
 

 

 

           

 جدول الدروس األسبوعي                    

 علي حاتم عبد القریشي االسم

 Alih.alquraishi@uokufa.edu.iq البرید االلكتروني

 اقتصادیات التنمیة اسم المادة

 ساعتین نظري مقرر الفصل

 ازنةیر المتوتعلیم الطلبة أھمیة التنمیة والسیما التنمیة االقتصادیة كافة نظریاتھا المتوازنة وغ أھداف المادة

التفاصیل األساسیة 

 للمادة

-التنمیة لتخلف والفقر من اسباب ودواعي ا-مفاھیم التنمیة والنمو والتنمیة في كافة مجاالتھا 
یة تمویل التنم -انماط التنمیة واستراتیجیاتھا–مناقشة نظریات التنمیة المتوازنة وغیر المتوازنة 

 جارب التنمیة في الدول النامیة.ت–من حیث المصادر والمشاكل 

.1991-لتعلیم العالي والبحث العلمي ا–التنمیة االقتصادیة  الكتب المنھجیة -حیى النجاریامال شالش و    

 االنترنیت وكافة البحوث المتعلقة بعناوین المشار إلیھا  المصادر الخارجیة

 %50=االمتحان النھائي الفصل الثاني %50األول =الفصل  تقدیرات الفصل

  معلومات إضافیة

 

 

 جمھوریة العراق

 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 جھاز اإلشراف والتقویم العلمي

 الجامعة:  الكوفة

 الكلیة:  التخطیط العمراني

 يالقسم: االقسام: التخطیط الحضر

 المرحلة:  االولى

 اسم المحاضر الثالثي: علي حاتم القریشي

 اللقب العلمي: استاذ مساعد 

 دكتوراه اقتصاد  المؤھل العلمي:

 مكان العمل:  كلیة التخطیط العمراني

 

 

 

mailto:Alih.alquraishi@uokufa.edu.iq


 

 

 

 

 

 جدول الدروس األسبوعي                                             

 المالحظات المادة العملیة المادة النظریة األسبوع

 والنــــمو  لتنمیةا   :ممدخل عا 1

 والتنمیة االقتصادیة 

 مفاھیم

 التنمیة

 النمو

التنمیة 
 االقتصادیة

 

 أسباب و دواعي  التخلف والفقر من أھم 2

 تطبیق التنمیة االقتصادیة

التخلف 

 والفقر

3 
: التنمی����ة مفھ����وم التنمی����ة وأھ����م مجاالتھ����ا  

التنمی������ة االجتماعی������ة التنمی������ة -االقتص������ادیة
 شریةــــــــــــــالتنمیة الب–یة ــــــــــالسیاس

مجاالت 

 التنمیة
 

 نظریات التنمیة االقتصادیة : 4

 نظریات التنمیة المتوازنة

نظریات 

التنمیة 

 المتوازنة

 

 :نظریات التنمیة االقتصادیة  5

 نظریات التنمیة  غیر المتوازنة

نظریات 

التنمیة  غیر 

 المتوازنة

 

 أنماط التنمیة واستراتیجیاتھا 6

 التنمیة من أجل احالل الواردات

التنمیة من 

أجل احالل 
 

 الكوفةالجامعة:  

 الكلیة:  التخطیط العمراني

 القسم: االقسام: التخطیط الحضري

 المرحلة:  االولى

 اسم المحاضر الثالثي: علي حاتم القریشي

 اللقب العلمي: استاذ مساعد 

 المؤھل العلمي:  دكتوراه اقتصاد

 مكان العمل:  كلیة التخطیط العمراني

 

 

 

 

 جمھوریة العراق

وزارة التعلیم العالي والبحث 
 العلمي

    

 



 الواردات

 أنماط التنمیة واستراتیجیاتھا 7

 التنمیة من أجل التصدیر

التنمیة من 

 أجل التصدیر
 

 تمویل التنمیة: 8

 في الدول النامیة مصادر تمویل التنمیة

مصادر 

 تمویل التنمیة
 

 تمویل التنمیة: 9

 مشاكل تمویل التنمیة في الدول النامیة

مشاكل تمویل 

 التنمیة 
 

التغی���رات االقتص���ادیة العالمی���ة وأثرھ���ا عل���ى  10
 التنمیة االقتصادیة

  العولمة

تجارب الدول في تطبیق خطط التنمیة  11
 االقتصادیة

  دول في اسیا

تجارب الدول في تطبیق خطط التنمیة  12
 االقتصادیة

دول في 

امریكا 

 الالتینیة

 

تجارب الدول في تطبیق خطط التنمیة  13
 االقتصادیة

دول في 

 افریقیا
 

   بحوث الطلبة 14

   بحوث الطلبة 15

 

 



 

 جدول الدروس االسبوعي                                                        

 احسان علي كريم  االسم

 Ihsana.kareem@uokufa.edu.iq البريد االلكتروني

 البرمجيات األساسية اسم المادة 

 سنوي  مقرر الفصل 

 اهداف المادة 

 

األساسية والتي يحتاجونها في المراحل   ترونيةالحاسبة االلكحول مفاهيم إكساب الطلبة معرفة 

 .  المتقدمة

التفاصيل 

 االساسية للمادة 

 

المادة   هذه  مفاهيم    إلى  تهدف  على  االلكتروني  التعرف  وكذلك ،    أوسعبشكل    ةالحاسبة 

)التعريف   التشغيل  المرحلة windows 7بنظام  في  الطالب  يحتاجها  التي  البرامج  وبعض   )

  (Word, Excel, PowerPointمتقدمة) الحالية والمراحل ال

 ال يوجد   الكتب المنهجية

 

المصادر  

 الخارجية 

 

 Word, Excel, PowerPointكتب تعليمية لبرامج  -1

 

 تقديرات الفصل 

امتحان 

الفصل  

  ولاأل

 النظري

امتحان 

الفصل  

األول  

 العملي 

التقييم  

 المستمر

الفصل  امتحان 

 الثاني  

 النظري 

امتحان 

الفصل  

 الثاني  

 العملي  

التقييم  

 المستمر

التقييم  

 النهائي 

 العملي 

 

االمتحان  

   النهائي

 النظري

  10   

% 

10 % 5% 10 %    10 % 5%    30 %  20 % 

                                                                                                إضافيةمعلومات  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جمهورية العراق
 العالي والبحث العلمي وزارة التعليم 

 جهاز االشراف والتقويم العلمي
 
 
 
 
 

 الكوفة ة :الجامع
 التخطيط العمراني الكلية :

 الحضري والبيئي واالقليمي التخطيط  القســم :
 االولى المرحلة :

 احسان علي كريم اسم المحاضر الثالثي :
 استاذ مساعد  اللقب العلمي :

 حاسبات علوم ماجستير  المؤهل العلمي :
 كلية التخطيط العمراني  مكان العمل  :



 

 

 

 

 

 جدول الدروس االسبوعي    

 المالحظات المادة النظرية  التاريخ األسبوع

  مقدمة عن الحاسبة االلكترونية   1

  انواع الحواسيب وتصنيفاتها   2

  مكونات الحاسبة  المادية   3

  مكونات الحاسبة البرمجية   4

  تمثيل  البيانات داخل الحاسبة   5

  لوظائفتعريف نظام التشغيل واهم ا  6

  DOSبعض ايعازات نظام  التشغيل   7

  7استخدام نظام التشغيل وندوز   8

  7التعامل مع واجهات الوندوز  9

  االساسية  7تطبيقات نظام الوندوز   10

  ادارة عمل نظام التشغيل    11

  التعامل مع المجلدات والملفات   12

  صيانة نظام التشغيل والحافظ عليه من التخريب   13

  صيانة مكونات الحاسبة االساسية   14

 )نظري+عملي(امتحان نصف فصلي )نظري+عملي(امتحان نصف فصلي  15

 عطلة نصف السنة

  MS-Word 2010مقدمة عن برنامج   16

  استخدام الواجهات   17

  التعامل مع قوائم البرنامج الرئيسية   18

  كيفية انشاء المستندات والتعامل معها   19

  شرح تفاصيل قوائم البرنامج  20

  Excel 2010مقدمة عن برنامج   21

  انشاء الجداول االلكترونية    22

  بناء المعادالت الرياضية   23

  التعامل مع  الدوال الرياضية    24

  تصميم جداول الكترونية للحسابات   25

  PowerPointة عن برنامج مقدم  26

  استخدام البرنامج للعرض    27

  انشاء عروض للمحاضرات   28

  ربط البرنامج مع برامج اخرى   29

  )نظري+عملي(امتحان نصف فصلي )نظري+عملي(امتحان نصف فصلي  30

 

