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 وصف البرنامج االكادٌمً

 مركز التخطٌط الحضري واالللٌمً للدراسات العلٌا المؤسسة التعلٌمٌة. 1

 التخطٌط الحضري واالللٌمً المسم العلمً. 2

 دبلوم عالً مهنً فً التخطٌط الحضري واالللٌمً اسم البرنامج االكادٌمً او المهنً. 3

 فً التخطٌط الحضري واالللٌمًدبلوم عالً مهنً  اسم الشهادة النهائٌة. 4

 سنوي النظام الدراسً. 5
 

 ممرر
  

 اخرى
 غٌر معتمد برنامج االعتماد المعتمد. 6 

 اعتماد المناهج والمصادر االجنبٌة فً بناء البرنامج المؤثرات الخارجٌة االخرى. 7

 31/8/2018 تارٌخ اعداد الوصف. 8

 اهداف البرنامج االكادٌمً. 9

، انًُٓٙ ٔانًبجستٛزتهبٛت حبجت انؼزاق انًهحت انٗ يخططٍٛ يختصٍٛ يٍ حًهت انذبهٕو انؼبنٙ  .1

 ٔانذكتٕراِ فٙ يجبل انتخطٛظ انحضز٘ ٔاإللهًٛٙ

 .يؤْهٍٛ فٙ رسى انسٛبسبث انتًُٕٚت انًكبَٛت ٔ تزجًتٓب انٗ خطظ  ٔيتببؼت تُفٛذْب اػذاد استشبرٍٚٛ .2

 .انبٛئت انًكبَٛت )يذٌ، ٔيحبفظبث، ٔألبنٛى( انؼهًٛت انخبصتتًُٛت ٔتطٕٚز انذراسبث ٔانبحٕث  .3

ٔصٕال انٗ انتخطٛظ انشبيم  فٙ انبؼذ انًكُٙ نهمزار انتخطٛطٙ ًتكبيهتانًُظٕيت انٕصٕل انٗ تحمٛك ان .4

 .انًكبَٛت اجتًبػٛب ٔالتصبدٚب، ٔػًزاَٛب االدارٚت هٕحذاثن

 : حضزٚب يحهٛب  ًستٕٚبث انًختهفت انًزاحم ٔاناستؼًبل انطزق ٔاألسبنٛب انؼهًٛت ببػتًبد انتخطٛظ فٙ  .5

 ٔرٚفٛب  ٔإلهًٛٛب ٔٔطُٛب.

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائك التعلٌم والتعلم والتمٌٌم. 10

 االهداف المعرفٌة . أ

 
 تعرٌف الطلبة على مفهوم واهداف وخصائص التخطٌط

 
 الٌات وطرق اعداد خطط التنمٌة المحلٌةدراسة 

 
 دراسة اهم المفاهٌم التً تشكل عالقة البٌئة الطبٌعٌة والمشٌدة باالنسان
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 ودراسة المشاكل والتحدٌات البٌئٌة ومنها التغٌٌر المناخً والتلوث والحلول من خالل التصمٌم الحضري المستدام والعمارة الخضراء

 االهداف المهاراتٌةب. 

 

المةثررة تعرٌف الطالب بكٌفٌة التعامل عند اعداد الدراسات لمشارٌع التنمٌةة الرٌفٌةة المكانٌةةا والتعةرف علةى اهةم المتغٌةرات والعوامةل المكانٌةة 
 على عملٌة التنمٌة

 
 المختلفةالسٌطرة على برمجٌات وتمنٌات واسالٌب التحلٌل الرٌاضٌة والترسٌمٌة وتعلم كٌفٌة تفسٌر البٌانات المكانٌة 

 طرائك التعلٌم والتعلم

 
 عن طرٌك العمل كفرٌك واحد باسلوب العمل الجماعً الذي ٌكمل االفراد بعضهم بعضا

 
 التطبٌك المٌدانً الفعلً عن طرٌك اعتماد احدى المشاكل الفعلٌة وجمع البٌانات المٌدانٌة عنها

 طرائك التمٌٌم

 
 المشرفٌن على العمل، وٌكون التمٌم فردي لكل طالب، وجماعً لفرٌك العمل التمٌٌم الجماعً من لبل مجموعة التدرٌسٌن

 االهداف الوجدانٌة والمٌمٌةج. 

