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 شانيازي مامؤضتا:
 

 كامساى ولي حممود نــــــاوي مامؤضتا:
 : جوطسافياى شازثطجؤزي وزدي مامؤضتا

 07504613150 ذ.موبايل:
 kamaran_wali@hotmail.com ل:ئيميَ

  واذووي مامؤضتا: ياى مؤز
 

 شانيازي بةش و بابةت:

 جوطسافيا :ةشبنــــــاوي 
 ثالى دانانى يةزيَميى :بابةتناوي 
 ضوازةم :قؤناغ

 3 :ذمازةي يةكة
 واذووي ضةزؤك بةش: و مؤز

 
 شانيازي بةزثسس و جيَطسي دَلهيايي جؤزي بةش:

 كازشاى بايصعبد :جيَطسنــــــاوي  شزطاز حممد عومساى :بةزثسسنــــــاوي 
 ذ.موبايل: 07504641378 ذ.موبايل:

 ل:ئيميَ rizgar.usman@soran.edu.iq ل:ئيميَ

 



 

     :بؤ ضسيَتوثيَويطتة كوزتةيةك بهو                                   
         

  ثيَهاضةي بابةت:
ئةو بابةتة باضى )ثالى دانانى يةزيَميى(ء زةيةندة جوطسافيةكانى دةدات، لة زوانطةى ضةمكء طةشةضةندىء زيَباشةكانى ئةو بوازة، 
يةزوةيا باس لة جؤزةكاىء تةزشةكاىء ئاماجنةكانى ثالى داناى دةكات، جطة لة بريدؤشةكانى ثالى داناى بةيةموو بةشةكانيةوةء 
ثةيوةندى شانطتى جوطسافيا بة ثالى دانانى يةزيَميى، كة تيايدا ضةمكء ضؤنيةتى ديازيكسدىء فسمانةكانى يةزيَم زووى دةكسيَتةوة، 

امدانى ليَكؤليَهةوةى ثالى دانانى ةو فاكتةزانةى كاز دةكةنة ضةز ثالى داناىء ئةو ئامساشانةى لةكاتى ئةجنثاشاى طسنطى دةدزيَت ب
ء، ئةو قؤناغانةى كة ثالى داناى ثيَيدا تيَجةزِدةبيَتء، بازودؤخي ثالى داناى لة جيًانى طةشةضةندووء يةزيَميى ثصتياى ثآ دةبةضرتيَت

 صةوة.دواكةوتوو، بة يةزيَمى كوزدضتاني
 

 طسيهطي بابةت:
 قوتابي بة خويَهدنى بابةتى )ثالى دانانى يةزيَميى( فيَسى ضؤنيةتى زيَكخطتهى كاتء كازةكاى دةبيَت لةكاتى زاثةزِاندنى فسمانةكانى لة

 يةز ثيَطةيةكى دةوَلةتدا بيَت، بة جؤزيَك بة شؤزتسيو قاشانجء دةضتكةوت، بة كةمرتيو شياىء كاتء تيَضووى.
 

 بابةت:ئاماجني 
 ناضاندنى ثالى دانانى يةزيَميى لة ضونطةى ضةمكء تةزشء بريدؤشةكاى. -1

 ناضاندنى ثةيوةندى نيَواى شانطتى جوطسافياء ثالى دانانى يةزيَميىء خودى يةزيَم. -2

 زوونكسدنةوةى ئةو فاكتةزانةى كاز دةكةنة ضةز ثالى دانانى يةزيَميىء ئامساشةكانى. -3

 كةزتيانةى كة ثالى دانانى يةزيَميى ثيَيدا تيَجةزِدةبيَت، لةضةزتاوة تاكو كؤتايى.باس كسدنى ئةو قؤناغة طصتىء  -4

 خطتهةزِِِوو ء بةزاوزد كسدنى بازودؤخى ثالى دانانى يةزيَميى لة نيَواى وآلتانى ثيَصكةوتوو ء دواكةوتوو. -5

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

        بابةتةكةخصتةي دابةشكسدني                                    

 ى يةزيَميى، ضةمكء طسنطيء تةزشةكانىثالى دانان - ةفتةي يةكةمي

 ثةيوةندى جوطسافيا بة ثالى دانانى يةزيَميى -

 ثالى دانانى يةزيَميى، ضةمكء طسنطيء تةزشةكانى - يةفتةي دووةم

 ثةيوةندى جوطسافيا بة ثالى دانانى يةزيَميى -

 يةفتةي ضيَيةم

 بهةما جوطسافيةكانى ثالى دانانى يةزيَمي:
 بهةماى ضسوشتى -

 بهةماى مسؤيى -

 يةفتةي ضوازةم
 بهةما جوطسافيةكانى ثالى دانانى يةزيَمي:

 بهةماى ضسوشتى -

 بهةماى مسؤيى -

 يةفتةي ثيَهجةم
 بهةما جوطسافيةكانى ثالى دانانى يةزيَمي:

 بهةماى ضسوشتى -

 بهةماى مسؤيى -
 جؤزةكانى يالى داناى يةفتةي شةشةم
 دانانى يةزيَميى لة جيًاىمنوونةى ثالى  يةفتةي حةفتةم
 ضؤنيةتى دانانى ثالنى يةزيَميى يةفتةي يةشتةم

 ضؤنيةتى دانانى ثالنى يةزيَميى يةفتةي نؤيةم
 ثالى دانانى دانيصتواى -أ  يةفتةي دةيةم

 ( كاترميَس : ثيَداضوونةوة1) يةفتةي ياشدم
 ( كاترميَس : تاقيكسدنةوةى يةكةم2)

 (التخطًط العمرانٌدانانى ئاواكازى )ثالى  -ب  يةفتةي دواشدةم
 ثالى دانانى ئابووزى: ) أ ( ثالى دانانى كصتوكاَليى -ج  يةفتةي ضيَصدةم

 ) ب ( ثالى دانانى ثيصةضاشيى                               يةفتةي ضوازدةم

 يةفتةي ثاشدةم
 بريدؤشةكانى ثالى دانانى يةزيَميى: 

( 1826فؤى تؤنو /  –بريدؤشةكانى شويَطة ئابووزيةكاى: )بريدؤشى دةوَلةتى طؤشةطري  -1
 كاترميَس 1( 1909فيبةز /   -كاترميَس + )بريدؤشى شويَهطة ثيصةضاشيةكاى 2

 1933بريدؤشى شويَهطة مةزكةشيةكاى )كسيطتالةز(  -2 يةفتةي شاشدةم
 1933)كسيطتالةز( بريدؤشى شويَهطة مةزكةشيةكاى  -3 يةفتةي حةظدةم
 1933بريدؤشى شويَهطة مةزكةشيةكاى )كسيطتالةز(  -4 يةفتةي يةذدةم
 1950بريدؤشى جةمطةزطسى طةشةضةندى )فسانطوا ثريؤ(  -5 يةفتةي نؤشدةم
 1950بريدؤشى جةمطةزطسى طةشةضةندى )فسانطوا ثريؤ(  -6 يةفتةي بيطتةم



 كاترميَس : ثيَداضوونةوة 1 يةفتةي بيطت ويةك
 كاترميَس : تاقيكسدنةوةى دووةم 2

 1958بريدؤشى ضةنتةزى طةشةضةندى )يريمشاى(  -7 يةفتةي بيطت ودوو
 1957بريدؤشى طةشةضةندنى باشنةيى كةَلةكةبوو )ميَسداأل(  -8 يةفتةي بيطت وضىَ

 1966بريدؤشى ضةنتةزء دةزوبةز )فسيدماى(  -9 يةفتةي بيطت وضواز
 شازضتانيى ثيَضةوانة بريدؤشى جةمطةزطسى -10 يةفتةي بيطت وثيَهج

 بريدؤشى اليةنطريي شازضتانيى -11 يةفتةي بيطت وشةش
 ثالى دانانى يةزيَميى لة  كوزدضتاى يةفتةي بيطت وحةوت
 ثالى دانانى يةزيَميى لة  كوزدضتاى يةفتةي بيطت ويةشت

 ثالى دانانى يةزيَميى لة  كوزدضتاى يةفتةي بيطت ونؤ
 ثيَداضوونةوةى طصتى يةفتةي ضييةم

 
 ضةزضاوةكاى :

 1991 اجلامعًة، املعرفة دار االسكندرية، ،اجلغرافًة وأبعاده االقلًمٌ التخطًط الزوكة، مخًس حممد
 2002 عمان، ،ءصفا دار االقلًمٌ، التخطًط وأسالًب نظريات رمان، أبى عبداهلل ممدوح
 2010 ء،صفا دار االقلًمٌ، التنمىٍ التخطًط يف مقدمة ،غنًم حممد عثمان

 

 
 


