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 وصف البرنامج االكادٌمً

 مركز التخطٌط الحضري واالللٌمً للدراسات العلٌا المؤسسة التعلٌمٌة. 1

 التخطٌط الحضري واالللٌمً المسم العلمً. 2

 دكتوراه فلسفة فً علوم التخطٌط الحضري واالللٌمً اسم البرنامج االكادٌمً او المهنً. 3

 فً علوم التخطٌط الحضري واالللٌمً دكتوراه فلسفة 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

، انًهًُ وانًبجسخٍزحهبٍت حبجت انؼزاق انًهحت انى يخططٍٍ يخخصٍٍ يٍ حًهت انذبهىو انؼبنً  .1

 وانذكخىراِ فً يجبل انخخطٍظ انحضزي واإللهًًٍ

 .يؤههٍٍ فً رسى انسٍبسبث انخًُىٌت انًكبٍَت و حزجًخهب انى خطظ  ويخببؼت حُفٍذهب اػذاد اسخشبرٌٍٍ .2

 .انبٍئت انًكبٍَت )يذٌ، ويحبفظبث، وألبنٍى( انؼهًٍت انخبصتحًٍُت وحطىٌز انذراسبث وانبحىد  .3

وصىال انى انخخطٍظ انشبيم  فً انبؼذ انًكًُ نهمزار انخخطٍطً ًخكبيهتانًُظىيت انىصىل انى ححمٍك ان .4

 .انًكبٍَت اجخًبػٍب والخصبدٌب، وػًزاٍَب االدارٌت هىحذاثن

 : حضزٌب يحهٍب  ًسخىٌبث انًخخهفت انًزاحم واناسخؼًبل انطزق واألسبنٍب انؼهًٍت ببػخًبد انخخطٍظ فً  .5

 ورٌفٍب  وإلهًٍٍب ووطٍُب.

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائك التعلٌم والتعلم والتمٌٌم. 10

 االهداف المعرفٌة . أ

 

انبذائم وبُبء اسخزاحٍجٍبث نهخُفٍذ. فضال ػٍ ايكبٍَت حطىٌز انًهبراث انًطهىبت نهذا  ببنخؼزف ػهى يشكالث فً انخخطٍظ انحضزي ويؤهالث حههب وحمٍى

 ( واالَظًت انحبسىبٍت انزٌبضٍت واالحصبئٍت انًخخهفت.GISانغزض يثم يهبرة اسخخذاو )

 
وػزض وشزح اسبنٍب انخخطٍظ انًسخذايت وكٍفٍت حخطٍظ اسخؼًبالث االرض نخحمٍقك االسقخذايت . كًقب ٌقخى شقزح واسقخؼزاض نًؤشقزاث االسقخذايت فقً 
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 انًذٌ

 

ارة دراست دور انًببًَ انخضزاء واالشكبل انبذٌهت نهُمم واالدارة انًسخذايت نهًىارد انطبٍؼٍت وفزص انطبلت انًخجذدة وانشكم انحضزي واد

 انُفبٌبث وانًُى انذكً فً ححمٍك انُجبح الَجبس االسخذايت فً انًذٌ وااللبنٍى .

 
 ودراسة المشاكل والتحدٌات البٌئٌة ومنها التغٌٌر المناخً والتلوث والحلول من خالل التصمٌم الحضري المستدام والعمارة الخضراء

 االهداف المهاراتٌةب. 

 

عند اعداد الدراسات لمشارٌع التنمٌة الرٌفٌة المكانٌة، والتعرف على اهم المتغٌرات والعواملل المكانٌلة الملة رة عللى تعرٌف الطالب بكٌفٌة التعامل 
 عملٌة التنمٌة

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

 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

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

 االهداف الوجدانٌة والمٌمٌةج. 