 
 مفاهٌم فلسفة المكان والنظرٌة االجتماعٌة والحراك المتبادل بٌنهما

 
 كٌفٌة صنع القرار التخطٌطً بفعل البعد االجتماعً

 
 فلسفة المكان وفلسفة الواقع

 
 الى تدبر التخطٌط مفاهٌم عامة

 طرائك التعلٌم والتعلم

 
 ضمن المنالشة الجماعٌة واختبار تطبٌك المفاهٌم فً المنتج البحثً الممدم من لبل الطلبة 

 طرائك التمٌٌم

 
 تمدٌم واجبات اسبوعٌة على شكل تمارٌر ضمن مواضٌع الفصل الدراسً، وضمن التمرٌر الفصلً للممرر الدراسًاعتماد 

 المهارات العامة والتاهٌلٌة المنمولة )المهارات االخرى المتعلمة بمابلٌة التوظٌف والتطور الشخصً(د. 

 
 اعداد مقترح البحث عبر دراسة كٌفٌة تحدٌد المشكلة البحرٌة واعداد خطة اعداد وعرض نتائج البحث

 
 كانت احصائٌة ام رٌاضٌة ام حاسوبٌةدراسة مهارات فً التخطٌط من االدوات المستعملة فً عملٌة التخطٌط سواء 

 
 ٌطٌةتنمٌة قدرات الطلبة فً عملٌة التخطٌط المكانً للتنمٌة من خالل االمرلة والتطبٌقات وطرح الحلول والمعالجات للمشاكل من وجهة نظر تخط

 

التحدٌدٌة واالحتمالٌة استنادا الى مبدأ التجرٌةد والتعقٌةد تزوٌد الطالب باسالٌب التحلٌل الكمً للتمكن من اتخاذ القرار و اعطاء جملة من النماذج 
 اضافة الى اسالٌب النماذج وبحوث العملٌات
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 طرائك التعلٌم والتعلم

 
 التطبٌك المباشر مع الطلبة لهذه االسالٌب

 طرائك التمٌٌم

 
 عن الطرٌك المشاركة الفردٌة فً النماشات الجماعٌة

 
 والفصلٌةعن طرٌك االمتحانات الٌومٌة 

 بنٌة البرنامج. 11

رلممممممممممممممم 
 الممرر

 اسم الممرر رمز الممرر المرحلة الدراسٌة
 الساعات المعتمدة

 عملً نظري

1 

7 
الفصل الدراسً 

 االول

 1ستمت  701
 1ستٕدٕٚ انتخطٛظ ٔ يٓبراث تخطٛطٛت 

Planning Studio & Planning Skills 1 

1 4 

2 

 طرلت 702
 االرضطزق تخطٛظ استؼًبالث 

Methods Of Land Use Planning 

2 0 

3 

 متحك 703
 يمذيت فٙ انتخطٛظ انحضز٘ ٔااللهًٛٙ

Introduction To Urban & Regional Planning 

2 0 

4 

 تن جك 704
 االجتًبػٙ ٔااللتصبد٘ –انتحهٛم انًكبَٙ 

Spatial Analysis – Social & Economic 

2 0 
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5 

 اسحض 705
 االسكبٌ انحضز٘

Urban Housing 

2 0 

6 

 لنم 706
 نهًخططٍٛ  انهغت االَكهٛشٚت

English For Planners 

2 0 

1 

7 
الفصل الدراسً 

 الثانً

 2ستنج  707

 2 َظى انًؼهٕيبث انجغزافٛتستٕدٕٚ انتخطٛظ ٔ

Planning Studio & GIS 2 

1 4 

 تنحض 708 2

 انتخطٛظ ٔانُمم انحضز٘

Planning Of Urban Transportation 

2 0 

 تمتم 709 3

 يببدٖء انتخطٛظ انًحهٙ ٔانتًُٛت انًحهٛت

Princoples Of Local Planning & Local Development 

2 0 

 تبكح 710 4

 انتخطٛظ انبٛئٙ ٔيببدئ انتصًٛى االٚكٕنٕجٙ انحضز٘

Environmental Planning& Principles Of Urban Ecological 

2 0 
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Planning 

 مطبر 711 5

 ٔطزائك )انبحج ٔانزسبنت ٔاالطزٔحت( يُٓج

Research Methods of Preparing Research Thesis and 

Dissertation 

1 0 

 0 1 اختٛبر٘ اختً 712 6

 التخطٌط للتطور الشخصً. 12

 
 من خالل العمل الجماعً ٌكون باالمكان انضاج شخصٌة الطالب

 
 على تموٌة شخصٌته من خالل االمتحان بطرٌمة الجوري ٌساعد الطالب

 
 من خالل التدرٌب الصٌفً المطالب به الطالب ٌساعده على تموٌة شخصٌته

 معٌار المبول )وضع االنظمة المتعلمة باالتحاق بالكلٌة او المعهد(. 13

 
 فٙ انجبيؼبث انؼزالٛت انًُٓٙتطبك شزٔط انمبٕل انًمزرة نهذراسبث انؼهٛب فٙ انذبهٕو انؼبنٙ 

