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 وصف البرنامج االكادٌمً

 مركز التخطٌط الحضري واالللٌمً للدراسات العلٌا المؤسسة التعلٌمٌة. 1

 التخطٌط الحضري واالللٌمً المسم العلمً. 2

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

 فً التخطٌط الحضري واالللٌمً ماجستٌر علوم 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

، وانذكخىراِ انًهٍُ وانًبجسخُزحهبُت حبجت انؼزاق انًهحت انً يخططٍُ يخخصٍُ يٍ حًهت انذبهىو انؼبنٍ  .1

 فٍ يجبل انخخطُظ انحضزٌ واإللهًٍُ

 .يؤههٍُ فٍ رسى انسُبسبث انخًُىَت انًكبَُت و حزجًخهب انً خطظ  ويخببؼت حُفُذهب اػذاد اسخشبرٍَُ .2

 .انبُئت انًكبَُت )يذٌ، ويحبفظبث، وألبنُى( انؼهًُت انخبصتحًُُت وحطىَز انذراسبث وانبحىد  .3

وصىال انً انخخطُظ انشبيم  فٍ انبؼذ انًكٍُ نهمزار انخخطُطٍ ًخكبيهتانًُظىيت انىصىل انً ححمُك ان .4

 .انًكبَُت اجخًبػُب والخصبدَب، وػًزاَُب االدارَت هىحذاثن

 : حضزَب يحهُب  ًسخىَبث انًخخهفت انًزاحم واناسخؼًبل انطزق واألسبنُب انؼهًُت ببػخًبد انخخطُظ فٍ  .5

 ورَفُب  وإلهًُُب ووطُُب.

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائك التعلٌم والتعلم والتمٌٌم. 10

 االهداف المعرفٌة . أ

 
 فهسفٍ ػبز ػزضلهًٍُ االفكبر وانُظزَبث االسبسُت فٍ انخخطُظ انحضزٌ واال

 
 حصًُى انُمم وانًزور وكذنك دراست حخطُظ انسكٍ انحضزٌ

 
 دراست انًذٌ وانخحضز وػهى االلخصبد انحضزٌ وحبرَخ َشىء انًذٌ الخصبدَب
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 وصف وححهُم اهى االيىر انخٍ َخُبونهب هُذست وحخطُظ انُمم

 االهداف المهاراتٌةب. 

 
 انًسخؼًهت فٍ ػًهُت انخخطُظ سىاء كبَج احصبئُت او رَبضُت او حبسىبُتدراست يهبراث فٍ انخخطُظ يٍ االدواث 

 
 ًخمذيت نهًسبػذة فٍ صُبػت لزاراث حخطُطُت يالئًتانطزق ححهُم حطبُمبث 

 طرائك التعلٌم والتعلم

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

 
 الفعلً عن طرٌك اعتماد احدى المشاكل الفعلٌة وجمع البٌانات المٌدانٌة عنهاالتطبٌك المٌدانً 

 طرائك التمٌٌم

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

 االهداف الوجدانٌة والمٌمٌةج. 

 
 وانؼاللبث بٍُ انًجخًؼبث انًمًُت فٍ انًكبٌوحطىر انفكز انخخطُطٍ 

 
 اسخذايت وححذَذ انًجخًؼبث انزَفُت

 
 االبذاع فٍ ػًهُت خهك رؤَت يشخزكت نهًسخمبم

 
 انخصذٌ نخحمُك انؼذانت االجخًبػُت

 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 

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

 
 اعداد ممترح البحث عبر دراسة كٌفٌة تحدٌد المشكلة البحثٌة واعداد خطة اعداد وعرض نتائج البحث

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

 
 الطلبة فً عملٌة التخطٌط المكانً للتنمٌة من خالل االمثلة والتطبٌمات وطرح الحلول والمعالجات للمشاكل من وجهة نظر تخطٌطٌة تنمٌة لدرات

 