 

 

 

 توقيع العميد :                                      توقيع االستاذ :

 

 

 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 جهاز االشراف والتقويم العلمي
 
 
 
 
 

 الكوفة الجامعة :
 التخطيط العمراني الكلية :

 والبيئي واالقليمي  الحضري التخطيط  القســم :
 االولى المرحلة :

  احسان علي كريم الثالثي :اسم المحاضر 
 مدرس   اللقب العلمي :

 ماجستير حاسبات المؤهل العلمي :
 كلية التخطيط العمراني  مكان العمل  :

 



 
              

 
 

 جدول الدروس االسبوعي
 

 ھشام عدنان المعمار االسم

 hushama.jasim@uokufa.edu.iq البر�د االلكتروني
 اللغة االنكلیز�ة اسم المادة

 سنوي  مقرر الفصل
 اهداف المادة

 
اضافة الى علم  اكتساب الطالب المفردات والمصطلحات الخاصة �التخط�ط

 لمحادثة والتواصل مع االخر�ن النحوومهارات في ا
 التفاصیل االساس�ة للمادة

 
 القراءة االست�عاب�ة، النحو، الصرف، المحادثة، مصطلحات �علم التخط�ط

 
 الكتب المنهج�ة

 

  An English Course for Postgraduate Students Urban & 
Regional Planning / Fatima S. AlShiraia/ Center of Urban 
&Regional Planning/ University of Baghdad/ Baghdad/1989 

 
 المصادر الخارج�ة

 

 ال توجد 

 
 تقدیرات الفصل

االمتحانات  المختبر الفصل الدراسي
 الیوم�ة

 االمتحان النهائي المشروع

40 % -  10% -      50% 

 
 معلومات اضاف�ة

 

                                                                                               
            ___________________ 

 
 

 
 
 

 جمهورية العراق
 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 لميجھاز االشراف والتقویم الع
 
 
 
 
 

 الكوفة الجامعة :
 التخطیط العمراني الكلیة :

 التخطیط البیئي القســم :
 االولى المرحلة :

 ھشام عدنان المعمار اسم المحاضر الثالثي :
 مدرس  اللقب العلمي :

 ماجستیر المؤھل العلمي :
 كلیة التخطیط العمراني مكان العمل  :



 
 

 
 

 جدول الدروس االسبوعي

 
وع

سب
اال

 

 المالحظات المادة العلمیة المادة النظریة التاریخ

   الوحدة االولى : ما ھو التخطیط؟ 16/10/2014 1
   مصطلحات تخطیط-حادثةم -االسماء واشتقاقاتھا 23/10/2014 2
   الوحدة الثانیة: المدن 30/10/2014 3
   صطلحاتم -في المطعممحادثة: –االفعال القیاسیة  6/11/2014 4
   الوحدة الثالثة: الطرق 13/11/2014 5
    یطمصطلحات في التخط –محادثة  -)haveالفعل( 20/11/2014 6
   الوحدة الخامسة : االسكان 27/11/2014 7
   صطلحات م -حادثة: في الفندقم -التناقض 4/12/2014 8
   الوحدة السابعة : دراسات سكانیة 11/12/2014 9
   مصطلحات في التخطیط –محادثة  -حروف الجر 18/12/2014 10
   الوحدة الثامنة : التطور الصناعي 25/12/2014 11
   مصطلحات –: اتصال ھاتفي  محادثة –جمع االسماء  8/1/2015 12
   الوحدة التاسعة : دراسات اقتصادیة 29/1/2015 13
   مصطلحات في التخطیط –محادثة : التحیة  –االدوات  5/2/2015 14
   الوحدة العاشرة : الحواسیب 12/2/2015 15
   مصطلحات في التخطیط –محادثة : التقدیم  –الفعل  19/2/2015 16

 عطلة نصف السنة
   لحادیة عشر: تخطیط استعمال االرضالوحدة ا 26/2/2015 17
   بة الرسالة كتا -مفاھیم ووظائف 4/3/2015 18
   الوحدة الثانیة عشر : ماھو الحي 11/3/2015 19
   ھارات دراسیة : كیفیة تلخیص مقالةم -االقتراحات 18/3/2015 20
   الوحدة الثالثة عشر : المنطقة بین الریف والمدینة 25/3/2015 21
   قل المعلوماتن -التعبیر عن الرأي 1/4/2015 22
   عشر : عملیة التخطیط للنقل الرابعةالوحدة  8/4/2015 23
   كیفیة تدوین المالحظات –التصنیف  15/4/2015 24
   الوحدة الخامسة عشر : طرق التخطیط االقلیمي 22/4/2015 25
   )2( كیفیة تلخیص مقالة –الطلبات المؤدبة  29/4/2015 26
   الوحدة السابعة عشر: دراسات احصائیة 6/5/2015 27
   التقاریر كتابة –التشابھ  13/5/2015 28
   عشر: نماذج حسابیة التاسعةالوحدة  20/5/2015 29
   كتابة التقاریر الموجھة –السبب والنتیجة  27/5/2015 30

 توقیع العمید :      توقیع االستاذ : 
 
 

 جمهورية العراق
 لبحث العلميوزارة التعلیم العالي وا

 جھاز االشراف والتقویم العلمي
 
 
 
 
 

 الكوفة الجامعة :
 تخطیط العمرانيال الكلیة :

 التخطیط البیئي اسم القســم :
 االولى المرحلة :

 وئام مجید حسین اسم المحاضر الثالثي :
 مدرس مساعد اللقب العلمي :

 تدریسي  المؤھل العلمي :
 نيكلیة التخطیط العمرا مكان العمل  :



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Course Weekly Outline 
 

Course Instructor Hisham A. Jasim Al-Mu'mar 
E-mail hushama.jasim@uokufa.edu.iq 
Title English 
Course Coordinator Annual 
 
Course Objective 
 

Acquisition of planning terms, skills in communication, writing 
reports, passage summaries 
 

 
Course Description 
 

Reading comprehension, grammar, morphology, planning terms 
 

 
Textbook 

An English Course for Postgraduate Students Urban & Regional 
Planning / Fatima S. Al-Shairaida/ Center of  Urban and 
Regional Planning / University of Baghdad / 1989 
 

 
References 

 
___________________ 
 

 

Course Assessment Term Tests Laboratory Quizzes Project Final Exam 
40% - 10% ---- 50% 

 
 
General Notes 
 

 
 
_______________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

University: Kufa 
College: Physical Planning 
Department: Environmental Planning 
Stage: First 
Lecturer name:Hisham A. Al-Mu'mar 
Academic Status: A. Instructor 
Qualification: M.A. in English 
Place of work: College of Physical                      
                          Planning    

 
 
 
 
 

Republic of Iraq 
      The Ministry of Higher Education 
               & Scientific Research 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

Course  weekly Outline 
week Date Topics Covered Lab. 

