
 

      

 

 

 جدول الدروس األسبوعي                     

 علي حاتم عبد القريشي  االسم

 Alih.alquraishi@uokufa.edu.iq البريد االلكتروني 

 اقتصاديات التنمية  اسم المادة 

 ساعتين نظري مقرر الفصل 

 تعليم الطلبة أهمية التنمية والسيما التنمية االقتصادية كافة نظرياتها المتوازنة وغير المتوازنة  أهداف المادة

التفاصيل األساسية 

 للمادة

-التخلف والفقر من اسباب ودواعي التنمية -كافة مجاالتها مفاهيم التنمية والنمو والتنمية في 

تمويل التنمية   -انماط التنمية واستراتيجياتها–مناقشة نظريات التنمية المتوازنة وغير المتوازنة 

 تجارب التنمية في الدول النامية. –من حيث المصادر والمشاكل 

.1991-العالي والبحث العلمي التعليم –التنمية االقتصادية  الكتب المنهجية  -امال شالش و يحيى النجار   

 االنترنيت وكافة البحوث المتعلقة بعناوين المشار إليها  المصادر الخارجية

 % 50= االمتحان النهائي الفصل الثاني % 50األول =الفصل  تقديرات الفصل 

  معلومات إضافية 

 

 

 

 

 

 جمهورية العراق 

 التعليم العالي والبحث العلميوزارة 

 جهاز اإلشراف والتقويم العلمي 

 الجامعة:  الكوفة 

 الكلية:  التخطيط العمراني 

 يالقسم: االقسام: التخطيط الحضر

 المرحلة:  االولى 

 اسم المحاضر الثالثي: علي حاتم القريشي 

 اللقب العلمي: استاذ مساعد  

 المؤهل العلمي:  دكتوراه اقتصاد

 مكان العمل:  كلية التخطيط العمراني 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 جدول الدروس األسبوعي                                              

 المالحظات المادة العملية المادة النظرية األسبوع 

1 
 والنــــمو    لتنميةا   :ممدخل عا

 والتنمية االقتصادية  

 النمو  التنمية مفاهيم

 االقتصادية التنمية 
 

2 
 أسباب و دواعي  التخلف والفقر من أهم

 تطبيق التنمية االقتصادية

 التخلف والفقر

3 
: التنميـــة مفهـــول التنميـــة وأهـــم مجاالتهـــا  

التنميــــة االجتماعيــــة التنميــــة -االقتصــــادية

 شريةــــــــــــــالتنمية الب–ية  ــــــــــالسياس

  مجاالت التنمية 

4 
 التنمية االقتصادية :نظريات 

 نظريات التنمية المتوازنة

  نظريات التنمية المتوازنة 

5 
 نظريات التنمية االقتصادية :

 نظريات التنمية  غير المتوازنة

  نظريات التنمية  غير المتوازنة 

6 
 أنماط التنمية واستراتيجياتها

 التنمية من أجل احالل الواردات

  الوارداتالتنمية من أجل احالل 

7 
 أنماط التنمية واستراتيجياتها

 التنمية من أجل التصدير

  التنمية من أجل التصدير 

8 
 تمويل التنمية:

 في الدول النامية مصادر تمويل التنمية

  مصادر تمويل التنمية 

  مشاكل تمويل التنمية  تمويل التنمية: 9

 الجامعة:  الكوفة 

 التخطيط العمراني الكلية:  

 القسم: االقسام: التخطيط الحضري

 المرحلة:  االولى 

 اسم المحاضر الثالثي: علي حاتم القريشي 

 اللقب العلمي: استاذ مساعد  

 المؤهل العلمي:  دكتوراه اقتصاد

 مكان العمل:  كلية التخطيط العمراني 

 

 

 

 

 جمهورية العراق 

 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جهاز اإلشراف والتقويم العلمي 

 



 مشاكل تمويل التنمية في الدول النامية

التغيررتاا االقتصررادية اليالميررة  علت ررا   رر   10

 التنمية االقتصادية
  العولمة

تجارب الدول في تطبيق خطط التنمية   11

 االقتصادية 
  دول في اسيا

تجارب الدول في تطبيق خطط التنمية   12

 االقتصادية 
  دول في امريكا الالتينية 

تطبيق خطط التنمية  تجارب الدول في  13

 االقتصادية 
  دول في افريقيا 

   بحوث الطلبة  14

   بحوث الطلبة  15

 

 



 

 جدول الدروس االسبوعي                                                         

 احسان علي كريم  االسم

  البريد االلكتروني 

 البرمجيات األساسية  اسم المادة 

 سنوي مقرر الفصل 

 اهداف المادة 

 

نها في المراحل  األساسية والتي يحتاجو الحاسبة االلكترونيةحول 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, PowerPointالحالية والمراحل المتقدمة) 

 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 

يم  التقي

 النهائي 

 العملي

 

االمتحان 

   النهائي

 النظري 

  10   

% 

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

                                                                                                إضافية معلومات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجهورية العراق 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 والتقويم العلمي جهاز االشراف

 

 

 

 

 

 الكوفة الجامعة :
 لتخطيط العمرانيا الكلية :

  ياالقليمالتخطيط  القســم :
 االولى المرحلة :

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

 ماجستير حاسبات المؤهل العلمي :
 كلية التخطيط العمراني  مكان العمل  :



 

 

 

 

 