والتعمٌاد رٌاد تزوٌد الطالب باسالٌب التحلٌل الكمً للتمكن من اتخاذ المرار و اعطااء جملاة مان النمااذج التحدٌدٌاة واالحتمالٌاة اساتنادا الاى مبادأ التج
 اضافة الى اسالٌب النماذج وبحوث العملٌات

 طرائك التعلٌم والتعلم
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 التطبٌك المباشر مع الطلبة لهذه االسالٌب

 طرائك التمٌٌم

 
 عن الطرٌك المشاركة الفردٌة فً النماشات الجماعٌة

 
 عن طرٌك االمتحانات الٌومٌة والفصلٌة

 بنٌة البرنامج. 11

رلاااااااااااااام 
 الممرر

 الدراسٌةالمرحلة 
رمز 
 الممرر

 اسم الممرر
 الساعات المعتمدة

 عملً نظري

1 

8 
الفصل الدراسً 

 االول

عد  813
 1خم 

 GIS 1اسخىدَىاػذاد انخطت ويهبراث 

Planning Studio & GIS Skills 1 

1 4 

2 

 فنتم 814
 وَظزَت انخخطُظ انًكبٍَ االجخًبػٍ فهسفت

Philosophy &Theory Of Spatial Social Planning 

2 0 

3 

815 
 تسحر

 سُبسبث وبزايج -حخطُظ االسكبٌ انحضزٌ وانزَفٍ 

Urban & Rural Housing Planning – Policies & Programs 

2 0 

4 

 اتحا 816
 اسس انخخطُظ انحضزٌ و االلهًٍُ

Fundamentals Of Urban & Regionals Plannings 

2 0 

5 
 نبعم 817

 0 2 نهًخططٍُانًُذجت وبحىد انؼًهُبث 
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Modeling & Operation Research For Planners 

6 

لص  818
 حض

 ػهى االلخصبد انحضزٌ

Urban Economic Science 

2 0 

7 

 لنم 819
 انهغت االَكهُزَت نهًخططٍُ

English For Planners 

2 0 

1 

8 
الفصل الدراسً 

 الثانً

عد  820
 2خم 

 GIS 2ويهبراث  اسخىدَىاػذاد انخطت

Studio Planning & GIS Skills 2 

1 4 

2 

شم  821
 تم

 َظزَت انشكم انًؼًبرٌ و ححهُم يىرفىنىجُت انًذَُت

Architect Form Theory & City Morphology Analysis 

2 0 

3 

 تامح 822
 حخطُظ االسخؼًبل انًسخذاو نالرض انحضزَت

Sustainable Planning Use For Urban Land 

2 0 

4 

 اتحك 823
 اسبنُب وححهُم فٍ انخخطُظ انحضزٌ وااللهًٍُ

Techniques & Analysis of Urban & Regional Planning 

2 0 
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5 

 هتنم 824
 هُذست وحخطُظ انُمم وانًزورانحضزٌ

Engineering & Planning of Urban Transportation & Traffic 

2 0 

6 
 اختً 825

 0 2 اخخُبرٌ

7 
 

826 
 مطبر

 طزائك )انبحذ وانزسبنت واالطزوحت(يُهج و 

Curriculum & Research Method 

1 0 

 التخطٌط للتطور الشخصً. 12

 
 من خالل العمل الجماعً ٌكون باالمكان انضاج شخصٌة الطالب

 
 من خالل االمتحان بطرٌمة الجوري ٌساعد الطالب على تموٌة شخصٌته

 
 ٌساعده على تموٌة شخصٌتهمن خالل التدرٌب الصٌفً المطالب به الطالب 

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

 
 فٍ انجبيؼبث انؼزالُت انًهٍُحطبك شزوط انمبىل انًمزرة نهذراسبث انؼهُب فٍ انذبهىو انؼبنٍ 

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

 
 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 

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 هوفر، النظرٌة المكانٌة فً اختٌار المكان المناسب للنشاط االقتصادي ، 
 . 4791تعرٌب عزة عٌسى ، بٌروت ، 

Peter Hall & Mark Jones , “Urban & Regional Planning 
“ , fifth edition 

فارس ، صبري ، جغرافٌة المدن ، دار صفاء للنشر ، الطبعة االولى ، عمان 
 ،0242 . 