Experiment 
Assignments 

Notes 

1 16/10/2014 Unit1: What is Planning?   
2 23/10/2014 The English Nouns   
3 30/10/2014 Unit 2: Towns   
4 6/11/2014 Must & should – Dialogue – Planning terms   
5 13/11/2014 Unit 3: Roads   
6 20/11/2014 The verb Have – Dialogue – Planning terms   
7 27/11/2014 Unit 5 : Housing   
8 4/12/2014 Contrast – Dialogue – Planning terms   
9 11/12/2014 Unit 7 : Population Studies   
10 18/12/2014 Prepositions – Dialogue – planning terms   
11 25/12/2014 Unit 8: Industrial development   
12 8/1/2015 Plural of Nouns – dialogue – Planning terms   
13 29/1/2015 Unit 9 : Economic Studies   
14 5/2/2015 Articles – dialogue – Planning terms    
15 12/2/2015 Unit 10: Computers   
16 19/2/2015 The Verb – dialogue – Planning terms   

Half-year Break 
17 26/2/2015 Unit 11: Land Use Planning   
18 4/3/2015 Notions and Functions-Letter Writing   
19 11/3/2015 Unit 12: What is A Neighborhood?   
20 18/3/2015 Suggestions – Study skills: Summarizing (1)   
21 25/3/2015 Unit 13: The Rural – Urban Fringe   
22 1/4/2015 Expressing Opinions-Transferring Information   
23 8/4/2015 Unit 14: Land Use / Transport Planning Process                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
24 15/4/2015 Classification-Note Taking   
25 22/4/2015 Unit 15: Regional Planning Methods   
26 29/4/2015 Asking People to Do Things- Summarizing (2)   
27 6/5/2015 Unit 17: Statistical Studies   
28 13/5/2015 Similarities- Report Writing   
29 20/5/2015 Unit 19:Mathematical Models   
30 27/5/2015 Cause and Effect-Guided Report writing   

 Instructor Signature:     Dean Signature: 

University: Kufa 
College: Physical Planning  
Department:Environmental Planning 
Stage: First 
Lecturer name: Hisham Al-Mu'mar 
Academic Status: A. Instructor 
Qualification: M.A. in English 
Place of work: College Physical 

Planninbg 
 
 
 
 
 

Republic of Iraq 
The Ministry of Higher Education 

& Scientific Research 
 

 



 
 

 

 جدول الدرس االسبوعي
 

 ش�ماء عبد الحسین إبراه�م  االسم
 shaima.shlash@uokufa.edu.iq البر�د االلكتروني

 اللغة العر��ة  اسم المادة
 سنوي  مقرر الفصل
 اهداف المادة

 
 معرفة قواعد اللغة العر��ة وآدابها فضًال عن معرفة طرق التعبیر األدبي 

التفاصیل االساس�ة 
 ادةللم
 

ب لى األدع عمعرفة أقسام الكالم , معرفة �تا�ة الهمزة وما یتعلق بها من قواعد , االطال
 العر�ي �عصر�ه الجاهلي واإلسالمي 

 
 الكتب المنهج�ة

 
 لقاضي القضاة بهاء الدین عبد هللا بن عقیلشرح ابن عقیل  .1

 
 المصادر الخارج�ة

 

 
 جامع الدروس العربیة للشیخ مصطفى الكیالني  .1
 اللغة العربیة العامة ألقسام غیر االختصاص لمجموعة من المؤلفین  .2

 
 تقدیرات الفصل

     

     
 

 معلومات اضاف�ة
 

                                                                                               
              

 
 

 جمهورية العراق
 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 التقویم العلميجھاز االشراف و
 
 
 
 
 

 الكوفة الجامعة :
 خطیط العمرانيالت الكلیة :

 التخطیط البیئي  القســم :
 االولى  المرحلة :

   شیماء عبد الحسین ابراھیم: اسم المحاضر
 مدرس  اللقب العلمي :

 لغة عربیة دكتوراه   المؤھل العلمي :
 كلیة التخطیط العمراني مكان العمل  :



 
 

 جدول الدرس االسبوعي

 
وع

سب
اال

 

 المالحظات المادة العلمیة المادة النظریة تاریخال

   الكالم  أقسام  1
   األفعال  2
    األسماء  3
   الحروف  4
   والبناء  اإلعراب  5
   الفعل الماضي  إعراب  6
   الفعل المضارع إعراب  7
    األمرفعل  إعراب  8
   مالك بن الریب  9
   قصیدة مالك بن الریب  10
   شرح قصیدة مالك بن الریب  11
   الالم الشمسیة   12
   الالم القمریة   13
   التاء المربوطة   14
   التاء المفتوحة   15

 
   االسم  أقسام  17
    اإلعراب  18
   البناء   19
   عمر بن كلثوم   20
   قصیدة عمر بن كلثوم  21
   شرح قصیدة عمر بن كلثوم  22
   جمع المذكر السالم   23
   جمع المؤنث السالم   24
   األفعال الخمسة   25
   ھمزة الوصل   26
   ھمزة القطع   27
   جمیل بثینة   28
   قصیدة جمیل بثینة  29
   شرح قصیدة جمیل بثینة  30

 
 
 
 العمید : توقیع         توقیع االستاذ : 
 
 
 
 

 قجمهورية العرا
 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 جھاز االشراف والتقویم العلمي
 
 
 
 
 

 الكوفة الجامعة :
 التخطیط العمراني الكلیة :

 التخطیط البیئي  القســم :
 االولى  المرحلة :

 شیماء عبد الحسین ابراھیم  : اسم المحاضر
 مدرس  اللقب العلمي :

 دكتوراه  لغة عربیة  المؤھل العلمي :
 كلیة التخطیط العمراني مكان العمل  :

 



 
 

 
 جدول الدروس االسبوعي

 مكیة شاكر علي اصغر  االسم
  makkiyahs.horaty@uokufa.edu.iq البرید االلكتروني

 تحضر وحركة مجتمع اسم المادة
 فصلي مقرر الفصل
 في البیئة االجتماعیة التي یعیش فیھا یجعل الطالب یلم ماھیة التحضر اھداف المادة

 التفاصیل االساسیة للمادة
 

 التعرف على موضوع التحضر وعالقتھ بالبیئھ االجتماعیھ ومیادین الدراسھ فیھا-
 التعرف على اتجاھات التحضر والتطور وحركتھ في المجتمع-
 ان یتمكن الطالب من التمییز بین مفاھیم وأسالیب البیئھ الحضریھ واالجتماعیھ-
 ادراك االبعاد االجتماعي ھاو میادین المرتبطة بالتحضر -

 الیوجد لكتب المنھجیةا
 

 المصادر الخارجیة
 

ترجمة احسان محمد الحسن واخرون,اتجاھات جدیدة في ,ھارا المبوس, میشیل-1 
 2001علم االجتماع,بغداد,المطبعة العربیة,بیت الحكمة,ط

ارفنج ,زایتلن,ترجمة,محمودعودة واخرون,النظریھ المعاصرة في علم -2
 1989االجتماع,دار ذات السالسل,الكویت

غیث,محمد عاطف,علم االجتماع_النظریةوالمنھج والموضوع,دار -3
 1966المعارف,االسكندریھ,

 
 تقدیرات الفصل

الفصل 
 االول الدراسي

تقیم 
وامتحانات 

 یومیة

االمتحانات 
 الیومیة

تقیم 
وامتحانات 

 یومیة

االمتحان 
 النھائي

20% 5% 20% 5% 50% 
 ____________ معلومات اضافیة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جمھوریة العراق
 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 جھاز االشراف والتقویم العلمي
 
 
 
 
 

 الكوفة الجامعة :
 الكلیة : التخطیط العمراني

 يحضرالالتخطیط القســم : 
 المرحلة : االول

 مكیة شاكر علي اصغر اسم المحاضر الثالثي : 
 اللقب العلمي : مدرس مساعد

 لمؤھل العلمي : ماجستیرا
 مكان العمل  : كلیة التخطیط العمراني

 



 

 
 

 
 

 جدول الدروس االسبوعي
 

 
وع

سب
اال

 

 المالحظات المادة العلمیة المادة النظریة التاریخ

 فكرة عامة عن التحضر وحركة المجتمع  1
 

  

