-١٤

      معاییر الوحدة السكنیة المستدامة    
      معاییر الحي السكني المستدام    
          

      اإلسالم في االستدامة    ١٨- ١٧-١٦
      اب والسنة المطھرةمعاییر ومؤشرات من الكت    
      )تنشیط الذاكرة( مراجعة للمادة     ٢١-٢٠
      التطبیق العملي     ٢٦-٢٢
إعادة تقییم المنجز من حیث المفردات وإسھامات     ٣٠-٢٦

  ةبالطل
    

    
  %٢٥الدرس قابل للتطویر بنسبة : مالحظة

  
  
  

                               
  
  

      :توقیع العمید             :قیع االستاذ تو                               