 جدول الدروس االسبوعي    

 المالحظات  المادة النظرية  التاريخ  بوع األس

1  windows 7  

2  windows 7  

3  windows 7  

4  windows 7  

5  windows 7  

6  Word 2007  

7  Word 2007  

8  Word 2007  

9  Word 2007  

10  Word 2007  

11  Word 2007  

12  Word 2007  

13  Word 2007  

14  Word 2007  

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

 عطلة نصف السنة 

16  Excel 2007  

17  Excel 2007  

18  Excel 2007  

19  Excel 2007  

20  Excel 2007  

21  Excel 2007  

22  Excel 2007  

23  Power point 2007  

24  Power point 2007  

25  Power point 2007  

26  Power point 2007  

27  Power point 2007  

28  Power point 2007  

29  Power point 2007  

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

 

 

 

 

 توقيع العميد :                                       توقيع االستاذ : 

 

 

 مجهورية العراق 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 الكوفة الجامعة :
 التخطيط العمراني الكلية :

  االقليميالتخطيط  القســم :
 االولى المرحلة :

 احسان علي كريم  اسم المحاضر الثالثي :
 اعد استاذ مس اللقب العلمي :

 ماجستير حاسبات المؤهل العلمي :
 كلية التخطيط العمراني  مكان العمل  :

 



 

 

 

 

 جدول الدروس االسبوعي 

 

 

 

 جدول الدروس االسبوعي 

 نقاء نضال خضير  االسم

  البريد االلكتروني 

 مادة الرسم واالظهار العمراني  اسم المادة 

 سنوي مقرر الفصل 

 اهداف المادة

 

تدريس   الى  المادة  هذه  هندسي والعمراني  تهدف  الرسم  وتدريبه على  الطالب 

وفق مبادئه االساسية وتهيئته للقيام باالظهار العمراني بالصورة الصحيحة مستفيدا من 

اللغة  العمرانية  المخططات  لوحات  في  االظهار  يعتبر  حيث  التوضيحية.  الوسائل  كل 

 االهم بين المخططين من جهة والتخصصات االخرى  من جهة ثانية. 

  تفاصيل االساسية للمادةال

 2005      محمد عبد مسلم الطفيليد.  –جامعة بابل   -الرسم الهندسي - الكتب المنهجية 

 

 المصادر الخارجية

 

 زينب الدوس   -تمارين في الرسم الهندسي -

المملكة   -المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني -كتاب الرسم المعماري  -

 العربية السعودية 

- Urban Design Handbook -  2009 - City of Baton Rouge 

- How to read Plans and Do Basic Drawings- Urban Design 

London 

- UrbanDrawingAndDesign  - October2012-Converti 

- Urban design drawings- 2008-Joe Holyoak 

- Graphics for urban design-2006-Bally Meeda 

 

 تقديرات الفصل 

الفصل 

 االول  الدراسي

تقيم  

وامتحانات  

 يومية 

الفصل 

 الدراسي االول 

تقيم  

وامتحانات  

 يومية 

االمتحان 

 النهائي 

20 % 5 % 20 % 5 % 50 % 

 _________________  معلومات اضافية 

 

 

 

 

 

 

 

 جمهورية العراق 

 العالي والبحث العلميوزارة التعليم 

 جهاز االشراف والتقويم العلمي 

 

 

 

 

 

 الكوفة الجامعة :
 التخطيط العمراني الكلية :

 يإلقليماالقســم :
 األولى المرحلة :

 نقاء نضال خضير اسم المحاضر الثالثي :
 مدرس  اللقب العلمي :

 ماجستير المؤهل العلمي :
 كلية التخطيط العمراني  مكان العمل  :



 
 

 جدول الدروس االسبوعي 

 

  

 لعميد توقيع ا  توقيع االستاذ 

 

و 
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ا

ع
 

 المالحظات المادة العلمية  المادة النظرية التاريخ

 Climate & Its)  مفهوم المناخ وعناصره  1

Elements)  

  

استخدام المعلومات المناخية في التخطيط   2

 The Use Of Climate)  الحضري

Knowledge In Urban Planning)  

  

 Cooling the) تكييف االماكن العامة  3

Public Realm)  

  

 The Urban)الجزيرة الحراريةالحضرية  4

Heat Island UHI) 

  

   (Green Roofs) السقوف الخضراء  5

   مناقشة اولية للبحوث   6

عالقة المناخ بالخصائص التخطيطية    7

والتصميمية  للمناطق السكنية في مدينة  

 The Relationship  Between)النجف 

Climate & The Planning 

Characteristics of The 

Residential Areas in An-Najaf 

City)  

  

والعناصر المناخية   مفهوم الراحة الحرارية  8

 The Concept Of The )المؤثرة فيها 

Thermal Comfort and its Elements)  

  

   تصميم مناطق الراحة    9

التصميم البيئي بمحاكاة الحاسب االكتروني    10

Environmental Design and 

Computerised Simulation 

  

 Lowتصميم االبنية الصديقة للبيئة   11

Carbon Design Principles   

  

   مناقشة نهائية للبحوث   12

   مناقشة نهائية للبحوث   13

   امتحان نهاية الفصل   14

   مراجعة عامة    15

 مجهورية العراق 
 التعليم العالي والبحث العلميوزارة 

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 الكوفة الجامعة :
 التخطيط العمراني الكلية :

 الحضري القســم :
 الثالثة  المرحلة :

 نقاء نضال خضير اسم المحاضر الثالثي :
 مدرس  اللقب العلمي :

 ماجستير المؤهل العلمي :
 كلية التخطيط العمراني  مكان العمل  :



 

 جدول الدروس االسبوعي                                                         

 ثائر اياد  االسم

  البريد االلكتروني 

 الرياضيات للمخططين اسم المادة 

 سنوي مقرر الفصل 

 اهداف المادة 

 