 مفھوم الحضارة  2
 التطور التاریخي لمفھوم الحضاره-
 مفھوم الحضارة من المنظور االجتماعي-
 خصائص الحضارة-
 ةاالبعاد الحضاری-

  

 اصل العمران ومفھومھ  3
 اشكالیة العمران

 العوامل الحضاریھ
 العوامل الدینیھ

 العوامل االجتماعیة 
 

  

 نظریات التي تطرقت الى الحضاره والعمران  4
 مفھوم العمران البن خلدون

 تفسیر ھیجل للحركات الحضاریھ العمرانیھ
 ازولد اشبنجلر
 ارنولد توینبي

  

 مفھوم المدینھ   5
 لمدینھ كمصطلح عمرانيا

 نشاة المدن وتطورھا
 المدن القدیمة

 مدن القرون الوسطى في اوربا
 المدن الحدیثة

امل واالسباب التي ساعدت على نمو العو 
 المدن وازدھار

 اشكال المدن ووظائفھا

  

   امتحان  6
 التحضر  7

 التحضر كظاھرة اجتماعیة
 خصائص المجتمع المتحضر

 ي المجتمع المتحضرالنظم االجتماعیة ف

  

 جمھوریة العراق
 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 جھاز االشراف والتقویم العلمي
 
 
 
 

 الكوفة الجامعة :
 الكلیة : التخطیط العمراني

 يحضرالالتخطیط القســم : 
 المرحلة : االول

 علي حسین كنكوناسم المحاضر الثالثي : 
 اللقب العلمي : مدرس مساعد

 المؤھل العلمي : ماجستیر
 یط العمرانيمكان العمل  : كلیة التخط

 



 النظام االسري في المجتمع المتحضر
 العوامل المؤثرة في نشوء التحضر

 العامل االقتصادي
 العامل االجتماعي

 عامل النقل 
 العامل السیاسي (االداري)

 
 مستویات الحضر  8

 مشاكل التحضر
 المشاكل االقتصادیھ
 المشاكل العمرانیھ

 المشاكل االجتماعیھ
 البیئيمشكلة التلوث 

 

  

 المجتمع  9
 مفھوم المجتمع

 نظریات فھم المجتمع
 ابعاد المجتمع

  

 االعتبارات الخاصة بمقومات المجتمع  10
 خصائص المجتمع
 مكونات المجتمع

المجتمع المحلي كوحدة مكانیة 
 اقلیمیة

 الحاجات االنسانیھ والمجتمع االنساني
 

  

   امتحان  11
 مفھوم حركة المجتمع  12

النظریات الرئیسیة المفسرةلنشاة الحركة 
 االجتماعیة

 مراحل تطور الحركة االجتماعیة

  

 العملیات والتغیرات االجتماعیة  13
 مفھوم التغیر االجتماعي 

 ممیزات ومقومات التغیر االجتماعي
 مفھوم الحراك االجتماعي 

 

  

 البناء االجتماعي    14
 النسق االجتماعي 
 النظام االجتماعي 

 الجماعات االجتماعیة
 الضبط االجتماعي 

 التفاعل االجتماعي 

  

 مفھوم التخطیط االجتماعي   15
 االجتماعیةاالساسیة لتخطیط  المبادئ 

  

   مناقشة ورقة عمل الطلبة   16
 
 العمیدتوقیع  توقیع االستاذ 
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Republic of Iraq 
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 جدول الدروس االسبوعي
 

  عبد السادة حسن عبید االسم
 Hassan zai@uokufa.edu.iq البر�د االلكتروني

 حقوق انسان اسم المادة
 سنوي  مقرر الفصل
 اهداف المادة

 
 هو توض�ح مضامین حقوق االنسان والد�موقراط�ة

 التفاصیل االساس�ة للمادة
 

ان ضمن التدرج التار�خي ، حقوق تعر�ف حقوق االنسان ، حقوق االنس
 االنسان في حضارة وادي الرافدین ،حقوق االنسان في االسالم،

 
 الكتب المنهج�ة

 

 
 حقوق االنسان االساس�ة ، ر�اض عز�ز هادي ،

 
 المصادر الخارج�ة

 

حقوق االنسان ، د. علي شكري، حقوق االنسان عند االمام علي ، 
 ابدین حقوق االنسان عند االمام ز�ن الع

 
 تقدیرات الفصل

االمتحانات  المختبر الفصل الدراسي
 الیوم�ة

 االمتحان النهائي المشروع

50  2  50 

 
 معلومات اضاف�ة

 

                                                                                               
 التوجد

 
 
 
 

 جمھوریة العراق
 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 جھاز االشراف والتقویم العلمي
 
 
 
 
 

 الكوفة الجامعة :
 التخطیط العمراني الكلیة :

 ي حضرالقســم : التخطیط ال
 االولى المرحلة :

 حسن عبید عبد السادة ثالثي :اسم المحاضر ال
 مساعد مدرس اللقب العلمي :

 ماجستیر  المؤھل العلمي :
 التخطیط العمراني مكان العمل  :



 
 

 
 

 جدول الدروس االسبوعي

 
ا

وع
سب

ال
 

 المالحظات المادة العلمیة المادة النظریة التاریخ

   الفصل الدراسي االول
معنى الحق والحریة وتطور مفھومھا على الصعید   1

 االنساني 
  

   االساس الدولي لحقوق االنسان   2
   االساس الدستوري لحقوق االنسان في العراق   3
   الحقوق والحریات الشخصیة   4
الحیاة في الشریعة االسالمیة والمواثیق الدولیة  حق  5

 م  2005والدستور العراقي الدائم والنافذ لسنــــة 
  

   الحق في االمن   6
   الحق في االقامة والتنقل   7
   الحق في حرمة المسكن   8
   الحق في حرمة المراسالت   9
   الحقوق والحریات الفكریة   0
   حریة العقدیة والعبادة   11
   حریة الراي والتعبیر   12
   حریة الصحافة والنشر   13
   حریة االجتماع وتكوین الجمعیات   14
   الحقوق والحریات   15

 الفصل الدراسي الثاني
   مفھوم الدیمقراطیة   1
   الدیمقراطیة العالمیة والخصوصیة   2
   اشكال الدیمقراطیة   3
   الدیمقراطیة المباشرة   4
   تطبیقات الدیمقراطیة المباشرة   5
   الدیمقراطیة شبة المباشرة   6
   مظاھر الدیمقراطیة شبة المباشرة   7
   الدیمقراطیة النیابیة   8
   المجلس النیابي   9
   الیة النظام التمثیلي   0
   مفھوم االنتخاب   11
   ھیئة الناخبین   12
   المرأة واالنتخاب   13
   تنظیم عملیة االنتخاب   14
   التصـــــــویت  15

  
 توقیع العمید :      توقیع االستاذ :

 
Instructor Signature:     Dean Signature: 

 جمھوریة العراق
 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 جھاز االشراف والتقویم العلمي
 
 
 
 
 

 الكوفة الجامعة :
 التخطیط العمراني الكلیة :

 ي حضرال تخطیطالقســم : ال
 االولى المرحلة :

 احمد شدھان الفتالوي اسم المحاضر الثالثي :
 مدرس اللقب العلمي :

 دكتوراه لغھ عربیة المؤھل العلمي :
 كلیة التخطیط العمراني مكان العمل  :



 
 
 
 

 جدول الدروس االسبوعي
 

 مكیة شاكر علي اصغر  االسم
 makkiyahs.horaty@uokufa.edu.iq البرید االلكتروني

  دراسات سكانیة اسم المادة
 فصلي مقرر الفصل
 اھداف المادة

 
 إكساب الطلبة معرفة أھمیھ الدراسات السكانیة وعالقة ذلك بالتخطیط

 التفاصیل االساسیة للمادة
 

وى البشریة وقوة العمل و الخصائص الدیموغرافیة اسة الھیكل التحلیلي للقدر
 للسكان وتوظیف الدراسات السكانیة في العملیة التخطیطیة.