 
 ابلة الشخصٌة الن من اهم سمات المتمدم لهذا التخصص هو النضوج الفكري التخاذ المرارماكبر على المٌوضع وزن 

 
 مً للمتمدم ٌتم التركٌز فً االمتحان التنافسً على طرٌمة تفكٌر المتمدم، بحٌث ٌكون جزء من االسئلة التنافسٌة تتعلك باسلوب والٌة التفكٌر المنط

 عن البرنامج اهم مصادر المعلومات. 14

Brian Berry .J. , Cities as Systems With in Systems Of 

Cities , Theory Development And Planning , the free 

press , New York , 1970 

Chapin, F.  Stuart, “Urban Land Use Planning”, 

Urbana:  University Of Illinois, 1970. 

Arther O. ,Sulivan ,Urban Economics, McGraw–Hill and Roberts, Margaret,”An Introduction To Town Planning 
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Lrwin ,New York,2007 Techniques”, London:  Hutchinson & Co. Ltd, 1974. 

ادجار هوفرا النظرٌة المكانٌة فً اختٌار المكان المناسب للنشاط االقتصادي ا 
 . 1791 تعرٌب عزة عٌسى ا بٌروت ا

Peter Hall & Mark Jones , “Urban & Regional Planning 

“ , fifth edition 

فارس ا صبري ا جغرافٌة المدن ا دار صفاء للنشر ا الطبعة االولى ا عمان 
 . 2212ا 

Welly Blackwell , “ Readings in Planning Theory “ , 

third edition 

االجتماعٌةةةة ا دار المعةةةارف مصةةةر ا  الكةةةردي ا محمةةةود ا التخطةةةٌط للتنمٌةةةة
 Izard , “Methodologhy in Planning “ , 1965 . 1799القاهرة ا 

 ٌرجى وضع اشارة فً المربعات الممابلة لمخرجات التعلم الفردٌة من البرنامج الخاضعة للتمٌٌم طط مهارات المنهجخم

 
 اساسً/اختٌاري اسم الممرر رمز الممرر السنة/المستوى

االهمممممممممداف 
 المعرفٌة

االهمممممممممممداف 
 المهاراتٌة

االهممممممممممداف 
 الوجدانٌة

المهمممممممارات العمممممممام 
 والتاهٌلٌة المنمولة

 

7 
الفصل الدراسً 

 االول

 1ستمت  701

ستٕدٕٚ انتخطٛظ ٔ 

 1يٓبراث تخطٛطٛت 

Planning Studio 

& Planning 

Skills 1 ًاساس 
    

 

طزق تخطٛظ  طرلت 702

 اساسً استؼًبالث االرض
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Methods Of 

Land Use 

Planning 

 

 متحك 703

يمذيت فٙ انتخطٛظ 

 انحضز٘ ٔااللهًٛٙ

Introduction To 

Urban & 

Regional 

Planning ًاساس 
    

 

 تن جك 704

 –انتحهٛم انًكبَٙ 

االجتًبػٙ 

 ٔااللتصبد٘

Spatial Analysis 

– Social & 

Economic ًاساس 
    

 

 اسحض 705
 االسكبٌ انحضز٘

Urban Housing ًاساس 
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 لنم 706