حول مفاهيم الرياضيات األساسية والتي يحتاجونها في المراحل إكساب الطلبة معرفة 

 . المتقدمة

التفاصيل  

 االساسية للمادة 

 

 بمبادئ وكذلك التعريف  ،    أوسعبشكل  الرياضيات    الى التعرف على مفاهيم    تهدف هذه المادة  

بعض مقررات المرحلة لغرض االستفادة منها في    التفاضل والتكامل بشكل خاص وطرق الحل

 الحالية والمراحل المتقدمة 

 ال يوجد   الكتب المنهجية 

 

صادر الم

 الخارجية

 

1- THOMAS , FINNEY , " CALCULAS  AND ANALYTIC 

GEOMETRY ", 5 TH EDITINT, 1981 

 . سلسلة شوم )التفاضل والتكامل( -2

 .(1كتاب التفاضل والتكامل )ج   -3

 .  كتاب حساب التفاضل والتكامل -4

 

 تقديرات الفصل 

 األولالفصل  امتحان  

 النظري 

التقييم  

 المستمر 

 امتحان الفصل الثاني  

 النظري  

التقييم  

 المستمر 

التقييم  

 النهائي 

االمتحان 

 النهائي 

  20   % 5% 20 % 

     

5% 50%  50 % 

                                                                                                معلومات اضافية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عراق مجهورية ال
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 الكوفة الجامعة :
 التخطيط العمراني الكلية :

 القســم : التخطيط االقليمي 

 االولى المرحلة :
 ثائر اياد  اسم المحاضر الثالثي :

 مدرس مساعد اللقب العلمي :
 ماجستير المؤهل العلمي :

 كلية التخطيط العمراني  مكان العمل  :



 

 

 

 

 جدول الدروس االسبوعي    

 المالحظات  المادة النظرية  التاريخ  سبوع األ

  األعداد الحقيقية والقيمة المطلقة   1

  الدوال والمتباينات   2

  الغاية واالستمرارية   3

  المصفوفات والعمليات عليها   4

  المحددات والعمليات عليها   5

  معكوس المصفوفة   6

  المشتقات وقواعدها   7

  امتحان نصف فصلي   8

  واآلسية شتقة الدوال المثلثية م  9

  ة واللوغارتيميوال  دمشتقة ال   10

  تطبيقات على المشتقة)رسم الدالة(   11

  مشتقات من رتب عليا   12

  االشتقاق الضمني   13

  القيم العظمى والصغرى   14

 امتحان نصف فصلي  امتحان نصف فصلي   15

 عطلة نصف السنة 

    دالتكامل الغير محد -مفهوم التكامل   16

  التكامل المحدد   17

  المساحات(   إيجادتطبيقات على التكامل المحدد)  18

  تكامل الدوال المثلثية    19

  تكامل الدوال اآلسية   20

  التكامل التقريبي   21

  التكامل بطريقة التجزئة   22

  التكامل بالتعويضات المثلثية   23

  مل بالكسور الجزئيةالتكا  24

  المعادالت التفاضلية من الرتبة األولى  25

  المعادالت التفاضلية من الرتبة الثانية  26

  المصفوفات والعمليات عليها   27

  المحددات وخواصها   28

  معكوس المصفوفة   29

  امتحان نصف فصلي  امتحان نصف فصلي   30

 

 

 

 

 توقيع العميد :                                       توقيع االستاذ : 

 

 

 مجهورية العراق 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 الكوفة الجامعة :
 التخطيط العمراني الكلية :

 القســم : التخطيط االقليمي 

 االولىا المرحلة :
 ثائر اياد  حاضر الثالثي :اسم الم

 مدرس مساعد اللقب العلمي :
 ماجستير المؤهل العلمي :

 كلية التخطيط العمراني  مكان العمل  :

 



 
              

 
 

 جدول الدروس االسبوعي
 

 هشام عدنان جاسم  االسم
  البريد االلكتروني 

 اللغة االنكليزية  اسم المادة 
 سنوي  مقرر الفصل 
 اهداف المادة

 
اضافة الى علم   اكتساب الطالب المفردات والمصطلحات الخاصة بالتخطيط

 النحوومهارات في المحادثة والتواصل مع االخرين 
 التفاصيل االساسية للمادة

 
 القراءة االستيعابية، النحو، الصرف، المحادثة، مصطلحات بعلم التخطيط

 
 الكتب المنهجية 

 

  An English Course for Postgraduate Students Urban & 

Regional Planning / Fatima S. AlShiraia/ Center of Urban 

&Regional Planning/ University of Baghdad/ Baghdad/1989 

 
 المصادر الخارجية 

 

 ال توجد 

 
 تقديرات الفصل 

االمتحانات  المختبر  الفصل الدراسي
 اليومية 

 االمتحان النهائي المشروع 

40 % -  10% -      50 % 
 

 معلومات اضافية 
 

                                                                                                 
             ___________________ 

 
 

 

 

 

 مجهورية العراق 
 رة التعليم العالي والبحث العلميوزا

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 الكوفة الجامعة :
 التخطيط العمراني الكلية :

 القســم : التخطيط االقليمي 

 االولى المرحلة :
 اسم المحاضر الثالثي: هشام عدنان جاسم 

 مدرس  اللقب العلمي :
 تدريسي المؤهل العلمي :

 لتخطيط العمراني كلية ا مكان العمل  :



 

 

 
 

 جدول الدروس االسبوعي
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 المالحظات المادة العلمية  المادة النظرية  التاريخ