 
 الكتب المنھجیة

 

 
 الیوجد

 
 

 المصادر الخارجیة
 

 علم إجتماع السكان -2جغرافیة السكان    -1
 وع.باالضافة إلى المصادر االخرى ذات العالقة بالموض

 
 تقدیرات الفصل

الفصل 
 االول الدراسي

تقیم 
وامتحانات 

 یومیة

االمتحانات 
 الیومیة

تقیم 
وامتحانات 

 یومیة

االمتحان 
 النھائي

20% 5% 20% 5% 50% 
 

 معلومات اضافیة
 

                                                                                               
_________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جمھوریة العراق
 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 جھاز االشراف والتقویم العلمي
 
 
 
 
 

 الكوفة الجامعة :
 التخطیط العمراني الكلیة :

 يالحضراتخطیط  القســم :
 لاالو المرحلة :

 مكیة شاكر علي اصغر اسم المحاضر الثالثي :
 مدرس مساعد اللقب العلمي :

 ماجستیر المؤھل العلمي :
 مكان العمل  : كلیة التخطیط العمراني

 



 
 
 
 

 جدول الدروس االسبوعي

 
وع

سب
اال

 

 المالحظات المادة العلمیة المادة النظریة التاریخ

 مفھوم علم السكان  1
 

  

   مصادر البیانات السكانیة  2
   الخصائص الدیموغرافیة  3
   التركیب النوعي—التركیب العمري  4
   االجتماعي التركیب—التركیب االقتصادي  5
   توزیع السكان               6
   العوامل المؤثرة في توزیع السكان  7
   نظریات النمو السكاني  8
   مستقبل السكان في العالم  9
   اختبارات       10
   السكان والتخطیط للقوى العاملة  11
   العوامل المؤثرة في عرض القوى العاملة  12
   خطیط القوى العاملةمستویات ت  13
   التخطیط للقوى العاملة على مستوى الدولة  14
   مستلزمات التخطیط على مستوى الدولة  15

 
16     
17      
18     
19     
20     
21     
22      
23     
24     
25     
26     
27     
28     
29     
30     

 

 جمھوریة العراق
 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 جھاز االشراف والتقویم العلمي
 
 
 
 
 

 الكوفة الجامعة :
 الكلیة : التخطیط العمراني
 القســم : التخطیط البیئي

 المرحلة : االول
 غلبياسم المحاضر الثالثي : زینب عبد الرزاق الت

 اللقب العلمي : مدرس مساعد
 المؤھل العلمي : ماجستیر

 مكان العمل  : كلیة التخطیط العمراني
 



 
 اتوقیع  توقیع االستاذ 
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 جدول الدروس االسبوعي
 

 انصاف جعفر ال�اسري  االسم
 insaf.jafaar@uokufa.edu.iq البر�د االلكتروني

  م�ادئ التخط�ط العمراني اسم المادة
 سنوي  مقرر الفصل
 اهداف المادة

 
تهدف الى تعر�ف الطالب �الم�ادئ االساس�ة للتخط�ط �شكل عام 

  والتخط�ط العمراني �شكل خاص
 لتفاصیل االساس�ة للمادةا
 

 

 
 الكتب المنهج�ة

 

 تخط�ط المدن /ثالث اجزاء /احمد خالد عالم •

 تطب�قات)/ ا.د.شفق العوضي–اسس –التخط�ط العمراني(م�ادئ  •

 التخط�ط اسس وم�ادئ عامة/د.عثمان محمد غن�م •

 تخط�ط الخدمات والمرافق االجتماع�ة /د.عثمان محمد غن�م •

 ل/د.م.عاطف حمزة حسنتخط�ط المدن/اسلوب ومراح •
 

 المصادر الخارج�ة
 

  

 
 تقدیرات الفصل

 الفصل الدراسي
 االول

تق�م وامتحانات 
 یوم�ة

االمتحانات 
 الیوم�ة

تق�م وامتحانات 
 یوم�ة

 االمتحان النهائي

20% 5% 20% 5% 50% 

 
 معلومات اضاف�ة

 

                                                                                               
_________________ 

 
 

 العراقجمهورية 
 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 جھاز االشراف والتقویم العلمي
 
 
 
 
 

 الكوفة الجامعة :
 التخطیط العمراني الكلیة :

 الحضري القســم :
 االول المرحلة :

 انصاف جعفر الیاسري اسم المحاضر الثالثي :
 استاذ مساعد اللقب العلمي :

 ماجستیر المؤھل العلمي :
 كلیة التخطیط العمراني:مكان العمل



 
 

 
 
 
 

 جدول الدروس االسبوعي

 
وع

سب
اال

 

 المالحظات المادة العلمیة المادة النظریة التاریخ

 مبادئ التخطیط  1
 

  

   خصائص التخطیط  2
   نشأة وتطور التخطیط  3
   بالعلوم االخرىعالقة التخطیط -مراحل الخطة  4
   اختبار  5
   التخطیط الحضري/ اھدافھ / انواعھ / خصائصھ  6
   التخطیط العمراني / تعاریف / خصائص   7
   مستویات التخطیط   8
   التخطیط الوطني/ االقلیمي / انواع االقالیم   9
   التخطیط االقلیمي / الخطة االقلیمیة   10
   التخطیط المحلي  11
   اختبار   12
   المدینة / التحضر / استعماالت االرض   13
   التصمیم االساس   14
   التصمیم االساس   15

 
   االقتصاد/ التنمیة االقتصادیة  16
   الدخل النقدي / الحقیقي / القومي    17
   االنتاج / عناصر االنتاج   18
   راس المال / العمالة / االرض / المنظم   19
   قتصادیةاالنظمة اال  20
   اختبار   21
   النظام الراسمالي / النظام االشتراكي   22
النظام الراسمالي االشتراكي / امثلة عالمیة لالنظمة   23

 االقتصادیة 
  

   الخدمات   24
   الخدمات   25
   الخدمات   26
   اختبار   27
   بنى ارتكازیة   28
   بنى ارتكازیة   29
   مراجعة   30

 
 
 العمیدتوقیع  توقیع االستاذ 

 جمهورية العراق
 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 جھاز االشراف والتقویم العلمي
 
 
 
 
 

 الكوفة الجامعة :
 التخطیط العمراني الكلیة :

 الحضري القســم :
 االول المرحلة :

 اركان علي منجي ي :اسم المحاضر الثالث
 مدرس اللقب العلمي :

 دكتوراه المؤھل العلمي :
 كلیة التخطیط العمراني:مكان العمل



 
 

 

 جدول الدروس االسبوعي
 

 صابر�ن لط�ف �ر�م االسم
 sabreenl.kareem@uokufa.edu.iq البر�د االلكتروني

 م�ادئ علم البیئة اسم المادة
 ساعتین نظري (فصلي) مقرر الفصل
 اهداف المادة

 
ومكونات النظام البیئي الطب�عي وال�شري مفهوم علم البیئة أكساب الطالب المعرفة في 

لتعرف على دورات العناصر البیوجیو��م�ائ�ة واآلثار الناتجة عن اإلخالل بها �ذلك وا
 معرفة أنواع التلوث والملوثات وطرق المعالجة المختلفة. 

التفاصیل االساس�ة 
 للمادة

 

اغلفة �و�ب االرض_ النظام البیئي الطب�عي _دورة العناصر الغاز�ة والرسو��ة_ النظام 
�ف التلوث وانواعه وانواع الملوثات_ طرق معالجة المخلفات_ تقی�م البیئي ال�شري_ تعر 

 االثار واالخطار البیئ�ة.
 