Welly Blackwell , “ Readings in Planning Theory “ , 
third edition 

الكرررردي ، محمرررود ، التخطرررٌط للتنمٌرررة االجتماعٌرررة ، دار المعرررارف مصرررر ، 
 Izard , “Methodologhy in Planning “ , 1965 . 4799القاهرة ، 

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

 
 اساسً/اختٌاري اسم الممرر رمز الممرر السنة/المستوى

االهاااااااااداف 
 المعرفٌة

االهاااااااااااداف 
 المهاراتٌة

االهااااااااااداف 
 الوجدانٌة

المهاااااااارات العاااااااام 
 والتاهٌلٌة المنمولة

 
8 

الفصل الدراسً 
 االول

 1عد خم  813

اسخىدَىاػذاد انخطت 
 GIS 1ويهبراث 

Planning Studio & 
GIS Skills 1 

 اساسً

    

 

 فنتم 814

وَظزَت انخخطُظ  فهسفت
 انًكبٍَ االجخًبػٍ

Philosophy 
&Theory Of Spatial 

Social Planning 

 اساسً
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 تسحر 815

حخطُظ االسكبٌ انحضزٌ 
سُبسبث  -وانزَفٍ 

 وبزايج

Urban & Rural 
Housing Planning – 

Policies & 
Programs 

 اساسً

    

 

 اتحا 816

اسس انخخطُظ انحضزٌ 
 و االلهًٍُ

Fundamentals Of 
Urban & Regionals 

Plannings 

 اساسً

    

 

 نبعم 817

انًُذجت وبحىد انؼًهُبث 
 نهًخططٍُ

Modeling & 
Operation Research 

For Planners 

 اساسً

    

 

 لص حض 818
 ػهى االلخصبد انحضزٌ

Urban Economic 
Science 

 اساسً
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 لنم 819
 انهغت االَكهُزَت نهًخططٍُ

English For 
Planners 

 اساسً

    

 

8 
الفصل الدراسً 

 الثانً

 2عد خم  820

 اسخىدَىاػذاد انخطت
 GIS 2ويهبراث 

Studio Planning & 
GIS Skills 2 

 اساسً

    

 
 شم تم  821

َظزَت انشكم انًؼًبرٌ و 
 ححهُم يىرفىنىجُت انًذَُت

Architect Form 
Theory & City 
Morphology 

Analysis 

 اساسً

    

 
 تامح 822

حخطُظ االسخؼًبل انًسخذاو 
 نالرض انحضزَت

Sustainable 
Planning Use For 

Urban Land 

 اساسً

    

 
 اتحك 823

اسبنُب وححهُم فٍ 
انخخطُظ انحضزٌ 

 اساسً
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 وااللهًٍُ

Techniques & 
Analysis of Urban 

& Regional 
Planning 

 
 هتنم 824

هُذست وحخطُظ انُمم 
 وانًزورانحضزٌ

Engineering & 
Planning of Urban 
Transportation & 

Traffic 

 اساسً

    

 
 اخخُبرٌ اختً 825

 اختٌاري

    

 
 مطبر 826

يُهج و طزائك )انبحذ 
 وانزسبنت واالطزوحت(

Curriculum & 
Research Method 

 اساسً

 وصف الممرر    
 مركز التخطٌط الحضري واالللٌمً للدراسات العلٌا المؤسسة التعلٌمٌة.1
 ماجستٌر علوم فً التخطٌط الحضري واالللٌمً المسم العلمً.2