   الوحدة االولى : ما هو التخطيط؟  16/10/2014 1

   مصطلحات تخطيط -محادثة -االسماء واشتقاقاتها  23/10/2014 2

   الوحدة الثانية: المدن  30/10/2014 3
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   الوحدة الثالثة: الطرق  13/11/2014 5

     مصطلحات في التخطيط –محادثة  -( haveالفعل) 20/11/2014 6

   الوحدة الخامسة : االسكان 27/11/2014 7

   مصطلحات   -فندقمحادثة: في ال -التناقض 4/12/2014 8

   الوحدة السابعة : دراسات سكانية 11/12/2014 9

   مصطلحات في التخطيط  –محادثة  -حروف الجر  18/12/2014 10

   الوحدة الثامنة : التطور الصناعي 25/12/2014 11

   مصطلحات  –: اتصال هاتفي  محادثة –جمع االسماء  8/1/2015 12

   ة : دراسات اقتصاديةالوحدة التاسع 29/1/2015 13

   مصطلحات في التخطيط  –محادثة : التحية  –االدوات  5/2/2015 14

   الوحدة العاشرة : الحواسيب  12/2/2015 15

   مصطلحات في التخطيط  –محادثة : التقديم  –الفعل  19/2/2015 16

 عطلة نصف السنة

   ضالوحدة الحادية عشر: تخطيط استعمال االر 26/2/2015 17

   كتابة الرسالة   -مفاهيم ووظائف 4/3/2015 18

   الوحدة الثانية عشر : ماهو الحي 11/3/2015 19

   مهارات دراسية : كيفية تلخيص مقالة  -االقتراحات 18/3/2015 20

   الوحدة الثالثة عشر : المنطقة بين الريف والمدينة 25/3/2015 21

   المعلومات نقل -التعبير عن الرأي 1/4/2015 22

   عشر : عملية التخطيط للنقل  الرابعةالوحدة  8/4/2015 23

   كيفية تدوين المالحظات  –التصنيف  15/4/2015 24

   الوحدة الخامسة عشر : طرق التخطيط االقليمي 22/4/2015 25

   ( 2) كيفية تلخيص مقالة –الطلبات المؤدبة  29/4/2015 26

   عة عشر: دراسات احصائية الوحدة الساب 6/5/2015 27

   التقارير  كتابة –التشابه  13/5/2015 28

   عشر: نماذج حسابية التاسعةالوحدة  20/5/2015 29

   كتابة التقارير الموجهة –السبب والنتيجة  27/5/2015 30

 توقيع العميد :       توقيع االستاذ :  

 

 

 مجهورية العراق 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 الكوفة الجامعة :
 التخطيط العمراني الكلية :

 القســم : التخطيط االقليمي 

 االولى المرحلة :
 اسم المحاضر الثالثي: هشام عدنان جاسم 

 مدرس  اللقب العلمي :
 تدريسي لعلمي :المؤهل ا

 كلية التخطيط العمراني  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: 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: 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
 

 شيماء عبد الحسين إبراهيم  االسم
 shaima.shlash@uokufa.edu.iq البريد االلكتروني 

 اللغة العربية  اسم المادة 
  مقرر الفصل 
 اهداف المادة

 
 معرفة قواعد اللغة العربية وآدابها فضاًل عن معرفة طرق التعبير األدبي  

التفاصيل االساسية  
 للمادة

 

معرفة أقسام الكالم , معرفة كتابة الهمزة وما يتعلق بها من قواعد , االطالع على األدب 
 العربي بعصريه الجاهلي واإلسالمي  

 
 الكتب المنهجية 

 
 لقاضي القضاة بهاء الدين عبد هللا بن عقيل شرح ابن عقيل  .1

 
 المصادر الخارجية 

 

 

 جامع الدروس العربية للشيخ مصطفى الكيالني   .1

 ة العربية العامة ألقسام غير االختصاص لمجموعة من المؤلفين اللغ .2

 
 تقديرات الفصل 

     

     
 

 معلومات اضافية 
 

                                                                                               
              

 

 

 مجهورية العراق 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 االشراف والتقويم العلميجهاز 

 

 

 

 

 

 الكوفة الجامعة :
 خطيط العمرانيالت الكلية :

 القســم : التخطيط االقليمي 

 االولى  المرحلة :
    شيماء عبد الحسين ابراهيم: اسم المحاضر

 استاذ مساعد   اللقب العلمي :
 لغة عربية دكتوراه   المؤهل العلمي :

 كلية التخطيط العمراني  مكان العمل  :



 
 

 جدول الدرس االسبوعي

 

ع 
بو

س
ال
ا

 

 المالحظات المادة العلمية  المادة النظرية  خالتاري

   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 الريب   9

   قصيدة مالك بن الريب   10

   ح قصيدة مالك بن الريب شر  11

   الالم الشمسية    12

   الالم القمرية   13

   التاء المربوطة    14

   التاء المفتوحة    15

 

   االسم  أقسام  17

     اإلعراب  18

   البناء    19

   عمر بن كلثوم    20

   قصيدة عمر بن كلثوم   21

   شرح قصيدة عمر بن كلثوم   22

   جمع المذكر السالم    23

   جمع المؤنث السالم   24

   األفعال الخمسة   25

   همزة الوصل   26

   همزة القطع    27

   جميل بثينة   28

   قصيدة جميل بثينة   29

   شرح قصيدة جميل بثينة  30

 

 

 

 العميد :  توقيع         توقيع االستاذ :  

 

 

 

 

 مجهورية العراق 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 الكوفة الجامعة :
 التخطيط العمراني الكلية :