 الكتب المنهج�ة
 

المدخل الى العلوم البیئ�ة (الجزء االول والثاني)_ د سامح غرای�ة و�حیى فرحان _ 
 2002عمان 

 
 المصادر الخارج�ة

 

وحة في الدانمارك ـ كلیة االكادیمیة العربیة المفتاساسیات علم البیئة " •
 2006د. كاظم المقدادي  االدارة واالقتصاد ـ قسم إدارة البیئة"

 http://ar.wikipedia.orgعلم البیئة،، من ویكیبیدیا ،الموسوعة الحرة.  •
 www.4enveng.comمنتدى الھندسة البیئیة  •

 
 تقدیرات الفصل

تقی�م  الفصل الدراسي
وامتحانات 

 یوم�ة

االمتحان   
 ائيالنه

40% 10   50% 
 

 معلومات اضاف�ة
 

 
            ___________________ 

 
 

 جمهورية العراق
 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 جھاز االشراف والتقویم العلمي
 
 
 
 
 

 الكوفة الجامعة :
 انيالتخطیط العمر الكلیة :

 التخطیط الحضري القســم :
 األولى  المرحلة :

 صابرین لطیف كریم اسم المحاضر الثالثي :
 استاذ مساعد اللقب العلمي :

 دكتوراه ھندسة البیئة المؤھل العلمي :
 كلیة التخطیط العمراني مكان العمل  :



 
 
 

 

 جدول الدروس االسبوعي

 
وع

سب
اال

 

 المالحظات المادة العلمیة المادة النظریة التاریخ

   مقدمة عن البیئة ومصطلحات بیئیة  1
   االطار العام للبیئة  2
   ان والبیئةتطور العالقة والتفاعل بین االنس  3
   اغلفة كوكب االرض  4
   مكونات النظام البیئي الطبیعي  5
سریان الطاقة و العوامل المحددة في النظام البیئي   6

 الطبیعي
  

   استقرار النظم البیئیة الطبیعیة  7
   االخالل بالتوازن البیئي , التعاقب البیئي  8
   التغیر في النظم البیئیة الطبیعیة  9
   الدورات الغازیة: دورة المیاه، دورة االوكسجین  10
   دورة الكربون  11
   دورة النتروجین  12
   الدورات الرسوبیة  13
   النظم البیئیة الطبیعیة الرئیسیة  14
   النظام البیئي البشري  15

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

  
 

 توقیع العمید :        : األستاذتوقیع 
 

 جمهورية العراق
 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 یم العلميجھاز االشراف والتقو
 
 
 
 
 

 الكوفة الجامعة :
 البتخطیط العمراني الكلیة :

 يالتخطیط الحضر اسم القســم :
 االولى المرحلة :

 حسین حمید حسن اسم المحاضر الثالثي :
 مدرس مساعد اللقب العلمي :

 ماجستیر علوم حیاة  المؤھل العلمي :
 كلیة التخطیط العمراني مكان العمل  :
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 Instructor Signature:     Dean Signature: 

Republic of Iraq 
The Ministry of Higher Education 

& Scientific Research 
 

 



 
 
 
 
 
 

 جدول الدروس االسبوعي
 

 فاطمه محمد �اظم  االسم
 Fatimam.khdam@kufa.edu.iq البر�د االلكتروني

  المهارات االساس�ة لعمل�ة التخط�ط اسم المادة
 سنوي  مقرر الفصل
 اهداف المادة

 

طر�ق  عن  التخط�طیهدف المقرر الى اعطاء الطالب القدرة على فهم الم�اديء االساس�ة لعلم 
هي مع الواقع و الخرائط  ومقارنتها  الماخوذه من ك�ف�ة قراءة الخرائط وتسق�ط المعلومات والب�انات 

 . المهاراتاحدى ر�ائز التخط�ط العمراني التي تؤهل الطل�ة الستخدام هذه 
 التفاصیل االساس�ة للمادة

 

 �س الرسم والى مفهوم االنحدار والتطرق الى مقامفهوم الخرائط وانواعها یر�ز الجانب النظري على 
لالستفادة منها في التطب�قات المختلفة �صورة عامة وتطب�قات التخط�ط العمرانـي  ومساقط الخرائط 

یر�ز الجانب التطب�قي على اكساب الطالب الخبرة والمهـارة فـي اسـتخدام المعلومـات الجغراف�ـة بینما 
 ARCالعمل على برامج�ات نظم المعلومات �ال .ف�ما یر�ز الجانب على اكساب الطالب الخبرة في 

MAP  والARC CATALOGE   و��ف�ــة االســتعالم المكــاني و��ف�ــة التعامــل مــع قواعــد
 الب�انات وانتاج الخارطة الرقم�ة .

 الیوجد ةالكتب المنهج�

 
 المصادر الخارج�ة

 

العلم�ـة للنشـر الز�دي ، نجیب عبـد الـرحمن " نظـم المعلومـات الجغراف�ـة " دار ال�ـازوردي  -1
 .2007والتوز�ع ، عمان / االردن ،

 لبنان، بیروت . –جزماتي ، سامح مقدسي " انظمة المعلومات الجغراف�ة " ، دار الشرق العر�ي  -2

، شعاع Arc Viewالدلیل العملي الكامل لنظام  GISزرقطة ، هیثم " نظم المعلومات الجغراف�ة  -3
 .2007للنشر والعلوم ، سور�ا ، حلب ،

قري ، خالدمحمد " االستشعار عن �عد وتطب�قاته في الدراسات المكان�ة "، دار المر�خ للنشر ، العن -4
 .1986الر�اض ، 

نظم المعلومات الجغراف�ة " المملكة  –المؤسسة العامة للتعل�م الفني والتدر�ب المهني " المساحة  -5
 .العر��ة السعود�ة 

المملكة العر��ة السعود�ة ،  –" مكة المكرمة محمد ، جمعة داود " مدخل الى الخرائط الرقم�ة  -6
2012. 

 .1998عز�ز ، محمد الخزامي " نظم المعلومات الجغراف�ة " منشأة المعارف �االسكندر�ة ،  -7

 جمهورية العراق
 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 جھاز االشراف والتقویم العلمي
 
 
 
 
 

 الكوفة الجامعة :
 التخطیط العمراني الكلیة :

 التخطیط الحضري القســم :
 نیةالثا المرحلة :

 فاطمة محمد كاظم اسم المحاضر الثالثي :
 مدرس مساعد  اللقب العلمي :

 ماجستیر المؤھل العلمي :
  كلیة التخطیط العمرانيمكان العمل  :



 .2008محمد ، وسام الدین ، اساس�ات نظم المعلومات الجغراف�ة ،  -8
 . 2008العشاوي ، عبد الحك�م ناصر " محاضرات في الخرائط العامة ، -9

د ، جمعة داود " اسس التحلیل المكاني في اطار نظم المعلومات الجغراف�ة "، الط�عة االولى ، داو  -10
 .2012مكة المكرمة ، المملكة العر��ة السعود�ة ، 

 

 
 تقدیرات الفصل

االمتحانات  المختبر الفصل الدراسي
 الیوم�ة

 االمتحان النهائي المشروع

20% 20% 10%  50% 

 
 معلومات اضاف�ة

 

                                                                                               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 جدول الدروس االسبوعي

 
وع

سب
اال

 

 المالحظات المادة العلمیة المادة النظریة التاریخ

 غرافیة لمحة تاریخیةعن نظم المعلومات الج  
 GISتعریف نظم المعلومات الجغرافیة 

التعرف على اصدارات برامج 
ESRI 

 

 العلوم المكونة لمنھجیة نظم المعلومات الجغرافیة   
 ممیزات نظم المعلومات الجغرافیة 

تعلیم تنصیب برنامج ال 
ARC GIS 

 

 اھمیة نظم المعلومات الجغرافیة   
 ت الجغرافیة .اوال: االھمیة العلمیة لنظم المعلوما

ثانیا : االھمیة االقتصادیة لنظم المعلومات 
 الجغرافیة .

ثالثا : اھمیة نظم المعلومات الجغارفیة في التخطیط 
 العمراني .