  انهغت االَكهٛشٚت

 نهًخططٍٛ

English For 

Planners ًاساس 
    

 
7 

الفصل الدراسً 
 الثانً

 2ستنج  707

َظى ستٕدٕٚ انتخطٛظ ٔ

 انًؼهٕيبث انجغزافٛت

2 

Planning Studio 

& GIS 2 ًاساس 
    

 
 تنحض 708

انتخطٛظ ٔانُمم 

 انحضز٘

Planning Of 

Urban 

Transportation ًاساس 
    

 
 تمتم 709

يببدٖء انتخطٛظ 

انًحهٙ ٔانتًُٛت 

 اساسً انًحهٛت
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Princoples Of 

Local Planning 

& Local 

Development 

 
 تبكح 710

انتخطٛظ انبٛئٙ 

ٔيببدئ انتصًٛى 

 االٚكٕنٕجٙ انحضز٘

Environmental 

Planning& 

Principles Of 

Urban Ecological 

Planning ًاساس 
    

 
 مطبر 711

يُٓج ٔطزائك )انبحج 

 ٔانزسبنت ٔاالطزٔحت(

Research 

Methods of 

Preparing 

Research Thesis 

and Dissertation ًاساس 
    



 جامعة بغداد
 الحضري واالقلٌمً للدراسات العلٌامركز التخطٌط 

 فً التخطٌط الحضري واالقلٌمً الدبلوم العالً المهنًلمرحلة  وصف البرنامج االكادٌمً
 

11-11 
 

 
 اختٌاري اختٛبر٘ اختً 712

 وصف الممرر    

 مركز التخطٌط الحضري واالللٌمً للدراسات العلٌا المؤسسة التعلٌمٌة.1

 الدبلوم العالً المهنً المسم العلمً.2

 اسم/رمز الممرر.3
7 

 الفصل الدراسً االول
7 

 الفصل الدراسً الثانً

 الدوام الٌومً  اشكال الحضور المتاحة.4

 ٌوم( 45ثالث فصول / بالسنة )فصلٌن دراسٌٌن باالضافة الى التدرٌب الصٌفً لمدة  الفصل / السنة.5

 ساعة السنة الدراسٌة 435 ساعة الفصل الثانً 210 ساعة الفصل االول 225 الكلًعدد الساعات الدراسٌة .6

 31/8/2018 تارٌخ االعداد.7

 اهداف الممرر.8

 تؼزٚف يشكهت انتخطٛظ انحبنٛت ٔكٛفٛت انتؼبيم يؼٓب بؼذ انتؼزف ػهٛٓب ٔانًزاجؼت انضزٔرٚت نٓب -1
استتؼًبالث االرض ٔػهتٗ يستتٕٖ االحٛتبء ٔطزق يًبرست تخطٛظ استؼًبالث االرض ٔاػذاد خطت  -2

 انحضزٚت

ٔانؼاللتتبث بتتٍٛ انًُتتبطك انزٚفٛتتت ٔانحضتتزٚت ٔسٛبستتبث انحكٕيتتبث فتتٙ يجتتبل انًستتتمزاث انبشتتزٚت  -3

 .ٔاستؼًبالث االرض
فضال ػٍ تحهٛم انؼاللت بٍٛ انًكبٌ ٔانُشبطبث  ،ٔدراست تأحٛز انتُٕع انًجتًؼٙ فٙ انتخطٛظ انًكبَٙ -4

 فٙ يجًم انحٛبة فٙ انًذُٚت اجتًبػٛب ٔيبدٚب ٔبٛئٛب. االلتصبدٚت ٔتأحٛزاتٓب
 .دراست لطبع انسكٍ فٙ انًذُٚت ٔيذٖ تٕافزِ فٛٓب ٔتحهٛهّ -5

انطهب ػهٗ انُمم ٔانتزكٛش ػهٗ حبجبث َٔشبطبث  ، يغ دراستدراست خصبئص اَظًت انُمم ٔادارتٓب -6

 .انًذٌ

 .تخطٛظ انبُٗ االرتكبسٚت نهحكٕيبث انًحهٛت -7
 بنٌة الممرر. 11

 
 طرٌمة التمٌٌم طرٌمة التعلٌم اسم الوحدة / او الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة الساعات االسبوع

 
 خبرة علمٌة وتطبٌمٌة 15 الفصل االول

 
عن المشاركة الٌومٌمة والنمما  المنالشمممممممممممممممممة 
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والتكلٌف بمهام 
بحثٌممممة وتمممممدٌم 
 تمارٌر علمٌة

الجممممممماعً وتمممممممدٌم التمممممممارٌر 
زمالئمه المكلف بها الطالب امما 

باالضمممممافة الممممممى االمتحانممممممات 
 الٌومٌة والفصلٌة

 

 خبرة علمٌة وتطبٌمٌة 14 الفصل الثانً
 

المنالشمممممممممممممممممة 
والتكلٌف بمهام 
بحثٌممممة وتمممممدٌم 
 تمارٌر علمٌة

عن المشاركة الٌومٌمة والنمما  
الجممممممماعً وتمممممممدٌم التمممممممارٌر 
المكلف بها الطالب امما زمالئمه 
باالضمممممافة الممممممى االمتحانممممممات 

 والفصلٌةالٌومٌة 
 البنٌة التحتٌة. 12
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