 القســم : التخطيط االقليمي 

 االولى  المرحلة :
 شيماء عبد الحسين ابراهيم   : اسم المحاضر

 استاذ مساعد   اللقب العلمي :
 دكتوراه  لغة عربية  المؤهل العلمي :

 ني كلية التخطيط العمرا مكان العمل  :

 



 
 

 

 جدول الدروس االسبوعي 

 وفاء كاظم الشمري االسم

  البريد االلكتروني 

 تحضر وحركة مجتمع  اسم المادة 

 فصلي  مقرر الفصل 

 يجعل الطالب يلم ماهية التحضرفي البيئة االجتماعية التي يعيش فيها  اهداف المادة

 التفاصيل االساسية للمادة

 

 يئه االجتماعيه وميادين الدراسه فيهالبالتعرف على موضوع التحضر وعالقته با-

 التعرف على اتجاهات التحضر والتطور وحركته في المجتمع -

 ان يتمكن الطالب من التمييز بين مفاهيم وأساليب البيئه الحضريه واالجتماعيه -

 ادراك االبعاد االجتماعي هاو ميادين المرتبطة بالتحضر -

 اليوجد  الكتب المنهجية 

 

 يةرجالمصادر الخا

 

ترجمة احسان محمد الحسن واخرون,اتجاهات جديدة في  ميشيل,هارا المبوس, -1 

 2001علم االجتماع,بغداد,المطبعة العربية,بيت الحكمة,ط

ارفنج ,زايتلن,ترجمة,محمودعودة واخرون,النظريه المعاصرة في علم -2

 1989االجتماع,دار ذات السالسل,الكويت

ريةوالمنهج والموضوع,دار نظغيث,محمد عاطف,علم االجتماع_ال-3

 1966المعارف,االسكندريه,

 

 تقديرات الفصل 

الفصل 

 االول  الدراسي

تقيم  

وامتحانات  

 يومية 

االمتحانات 

 اليومية 

تقيم  

وامتحانات  

 يومية 

االمتحان 

 النهائي 

20 % 5 % 20 % 5 % 50 % 

 ____________  معلومات اضافية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جمهورية العراق 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي 

 

 

 

 

 

 الكوفة الجامعة :

 الكلية : التخطيط العمراني
 يقليماالالتخطيط القســم : 

 المرحلة : االول
 وفاء كاظم الشمرياسم المحاضر الثالثي : 

 استاذ اللقب العلمي : 
 دكتوراهالعلمي : المؤهل 

 مكان العمل  : كلية التخطيط العمراني 

 



 

 
 

 

 

 ي وع جدول الدروس االسب

 

 

ع 
و
سب

ال
ا

 

 المالحظات المادة العلمية  المادة النظرية التاريخ

 فكرة عامة عن التحضر وحركة المجتمع   1

 

  

 مفهوم الحضارة   2

 التطور التاريخي لمفهوم الحضاره-

 مفهوم الحضارة من المنظور االجتماعي -

 خصائص الحضارة -

 االبعاد الحضارية-

  

 اصل العمران ومفهومه   3

 عمرانالاشكالية 

 العوامل الحضاريه

 العوامل الدينيه 

 العوامل االجتماعية  

 

  

 نظريات التي تطرقت الى الحضاره والعمران  4

 مفهوم العمران البن خلدون

 تفسير هيجل للحركات الحضاريه العمرانيه 

 ازولد اشبنجلر 

 ارنولد توينبي 

  

 مفهوم المدينه    5

 المدينه كمصطلح عمراني 

 ا رهنشاة المدن وتطو

 المدن القديمة 

 مدن القرون الوسطى في اوربا 

 المدن الحديثة

امل واالسباب التي ساعدت على نمو  العو 

 المدن  وازدهار

 اشكال المدن ووظائفها

  

   امتحان  6

 التحضر  7

 التحضر كظاهرة اجتماعية 

 خصائص المجتمع المتحضر 

 النظم االجتماعية في المجتمع المتحضر 

  

 جمهورية العراق 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي 

 

 

 

 

 الكوفة الجامعة :

 الكلية : التخطيط العمراني
 يقليماالالتخطيط القســم : 

 المرحلة : االول
 وفاء كاظم الشمرياسم المحاضر الثالثي : 

 استاذ اللقب العلمي : 
 دكتوراهالمؤهل العلمي : 

 راني مكان العمل  : كلية التخطيط العم

 

 



 جتمع المتحضر لمالنظام االسري في ا

 العوامل المؤثرة في نشوء التحضر

 العامل االقتصادي

 العامل االجتماعي 

 عامل النقل 

 العامل السياسي )االداري(

 

 مستويات الحضر  8

 مشاكل التحضر 

 المشاكل االقتصاديه 

 المشاكل العمرانيه 

 المشاكل االجتماعيه 

 مشكلة التلوث البيئي 

 

  

 المجتمع   9

 مفهوم المجتمع 

 ريات فهم المجتمع نظ

 ابعاد المجتمع 

  

 االعتبارات الخاصة بمقومات المجتمع   10

 خصائص المجتمع 

 مكونات المجتمع 

المجتمع المحلي كوحدة مكانية  

 اقليمية 

 الحاجات االنسانيه والمجتمع االنساني 

 

  

   امتحان  11

 مفهوم حركة المجتمع   12

النظريات الرئيسية المفسرةلنشاة الحركة 

 االجتماعية 

 مراحل تطور الحركة االجتماعية

  

 العمليات والتغيرات االجتماعية   13

 مفهوم التغير االجتماعي 

 مميزات ومقومات التغير االجتماعي 

 مفهوم الحراك االجتماعي  

 

  