 

طٍطقً انمٍى ) االخاللٍت وانجًبل ( واالبؼبد انفهسفٍت نهًكبٌ وانًفهىو فً انفكز انخخطٍطً ودور فهسفت انؼهى وحذاخههب يقغ َظزٌقت انفكقز انخخ حفسٍز َظزٌت

 وانخخطٍظ انًكبًَ

 
 التخطٌطً بفعل البعد االجتماعًكٌفٌة صنع القرار 

 

ث نخهق  فهسفت انًكبٌ وانصٍزورة انخً ححكقى انؼاللقبث بقٍٍ انًكقبٌ وانُشقبط وانفؼبنٍقبث انبشقزٌتكوكٍ  حكىَقج وحبهقىرث هقذِ انؼاللقبث ويقبهً انًحكًقب

 انؼاللبث

 
 االفكبر وانًفبهٍى االسبسٍت نهحبجبث انسكٍُت وَىػٍت ولىاػذ االشببع

 التعلمطرائك التعلٌم و

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

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

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

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

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

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

 

جرٌلد والتعقٌلد تزوٌد الطالب باسالٌب التحلٌل الكمً للتمكن من اتخاذ القرار و اعطاء جملة ملن النملاذا التحدٌدٌلة واالحتمالٌلة اسلتنادا اللى مبلد  الت
 اضافة الى اسالٌب النماذا وبحوث العملٌات

 طرائك التعلٌم والتعلم

 
 التطبٌك المباشر مع الطلبة لهذه االسالٌب

 طرائك التمٌٌم

 
 عن الطرٌك المشاركة الفردٌة فً النماشات الجماعٌة

 
 عن طرٌك االمتحانات الٌومٌة والفصلٌة

 بنٌة البرنامج. 11

رلممممممممممممممم 
 الممرر

 اسم الممرر رمز الممرر المرحلة الدراسٌة
 الساعات المعتمدة

 عملً نظري

1 
9 

الفصل الدراسً 
 االول

 1عد خم  927
 GIS 1اسخىدٌىاػذاد انخطت ويهبراث 

Planning Studio & GIS Skills 1 

1 4 

2 

 تسم 928
 حخطٍظ االسكبٌ انًخمذو

Advanced Housing Planning 

2 0 

3 
 عك حم 929

 0 2 ػهى االلخصبد انحضزي انًخمذو
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Advanced Urban Economic Science 

4 

 نتفم 930
 َظزٌت حخطٍظ وفهسفت انًكبٌ

Planning Theory & Spatial Philosophy 

2 0 

5 
 1اختً  931

 0 2 (.1اخخٍبري )

6 
 2اختً  932

 1 2 (.2اخخٍبري )

7 

 اب عف 933
 اخاللٍبث انبحذ انؼهًً وفهسفت انؼهى

( The Ethics of Scientific Research and the Philosophy of Science 

2 0 

8 

 لنم 934
 انهغت االَكهٍشٌت نهًخططٍٍ

English for Planners 
2 0 

1 
9 

الفصل الدراسً 
 الثانً

 1عد خم  935

 GIS 2ويهبراث  اسخىدٌىاػذاد انخطت

Studio Planning & GIS Skills 2 

1 4 

 تح لس 936 2

 انخخطٍظ انحضزي وااللهًًٍ نالسخذايت

Urban & Regional Planning For Sustainable 

2 0 
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 طعك 937 3

 طزق انؼهى االلهًًٍ

Methods Of Regional Planning 

2 0 

 هن مح 938 4

 انًخمذو وانًزور انحضزيهُذست وحخطٍظ انُمم 

Advanced Engineering & Planning of Transportation & Traffic 

2 0 

 نمت 939 5

 ًَذجت يخمذيت فً انخخطٍظ

Advanced Modeling in Planning 

2 0 

 تمم 940 6

 ححهٍم يكبًَ يخمذو

Advanced Spatial Analysis 

2 0 

 0 2 (3اخخٍبري ) 3اختً  941 7

 0 2 (4اخخٍبري ) 4اختً  942 8

 بر طن 943 9

 طزائك كخببت )انبحذ وانزسبنت واالطزوحت(

Writing Research Methods 

1 0 

 التخطٌط للتطور الشخصً. 12

 
 من خالل العمل الجماعً ٌكون باالمكان انضاج شخصٌة الطالب
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 من خالل االمتحان بطرٌمة الجوري ٌساعد الطالب على تموٌة شخصٌته