 الممرراسم/رمز .3
8 

 الفصل الدراسً االول
8 

 الفصل الدراسً الثانً
 الدوام الٌومً  اشكال الحضور المتاحة.4
 ٌوم( 45ثالث فصول / بالسنة )فصلٌن دراسٌٌن باالضافة الى التدرٌب الصٌفً لمدة  الفصل / السنة.5
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 ساعة السنة الدراسٌة 495 ساعة الفصل الثانً 240 ساعة الفصل االول 255 عدد الساعات الدراسٌة الكلً.6
 31/8/2018 تارٌخ االعداد.7

 اهداف الممرر.8

دراسةةت يهةةبراث فةةٍ انخخطةةُظ يةةٍ االدواث انًسةةخؼًهت فةةٍ ػًهُةةت انخخطةةُظ سةةىاء كبَةةج احصةةبئُت او  -1
 .رَبضُت او حبسىبُت

االفكبر وانُظزَبث االسبسُت فٍ انخخطُظ انحضزٌ وااللهًٍُ ػبز ػزض حبرَخٍ فهسفٍ نهًىضةىع  -2
 وحطىر انفكز انخخطُطٍ وانؼاللبث بٍُ انًجخًؼبث انًمًُت فٍ انًكبٌ.

اسخذايت وححذَذ انًجخًؼبث انزَفُت انمبئًت وحمىَت انمةزي وانبهةذاث انزَفُةت وحفصةُم سُبسةبث حخطةُظ  -3
 .يالءيت نهظزوف انًحهُت ودراست خطت انسكٍ انزَفٍ

 .طُطُت حطبُمبث انطزق ححهُم يخمذيت نهًسبػذة فٍ صُبػت لزاراث حخ -4
انخؼزَةةف ببنشةةكم انحضةةزٌ وانخصةةًُى انحضةةزٌ نهىصةةىل انةةً فهةةى واضةةي نًىرفىنىجُةةت انًذَُةةت  -5

 .وانًؤرزاث انىاضحت ػهُهب
حفسةةةُزحخطُظ اسةةةخخذاو االراضةةةٍ اسةةةخجببت نهظةةةزوف انًخغُةةةزة ويؼزفةةةت االَظًةةةت انبُئُةةةت ، وانمةةةىي  -6

 .انسُبسُت ، وانخًُُت االلخصبدَت انًخطىرة
انخطةىر انخةبرَخٍ نهُمةم انحضةزٌ ودور انُمةم فةٍ انخًُُةت واسةخؼًبالث ارض انُمةم ، وكةذنك دراسةت  -7

 .خصبئص َظى انُمم وػًهُبث انخخطُظ يغ انخبكُذ ػهً اسخخذاو االدواث انخحهُهُت فٍ َظبو هُذست انًزور 
 بنٌة الممرر. 11

 
 طرٌمة التمٌٌم طرٌمة التعلٌم الموضوعاسم الوحدة / او  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات االسبوع
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المنالشاااااااااااااااااة 
والتكلٌف بمهام 
بحثٌااااة وتماااادٌم 
 تمارٌر علمٌة

عن المشاركة الٌومٌاة والنماا  
الجماااااااعً وتماااااادٌم التمااااااارٌر 
المكلف بها الطالب اماا زمالئاه 
باالضاااااافة الااااااى االمتحانااااااات 

 الٌومٌة والفصلٌة
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المنالشاااااااااااااااااة 
والتكلٌف بمهام 
بحثٌااااة وتماااادٌم 
 تمارٌر علمٌة

عن المشاركة الٌومٌاة والنماا  
الجماااااااعً وتماااااادٌم التمااااااارٌر 
المكلف بها الطالب اماا زمالئاه 
باالضاااااافة الااااااى االمتحانااااااات 

 الٌومٌة والفصلٌة
 البنٌة التحتٌة. 12



 جامعة بغداد
 مركز التخطٌط الحضري واالقلٌمً للدراسات العلٌا

 لمرحلة الماجستٌر علوم فً التخطٌط الحضري واالقلٌمً وصف البرنامج االكادٌمً
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