 البناء االجتماعي    14

 النسق االجتماعي  

 النظام االجتماعي 

 الجماعات االجتماعية

 الضبط االجتماعي 

 التفاعل االجتماعي 

  

 مفهوم التخطيط االجتماعي    15

 االجتماعية االساسية لتخطيط  المبادئ 

  

   مناقشة ورقة عمل الطلبة   16

 

 العميد توقيع  توقيع االستاذ  



 
 

 

 

 
 

Course Weekly Outline 
 

Course Instructor  

E-mail  

Title  

Course Coordinator  

 

Course Objective 

 

 

 

Course Description 

 

 

 

Textbook 

 

 

References 
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Term Tests Laboratory Quizzes Project Final Exam 

     

 

 

General Notes 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

University: Kufa 

College: Physical Planning 

Department:  

Stage:  

Lecturer name: 

Academic Status:  

Qualification:  

Place of work: College of Physical                  

Planning    

 

 

 

 

 

Republic of Iraq 

      The Ministry of Higher Education 

               & Scientific Research 

 
 

University: Kufa 

College: Physical Planning  

Department: 

Stage:  
Lecturer name:  

Academic Status: 

Qualification:  

Place of work: College Physical 

Planninbg 

 



 
 

 

  
 

Course  weekly Outline 
week Date Topics Covered Lab. 

Experiment 

Assignments 

Notes 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 Instructor Signature:     Dean Signature: 

Republic of Iraq 

The Ministry of Higher Education 

& Scientific Research 

 
 



 
 

 

 

 جدول الدروس االسبوعي
 

   أحمد شدهان الفتالوي  االسم
  البريد االلكتروني 

 حقوق انسان  اسم المادة 
 د. ضرغام خالد وهاب ابو كلل  مقرر الفصل 
 اهداف المادة

 
 هو توضيح مضامين حقوق االنسان والديموقراطية 

 التفاصيل االساسية للمادة
 

ضمن التدرج التاريخي ، حقوق  تعريف حقوق االنسان ، حقوق االنسان
 االنسان في حضارة وادي الرافدين ،حقوق االنسان في االسالم، 

 
 الكتب المنهجية 

 

 

 حقوق االنسان االساسية ، رياض عزيز هادي ، 

 
 المصادر الخارجية 

 

حقوق االنسان ، د. علي شكري، حقوق االنسان عند االمام علي ،  
 دين  حقوق االنسان عند االمام زين العاب

 
 تقديرات الفصل 

االمتحانات  المختبر  الفصل الدراسي
 اليومية 

 االمتحان النهائي المشروع 

50  2  50 
 

 معلومات اضافية 
 

                                                                                                
 التوجد 

 

 

 

 

 جمهورية العراق 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي 

 

 

 

 

 

 الكوفة الجامعة :
 التخطيط العمراني الكلية :

 القســم : التخطيط االقليمي 

 االولى المرحلة :
 حسن عبيد عبد الساده  الثالثي :اسم المحاضر 
 مساعد مدرس اللقب العلمي :

 ماجستير قانون المؤهل العلمي :
 التخطيط العمراني مكان العمل  :



 
 

 
 

 جدول الدروس االسبوعي

 

ال
ا

ع 
بو

س
 

 المالحظات المادة العلمية  المادة النظرية  التاريخ

   الفصل الدراسي االول

معنى الحق والحرية وتطور مفهومها على الصعيد    1

 االنساني 

  

   االساس الدولي لحقوق االنسان    2

   االساس الدستوري لحقوق االنسان في العراق    3

   الحقوق والحريات الشخصية    4

لحياة في الشريعة االسالمية والمواثيق الدولية حق ا  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 والحريات الفكرية   0

   حرية العقدية والعبادة    11

   حرية الراي والتعبير    12

   حرية الصحافة والنشر    13

   حرية االجتماع وتكوين الجمعيات   14

   الحقوق والحريات    15

 الفصل الدراسي الثاني

   مفهوم الديمقراطية    1

   الديمقراطية العالمية والخصوصية   2

   اشكال الديمقراطية    3

   الديمقراطية المباشرة    4

   تطبيقات الديمقراطية المباشرة    5

   الديمقراطية شبة المباشرة    6

   مظاهر الديمقراطية شبة المباشرة   7

   الديمقراطية النيابية   8

   المجلس النيابي    9

   الية النظام التمثيلي    0

   مفهوم االنتخاب    11

   هيئة الناخبين    12

   المرأة واالنتخاب   13

   تنظيم عملية االنتخاب    14

   التصـــــــويت   15

  

 توقيع العميد :       توقيع االستاذ : 

 

Instructor Signature:     Dean Signature: 

 جمهورية العراق 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي 

 

 

 

 

 

 الكوفة الجامعة :
 التخطيط العمراني الكلية :

 التخطيط االقليمي القســم : 

 االولى المرحلة :
 حسن عبيد عبد الساده  اسم المحاضر الثالثي :

 مدرس مساعد اللقب العلمي :
 ماجستير قانون المؤهل العلمي :

 التخطيط العمراني مكان العمل  :

 



 
 

 

 

 جدول الدروس االسبوعي 

 

 زينب عبد الرزاق التغلبي  االسم

 zainaba.altaghlubi@uokufa.edu.iq البريد االلكتروني 

   دراسات سكانية اسم المادة 

 فصلي  مقرر الفصل 

 اهداف المادة

 

 إكساب الطلبة معرفة أهميه الدراسات السكانية وعالقة ذلك بالتخطيط 

 دةالتفاصيل االساسية للما

 

وى البشرية وقوة العمل و الخصائص الديموغرافية  دراسة الهيكل التحليلي للق

 للسكان وتوظيف الدراسات السكانية في العملية التخطيطية. 