 
 من خالل التدرٌب الصٌفً المطالب به الطالب ٌساعده على تموٌة شخصٌته

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

 
 فً انجبيؼبث انؼزالٍت انًهًُحطبك شزوط انمبىل انًمزرة نهذراسبث انؼهٍب فً انذبهىو انؼبنً 

 
 ٌوضع وزن اكبر على الممابلة الشخصٌة الن من اهم سمات المتمدم لهذا التخصص هو النضوج الفكري التخاذ المرار

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

 اهم مصادر المعلومات عن البرنامج. 14

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

Cities , Theory Development And Planning , the free press , 

New York , 1970 
Roberts, Margaret,”An Introduction To Town Planning 

Techniques”, London:  Hutchinson & Co. Ltd, 1974 

Arther O. ,Sulivan ,Urban Economics, McGraw–Hill and 

Lrwin ,New York,2007 

Roberts, Margaret,”An Introduction To Town Planning 

Techniques”, London:  Hutchinson & Co. Ltd, 1974. 

Daniels, T.L., Keller, J.W., Lapping, M.B., Daniels, K. & Segedy, J. 

(2007). The small town planning, handbook, 3rd edition. Chicago, IL: 

American Planning Association. ISBN: 978-1932364330 

Peter Hall & Mark Jones , “Urban & Regional Planning 

“ , fifth edition 

Lewis, Peirce. 1987. Taking down the velvet rope; cultural geography 

and the human landscape.In Past Meets Present; Essays About 

Historic Interpretation and Public Audiences. Chapter 1. 

Welly Blackwell , “ Readings in Planning Theory “ , 

third edition 
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Altaban, Ö.,1999, “A Balance Sheet for Urban Development in Bursa 

: Planning Form of Urban Land Presentation Illegal, ” Developments 

and Problems of Nontransformation’ in the Urban Area”,1999 . Izard , “Methodologhy in Planning “ , 1965 

 ٌ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

 

9 
الفصل الدراسً 

 االول

 1عد خم  927

اسخىدٌىاػذاد انخطت 

 GIS 1ويهبراث 

Planning Studio & 

GIS Skills 1 

 اساسً

    

 

 تسم 928
 حخطٍظ االسكبٌ انًخمذو

Advanced Housing 

Planning 

 اساسً

    

 

 عك حم 929

ػهى االلخصبد انحضزي 

 انًخمذو

Advanced Urban 

Economic Science 

 اساسً

    

 

 نتفم 930
َظزٌت حخطٍظ وفهسفت 

 اساسً
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 انًكبٌ

Planning Theory & 

Spatial Philosophy 

 

 1اختً  931
 (.1اخخٍبري )

 اختٌاري

    

 

 2اختً  932
 (.2اخخٍبري )

 اختٌاري

    

 

 اب عف 933

اخاللٍبث انبحذ انؼهًً 

 وفهسفت انؼهى

( The Ethics of 

Scientific Research 

and the Philosophy 

of Science 

 اساسً

    

 

 لنم 934
 انهغت االَكهٍشٌت نهًخططٍٍ

English for Planners 

 اساسً

    

 

9 
الدراسً الفصل 

 الثانً
 1عد خم  935

 اسخىدٌىاػذاد انخطت

 GIS 2ويهبراث 

Studio Planning & 

GIS Skills 2 

 اساسً
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 تح لس 936

انخخطٍظ انحضزي 

 وااللهًًٍ نالسخذايت

Urban & Regional 

Planning For 

Sustainable 

 اساسً

    

 

 طعك 937
 طزق انؼهى االلهًًٍ

Methods Of 

Regional Planning 

 اساسً

    

 

 هن مح 938

هُذست وحخطٍظ انُمم 

 انًخمذو وانًزور انحضزي

Advanced 

Engineering & 

Planning of 

Transportation & 

Traffic 

 اساسً

    

 

 نمت 939
 ًَذجت يخمذيت فً انخخطٍظ

Advanced Modeling 

in Planning 

 اساسً
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 تمم 940
 ححهٍم يكبًَ يخمذو

Advanced Spatial 

Analysis 

 اساسً

    