التعرف على بیئة برنامج 
Arc Map 9.3  
 شریط العنوان 
 شریط الحالة

 شریط التمریر ومكوناتھ 
 شریط االدوات 

 

التكبیر واالزاحة في برنامج  رافیة مكونات نظم المعلومات الجغ  
  Arc Map 9.3ال 

 التكبیر  -
 التكبیر الثابت  -
 التصغیر  -
 التصغیر الثابت  - -
 االزاحة -
 التكبیر الى بعد كامل  -
التكبیر الى بعد  -

 سابق 
التكبیر الى البعد  -

 التالي .
 نافذة التضخیم  -

 

 على الخریطة  عمل القیاسات التقنیات المرتبطة بنظم المعلومات الجغرافیة   
 المساحة  -
 المسافة - -
تغییر وحدات قیاس  -

 المسافات 

 

 اضافة عناصر الخارطة  طرق العرض في برنامج نظم المعلومات الجغرافیة   
 تسمیة المعالم .

 

  امتحان نصف فصلي  امتحان نصف فصلي   
  جداول البیانات والتعامل معھا  مخرجات نظم المعلومات الجغرافیة   
ادخال واخراج البیانات في نظم المعلومات   

 الجغرافیة 
  ترمیز البیانات 

نظم المعلومات الجغرافیة ومقارنتھا ببرامج   
 الحاسوب االخرى 

 االحداثیات 
االنتقال بین انواع االحداثیات 

 

 جمهورية العراق
 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 جھاز االشراف والتقویم العلمي
 
 
 
 
 

 الكوفة الجامعة :
 نيالبتخطیط العمرا الكلیة :

  اسم القســم :
  المرحلة :

  اسم المحاضر الثالثي :
  اللقب العلمي :

   المؤھل العلمي :
 كلیة التخطیط العمراني مكان العمل  :



 في البرنامج 
البحث عن موقع معین من 

 خالل احداثیاتھ 
  البیانات الخطیة والشبكیة  لجغرافیة المھام الوظیفیة لنظم المعلومات ا  
التعرف على برنامج ال  نظام تحدید المواقع العالمي   

ARC CATALOGUE 
 

 ARCعرض البرامج في  مفھوم الخرائط واھمیتھا   
CATALOGUE 

 

 ARCاضافة البیانات من  الخرائط الرقمیة والخرائط التقلیدیة   
CATALOGUE  الى
ARC MAP 

 

  امتحان نصف فصلي  صف فصلي امتحان ن  
 عطلة نصف السنة 

  االستعالم  مساقط الخرائط   
قواعد البیانات وانشاء  انواع المساقط   

 SHAPE FILEال
 

  رسم المعالم الجغرافیة  نظم االحداثیات   
  انتاج خارطة رقمیة  التصویر الجوي   
  اعدادات طباعة الخریطة  االستشعار عن بعد   
مشروع افتراضي من قبل  المراجع الجیودوسیة   

 االستاذ 
 

  امتحان نصف فصلي  امتحان نصف فصلي   
  مشروع الطلبة مصادر البیانات في نظم المعلومات الجغرافیة   
  مشروع طلبة  انواع البیانات في نظم المعلومات الجغرافیة   
   مشروع طلبة العمل في نظم المعلومات الجغرافیة   
  مشروع طلبة  مجال اجراء عملیات تحلیلیة على البیانات   
  مشروع الطلبة بناء قواعد البیانات   
  مشروع الطلبة  تكملة بناء قواعد البیانات   
  مشروع الطلبة الطوبولوجي   
  امتحان نصف فصلي  امتحان نصف فصلي   

 
 

 توقیع العمید :        : األستاذتوقیع 
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 الكوفة:  الجامعة
  العمراني التخطیط:  الكلیة 
 اإلقلیمي التخطیط:  لقسما 
 األول:  المستوى 
  إسماعیل علي زیاد:  الثالثي الحاضر إسم 
 دكتور مدرس:  العلمي اللقب 
 المعماریة الھندسة في دكتوراه:  العلمي المؤھل 
   العمراني التخطیط كلیة:  العمل مكان 

 جمھوریة العراق
 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 جھاز االشراف والتقویم العلمي

 

 
 االسم  م.د . زیاد علي إسماعیل 

zeyada.ismaeel@uokufa.edu.iq  البرید األلكتروني 
 إسم المادة الرسم واالظھار العمراني

 مقرر الفصل سنوي
الرسم الھندسي والعمراني وفق مبادئھ االساسیة وتھیئھ  ھدف ھذه المادة الى تدریس الطالب وتدریبھ على

للقیام باإلظھار العمراني بالصورة الصحیحة مستفیدا من كل الوسائل التوضیحیة . حیث یعتبر االظھار في 
 لوحات المخططات العمرانیة اللغة االھم بین المخططین من جھة والخصصات االخرى من جھة ثانیة .

 

 أھداف المادة 

رف على طرق الرسم الھندسي الصحیحة والرسم المعماري للمخططات الھندسیة وكیفیة االظھار التع
 العمراني .  

 التفاصیل االساسیة 
 للمادة 

 الكتب المنھجیة  كراسة الرسم الھندسي إعداد االستاذ المساعد د. محمد عبد مسلم الطفیلي . 

 مصادر متنوعة من االنترنیت -1
2- Technical Drawing 

 المصادر 
 الخارجیة

  السعي السنوي  الواجبات الصفیة االمتحانات الفصلیة الواجبات البیتیة االمتحان النھائي
 %60 %20 %30 %10 %40 تقدیرات الفصل

 
 جدول الدرس االسبوعي 

 االسبوع التاریخ ة النظریةدالما المالحظات
 1  أدوات الرسم 

 2  + االلوان اع الخطوط الخط الھندسي وأنو 

 3  ( رسم الشكل السداسي والخماسي ) 1-العملیات الھندسیة 

 4  ي )( رسم الشكل السباعي والثمان 2-العملیات الھندسیة 

 5  ) ( رسم الشكل البیضوي والبیضة 3-العملیات الھندسیة 

 6  ) إلتقاء الخطوط مع االقواس(  4-العملیات الھندسیة 

 7  االول االمتحان  

 8  المخططات 

 9  المقاطع 
 10  الواجھات 

 11  + االبعاد واألثاث مخطط الموقع 

 12  مقیاس الرسم ( التكبیر والتصغیر ) 

 13  الرسم الثالثي االبعاد ( االیزومترك ) 

 14  الرسم الثالثي االبعاد ( االیزومترك )  

 15  االمتحان الثاني 

 16  1-المنظور  

 17  2-لمنظور ا 

 18  3-المنظور  

mailto:zeyada.ismaeel@uokufa.edu.iq


 
 

 
 

 
 

 الكوفة:  الجامعة
  العمراني التخطیط:  الكلیة 
 اإلقلیمي التخطیط:  لقسما 
 األول:  المستوى 
  إسماعیل علي زیاد:  الثالثي الحاضر إسم 
 دكتور مدرس:  العلمي اللقب 
 المعماریة الھندسة في دكتوراه:  العلمي المؤھل 
   العمراني التخطیط كلیة:  العمل مكان 

 جمھوریة العراق
 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 جھاز االشراف والتقویم العلمي

 

 19  1-االظھار العمراني  

 20  2-االظھار العمراني   

 21  3-االظھار العمراني    

 22  االمتحان االول  

على ( تطبیق المخططات والواجھات  1-طبیق على محلة سكنیة ت 
ة كن لة ال  )  ال

 23 

 24  ) ى المحلة السكنیةعل( تطبیق المقطع  1-طبیق على محلة سكنیة ت 

 25  1-إظھار عمراني متقدم  

 26  2-إظھار عمراني متقدم   

 27  1-تطبیقات متقدمة   

 28  مراجعة عامة  

 29  االمتحان الثاني 

 30  مراجعة عامة 
 

     
 



 
 

 
 

 
 

 الكوفة :الجامعة
  العمراني التخطیط :الكلیة 
 الحضري التخطیط :لقسما 
 االولى :المرحلة 
  جواد محمد ایاد ثائر :الثالثي حاضرمال إسم 
 مساعد مدرس :العلمي اللقب 
 المدنیة الھندسة في تیرماجس :العلمي المؤھل 
   العمراني التخطیط كلیة :العمل مكان 

 جمھوریة العراق
 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 جھاز االشراف والتقویم العلمي

 

 
 االسم   ثائر ایاد محمد جواد م.م.