 

 الكتب المنهجية 

 

 

 اليوجد 

 

 

 المصادر الخارجية

 

 علم إجتماع السكان  -2جغرافية السكان    -1

 بالموضوع. باالضافة إلى المصادر االخرى ذات العالقة 

 

 تقديرات الفصل 

الفصل 

 االول  الدراسي

تقيم  

وامتحانات  

 يومية 

االمتحانات 

 اليومية 

تقيم  

وامتحانات  

 يومية 

االمتحان 

 النهائي 

20 % 5 % 20 % 5 % 50 % 

 

 معلومات اضافية 

 

                                                                                                

 _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جمهورية العراق 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي 

 

 

 

 

 

 الكوفة الجامعة :
 التخطيط العمراني الكلية :

 االقليميتخطيط لا القســم :
 االول لة :المرح

 زينب عبد الرزاق التغلبي  اسم المحاضر الثالثي :
 مدرس  اللقب العلمي :

 دكتوراه المؤهل العلمي :
 مكان العمل  : كلية التخطيط العمراني 

 



 
 

 

 

 جدول الدروس االسبوعي 

 

ع 
و
سب

ال
ا

 

 المالحظات المادة العلمية  المادة النظرية التاريخ

 مفهوم علم السكان   1

 

  

   مصادر البيانات السكانية  2

   الخصائص الديموغرافية   3

   التركيب النوعي —التركيب العمري  4

   لتركيب االجتماعي ا—التركيب االقتصادي  5

   توزيع السكان                6

   العوامل المؤثرة في توزيع السكان   7

   نظريات النمو السكاني   8

   مستقبل السكان في العالم   9

   اختبارات       10

   السكان والتخطيط للقوى العاملة  11

   العوامل المؤثرة في عرض القوى العاملة  12

   ويات تخطيط القوى العاملة مست  13

   التخطيط للقوى العاملة على مستوى الدولة   14

   مستلزمات التخطيط على مستوى الدولة  15

 

16     

17      

18     

19     

20     

21     

22      

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

 

 جمهورية العراق 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي 

 

 

 

 

 

 الكوفة الجامعة :
 التخطيط العمراني الكلية :

 التخطيط االقليمي القســم :
 االول المرحلة :

 الرزاق التغلبي  زينب عبد اسم المحاضر الثالثي :
 مدرس  اللقب العلمي :

 دكتوراه المؤهل العلمي :
 مكان العمل  : كلية التخطيط العمراني 

 

 



 

 توقيع ا توقيع االستاذ  

 

 

 
 

 

 

 
 

Course Weekly Outline 
 

Course Instructor  

E-mail  

Title  

Course Coordinator  

 

Course Objective 

 

 

 

Course Description 

 

 

 

Textbook 

 

 

References 

 

 

 

Course Assessment 
Term Tests Laboratory Quizzes Project Final Exam 

     

 

 

General Notes 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

University: Kufa 

College: Physical Planning 

Department:  

Stage:  

Lecturer name: 

Academic Status:  

Qualification:  

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 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

University: Kufa 

College: Physical Planning  

Department: 

Stage:  
Lecturer name:  

Academic Status: 

Qualification:  

Place of work: College Physical 

Planninbg 

 

 

 

 

 

Republic of Iraq 

The Ministry of Higher Education 

& Scientific Research 

 
 



     
 Instructor Signature:     Dean Signature: 



 
 

 

 

 جدول الدروس االسبوعي
 

 انصاف جعفر خيون  االسم
  البريد االلكتروني 

  مبادئ التخطيط العمراني  اسم المادة 
 سنوي  مقرر الفصل 
 اهداف المادة

 
تهدف الى تعريف الطالب بالمبادئ االساسية للتخطيط بشكل عام  

   والتخطيط العمراني بشكل خاص 
 التفاصيل االساسية للمادة

 
 

 
 لكتب المنهجية ا
 

 تخطيط المدن /ثالث اجزاء /احمد خالد عالم  •

 تطبيقات(/ ا.د.شفق العوضي–اسس –التخطيط العمراني)مبادئ  •

 التخطيط اسس ومبادئ عامة/د.عثمان محمد غنيم •

 تخطيط الخدمات والمرافق االجتماعية /د.عثمان محمد غنيم  •

 تخطيط المدن/اسلوب ومراحل/د.م.عاطف حمزة حسن •

 
 الخارجية  المصادر

 

  

 
 تقديرات الفصل 

 الفصل الدراسي
 االول

تقيم وامتحانات 
 يومية 

االمتحانات 
 اليومية 

تقيم وامتحانات 
 يومية 

 االمتحان النهائي

20% 5% 20% 5% 50% 
 

 معلومات اضافية 
 

                                                                                                
 _________________ 

 

 

 

 مجهورية العراق 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 الكوفة الجامعة :
 التخطيط العمراني الكلية :

 القســم : التخطيط االقليمي 

 االول المرحلة :
 انصاف جعفر خيون  اسم المحاضر الثالثي :

 استاذ مساعد  اللقب العلمي :
 ماجستير المؤهل العلمي :

 كلية التخطيط العمراني:مكان العمل



 

 
 

 

 

 جدول الدروس االسبوعي

 

ع 
بو

س
ال
ا

 

 المالحظات المادة العلمية  المادة النظرية  التاريخ

 مبادئ التخطيط   1

 

  