 

 3اختً  941
 اختٌاري (3اخخٍبري )

    

 

 4اختً  942
 اختٌاري (4اخخٍبري )

    

 

 طن بر 943

طزائك كخببت )انبحذ 

 وانزسبنت واالطزوحت(

Writing Research 

Methods 

 اساسً

 وصف الممرر    

 للدراسات العلٌامركز التخطٌط الحضري واالللٌمً  المؤسسة التعلٌمٌة.1

 الدبلوم العالً المهنً المسم العلمً.2

 اسم/رمز الممرر.3
9 

 الفصل الدراسً االول
9 

 الفصل الدراسً الثانً

 الدوام الٌومً  اشكال الحضور المتاحة.4

 (االمتحان الشاملثالث فصول / بالسنة )فصلٌن دراسٌٌن باالضافة الى  الفصل / السنة.5

 ساعة السنة الدراسٌة 585 ساعة الفصل الثانً 285 ساعة الفصل االول 300 الدراسٌة الكلًعدد الساعات .6

 31/8/2018 تارٌخ االعداد.7
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 اهداف الممرر.8

التعرف على مشكالت التخطٌط الحضري ووضلع اسلتراتٌجٌات الحلل وتطلوٌر مهلارات الطلبلة الجلل تهٌئلتهم لكتابلة  -1
  .اطروحة الدكتوراه مستقبال

 .االرض السكنٌة والسٌاسات والبرامج االسكانٌة /القروض / التموٌل / الوهن / البنى التحتٌةتطوٌر  -2

دراسة وفورات الحجلم الحضلرٌة ملن منظلور سلاكن ومنظلور حركلً وملن الموضلوعات التلً تتناولهلا هلذه الملادة  -3

 .موضوع مابعد الحجم االم ل للمدٌنة المادة نظر حدٌ ة نظرٌا وواقعٌا
صص لخلق التصورات االولٌة وال انوٌة للمفاهٌم المتعددة فً تدبر الفلسفة والمكان من خلالل   اللغلة االعداد المتخ -4

 ./ المنطق الحدث / المنهج / الفكر وتطبٌقاتها فً نظرٌات التخطٌط
 .فلسفة العلم وتداخلها مع نظرٌة القٌم والبحث العلمً -5

ان والنشاط والفعالٌات البشرٌة,وكٌف تكونلت وتبللورت هلذه فلسفة المكان والصٌرورة التً تحكم العالقات بٌن المك -6

 .العالقات

اعطاء جملة من النماذا التحدٌدٌة واالحتمالٌلة المسلتخدمة فلً التخطلٌط الحضلري واالقلٌملً واسلتعماالت االرض  -7

 .اضافة الى اسالٌب النماذا وبحوث العملٌات وبما ٌوفر اسالٌب التحلٌل والتفسٌر للخطط
 الممرربنٌة . 11

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

 

 خبرة علمٌة وتطبٌمٌة 20 الفصل االول
 

المنالشمممممممممممممممممة 
والتكلٌف بمهام 
بحثٌممممة وتمممممدٌم 
 تمارٌر علمٌة

عن المشاركة الٌومٌمة والنمما  
الجممممممماعً وتمممممممدٌم التمممممممارٌر 

الطالب امما زمالئمه المكلف بها 
باالضمممممافة الممممممى االمتحانممممممات 

 الٌومٌة والفصلٌة

 

 خبرة علمٌة وتطبٌمٌة 19 الفصل الثانً
 

المنالشمممممممممممممممممة 
والتكلٌف بمهام 
بحثٌممممة وتمممممدٌم 
 تمارٌر علمٌة

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

 الٌومٌة والفصلٌة
 البنٌة التحتٌة. 12
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 جامعة بغداد
 مركز التخطٌط الحضري واالقلٌمً للدراسات العلٌا

 فً التخطٌط الحضري واالقلٌمً الدكتوراهلمرحلة  وصف البرنامج االكادٌمً
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 ب
المراجع االلكترونٌة وموالع 

 االنترنٌت
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Science (Third Edition). Wiley: 
Hoboken, New Jersey 
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