Thaerayad1510@yahoo.com 
 

  اإللكترونيالبرید 
 إسم المادة الریاضیات للمخططین

 مقرر الفصل سنوي
  لریاضیات ودور المفاھیم الریاضیة في التخطیط العمرانياولیات اإكساب الطلبة معرفة 

 أھداف المادة 
والعملي وعلیھ فان من  األكادیميكبیر في الجانب  تأثیرالریاضیات من المواد األساسیة للمخططین والتي لھا 

قوانین الضروري على كل طالب وطالبة في كلیة التخطیط العمراني دراسة تلك المادة ومعرفة المفاھیم وال
 التي تتضمنھا مادة الریاضیات وعالقة ذلك بالتخطیط العمراني. 

 التفاصیل االساسیة 
 للمادة 

 
 
 

 الكتب المنھجیة   ال یوجد

 المصادر   مصادر متنوعة من االنترنیت
 الخارجیة

     امتحانات فصلیة       واجبات بیتیة       الحضور والنشاط الصفي       االمتحان النھائي
 تقدیرات الفصل

% 50 10% 10% 30% 
 

 جدول الدرس االسبوعي 
 االسبوع التاریخ ة النظریةدالما المالحظات

 1  االعداد الحقیقیة وانواعھا والعملیات التي تجري علیھا 

 2  الفترات وانواعھا 

 3   المتراجحات 

 4  القیمة المطلقة للمتراجحات  

 5  دیكارتیةنظام االحداثیات المتعامدة ال 

 6  العالقات والدوال 

 7  االمتحان االول في الفصل االول 

 8  مقدمة عن الغایات   

 9  الغایات عند الالنھایة 
 10  الغایات التي تقترب من االعداد الحقیقیة 

 11  االستمراریة 

 12  مقدمة عن المشتقات (التفاضل) 

 13  االشتقاق بطریقة قاعدة السلسلة 

 14  للواجبات البیتیة  ناقشةم 

 15  االمتحان الثاني في الفصل االول 

 16  الدوال المثلثیة 

 17  االشتقاق الضمني والمشتقات ذوات الرتب العلیا 

mailto:Thaerayad1510@yahoo.com


 
 

 
 

 
 

 الكوفة :الجامعة
  العمراني التخطیط :الكلیة 
 الحضري التخطیط :لقسما 
 االولى :المرحلة 
  جواد محمد ایاد ثائر :الثالثي حاضرمال إسم 
 مساعد مدرس :العلمي اللقب 
 المدنیة الھندسة في تیرماجس :العلمي المؤھل 
   العمراني التخطیط كلیة :العمل مكان 

 جمھوریة العراق
 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 جھاز االشراف والتقویم العلمي

 

 18  الدوال اللوغاریتمیة والدوال االسیة والعالقة بینھما وقاعدة لوبیتال 

 19  1 مقدمة عن التكامل 

 20      1 التكامل غیر المحدد 

 21  2التكامل غیر المحدد  

 22  االمتحان االول في الفصل الثاني 

 23  1التكامل المحدد  

 24  2التكامل المحدد  

 25  المساحة تحت المنحني 

 26  الطرق العددیة لحساب التكامالت  

 27  بعض التطبیقات على التكامل المحدد ونبذة عن المعادالت التفاضلیة 

 28  1مصفوفات ال 

 29  2المصفوفات  

 30  في الفصل الثاني الثاني االمتحان 
 

     
 



 

 

 

 جدول الدروس االسبوعي

   فاطمة محمد كاظم االسم

 fatimam.kadhim@uokufa.edu.iq البر�د االلكتروني

 المهارات االساس�ة لعمل�ة التخط�ط  اسم المادة

 سنوي  مقرر الفصل

 اهداف المادة

 

تھدف ھذة المادة الى تدریب الطالب على كیفیة قراءة الخرائط والتعامل مع 
الخرائط واستخراج المعلومات الال زمة وجمع البیانات الضروریة منھا 
التي یمكن االستفادة منھا في العملیة التخطیطیة،ایضا تھدف الى تدریب 

الطالب على تحلیل المعلومات واستخالص النتائج ووضع الحلول 
 لمشكالت ویتم ذلك من خالل القیام برحالت میدانیة  .           ل

  التفاصیل االساس�ة للمادة

 الدراسة المیدان�ة لمضر خلیل ، الصور الفضائ�ة  الكتب المنهج�ة

 فالح اسود علم الخرائط ، محمد سط�حه خرائط التوز�عات المصادر الخارج�ة

 

 تقدیرات الفصل

 االمتحان النهائي المشروع االمتحانات الیوم�ة المختبر الفصل الدراسي

30  10 10 50 

  معلومات اضاف�ة

 

 جمهورية العراق

 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 جھاز االشراف والتقویم العلمي

 

 

 

 

 

 الكوفة الجامعة :
 التخطیط العمراني الكلیة :

 يالتخطیط الحضر القســم :
 االولى المرحلة :

  :فاطمة محمد كاظماسم المحاضر
 مدرس  اللقب العلمي :

 ماجستیر  المؤھل العلمي :

 كلیة التخطیط العمراني  مكان العمل  :



 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول الدروس االسبوعي

 

وع
سب

اال
 

 المالحظات المادة العلمیة المادة النظریة التاریخ

   مقدمة لالفكار الرئیسیة              1

   تعریف الخریطة       2

   اھمیة الخرائط          3

   عناصر الخریطة                4

   تصنیف الخرائط وفق                 5

   وفق مقیاس الرسم                    6

   وفق محتوى الخریطة                 7

   توجیة الخرائط وتحدید الموقع        8

المقاییس العددیة مع اعطاء  تطبیقات   9
 على ھذة المقاییس

  

   النوع الثاني من مقاییس الرسم  10

  المقاییس الخطیة  مع اعطاء تطبیقات   11

 جمهورية العراق

 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 جھاز االشراف والتقویم العلمي

 

 

 

 

 

 الكوفة الجامعة :
 التخطیط العمراني الكلیة :

 التخطیط الحضري القســم :
 االولى المرحلة :

اسم المحاضر:فاطمة محمد كاظم + أنصاف جعفر 
 خیون+سعدیة كامل حسن

 مدرس مساعد اللقب العلمي :

 ماجستیر  المؤھل العلمي :

 كلیة التخطیط العمراني  مكان العمل  :

 



 على ھذة المقاییس

قیاس مساحات الخرائط وكیفیة   12
 ایجاد مقیاس الرسم

  

   رموز الخرائط                   13

   انواع خرائط التوزیعات         14

   خرائط التوزیعات الكمیة          15

   النوع الثاني من خرائط الوزیعات    16

 خرائط التوزیعات غیر الكمیة    

تمثیل الظاھرة الجغرافیة   17
 باالشكال البیانیة

  

   الخطوط البیانیة                 18

   االعمدة البیانیة  19

   الدوائر البیانیة                  20

   تمثیل الظاھرة الجغرافیة  21

   الھرم السكاني                  22

   وردة الریاح                    23

 تمثیل الظاھرة الجغرافیة  24
 باالشكال  النسبیة

  

   االعمدة النسبیة         25

   الدوائر النسبیة  26

تمثیل الظاھرة الجغرافیة برموز   27
 الخطوط الكمیة                

  

   الخطوط االنسیابیة             28

   الخطوط الكنتوریة                29



30 

 

 االنحدار 
  

   اھمیة االنحدار  

   اعطاء تطبیقات على الموضوع    

   الدراسة المیدانیة                      

     

  

 

 

 

 

  توقیع األستاذ :

 

 توقیع العمید :        فاطمھ محمد كاظم 
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 Instructor Signature:     Dean Signature: 
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