   خصائص التخطيط   2

   نشأة وتطور التخطيط   3

   بالعلوم االخرى عالقة التخطيط -مراحل الخطة  4

   اختبار   5

   اهدافه / انواعه / خصائصه /التخطيط الحضري  6

   التخطيط العمراني / تعاريف / خصائص    7

   مستويات التخطيط    8

   التخطيط الوطني/ االقليمي / انواع االقاليم    9

   التخطيط االقليمي / الخطة االقليمية   10

   التخطيط المحلي   11

   اختبار    12

   المدينة / التحضر / استعماالت االرض   13

   التصميم االساس   14

   التصميم االساس   15

 

   االقتصاد/ التنمية االقتصادية   16

   الدخل النقدي / الحقيقي / القومي    17

   االنتاج / عناصر االنتاج   18

   راس المال / العمالة / االرض / المنظم   19

   قتصاديةاالنظمة اال  20

   اختبار    21

   النظام الراسمالي / النظام االشتراكي    22

النظام الراسمالي االشتراكي / امثلة عالمية لالنظمة   23

 االقتصادية 

  

   الخدمات    24

   الخدمات    25

   الخدمات    26

   اختبار    27

   بنى ارتكازية   28

   بنى ارتكازية   29

   مراجعة    30

 

 

 العميد توقيع  توقيع االستاذ  

 مجهورية العراق 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 الكوفة الجامعة :
 التخطيط العمراني الكلية :

 القســم : التخطيط االقليمي 

 االول المرحلة :
 انصاف جعفر خيون  اسم المحاضر الثالثي :

 استاذ مساعد  اللقب العلمي :
 ماجستير المؤهل العلمي :

 كلية التخطيط العمراني:مكان العمل

 



 
 

 

 

 
 

 جدول الدرس االسبوعي
 

 تقى رعد جواد االسم
  البريد االلكتروني 

 مبادئ التخطيط المستدام اسم المادة 
 سنوي  مقرر الفصل 
 اهداف المادة

 
 .ودوره في التخطيط المستقبلي للمدن  واهميته التخطيط المستداماكساب الطلبة معرفة 

التفاصيل االساسية  
 للمادة

 

المادة هذه  واهدافه   تهدف  ومبادئه  المستدام  التخطيط  بمفهوم  الطلبة  تعريف    الى 
ؤدي  ستعماالت االرض بشكل مستدام بما يوكيفية تخطيط ا،  ومتطلباته وابعاده ومعوقاته 

 . التنمية المستدامة الى تحقيق
 

 الكتب المنهجية 
 

 اليوجد

 
 المصادر الخارجية 

 

1- Riddell, Robert, Sustainable Urban 

Planning,USA,2004. 

مجلة  -2 المستدامة،  التنمية  اجل  من  التخطيط  سليمان،  ومهنا،  ريدة،  ديب، 

والعشرون، الخامس  المجلد  الهندسية،  للعلوم  دمشق  العدد جامعة 

 . 2009االول،

التنمية   -3 في  ودورها  البيئية  االدارة  عدنان،نظم  وغانم،  مطانيوس،  مخول، 

والق االقتصادية  للعلوم  دمشق  جامعة  ، 25انونية،المجلد  المستدامة،مجلة 

 . 2009، 2العدد 

والمتكامل  -4 المستدام  التخطيط  وسياسات  استراتيجيات  عمر،  مجد  ادريخ، 

رسال نابلس،  مدينة  في  والمواصالت  االراضي  ماجستير الستخدامات  ة 

 . 2005، نابلس، فلسطين، مقدمة الى جامعة النجاح

التقرير   -5 العامة،  السياسات  توجهات  المستدامة:  المدن  العالمي تخطيط 

 . 2009 برنامج االمم المتحدة للمستوطنات البشرية، للمستوطنات البشرية،

 االمتحان النهائي  الفصل الثاني  الفصل االول   

 مجهورية العراق 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 الكوفة الجامعة :
 التخطيط العمراني الكلية :

 القســم : التخطيط االقليمي 

 االولى  المرحلة :
 تقى رعد جواد  : اسم المحاضر

 استاذ مساعد   اللقب العلمي :
 دكتوراه  المؤهل العلمي :

 كلية التخطيط العمراني  مكان العمل  :



 % 50 % 25 % 25 تقديرات الفصل 
 

 معلومات اضافية 
 

                                                                                               
              

 

 

 

 
 

 

 
 

 جدول الدرس االسبوعي

 

ع 
بو

س
ال
ا

 

 المالحظات المادة العلمية  المادة النظرية  التاريخ

   مفاهيم عامة حول االستدامة والتخطيط المستدام   1

   مبادئ واهداف التخطيط المستدام  2

   التخطيط المستدام في الفكر االسالمي   3

   لتخطيط المستداما وابعاد متطلبات  4

   معوقات التخطيط المستدام   5

   التخطيط المستدام في المدن التقليدية  6

   التخطيط المستدام الستعماالت االرض والمواصالت   7

   التخطيط المستدام لمناطق المدينة المختلفة  8

   المستدام النقل  9

   التخطيط المستدام الستعماالت االرض والمواصالت استراتيجيات   10

   استراتيجيات التخطيط المستدام الستعماالت االرض والمواصالت   11

   التخطيط المستدام للمدن القائمة  12

   التخطيط المستدام للمدن الحديثة  13

   االطر المؤسسية والتنظيمية في مجال التخطيط المستدام   14

   ن الفصل االول امتحا  15

 عطلة نصف السنة

   مفهوم التنمية المستدامة   16

   التخطيط من اجل التنمية المستدامة   17

   التنمية المستدامة في الدول النامية  18

   التنمية المستدامة في الدول النامية  19

   معوقات التنمية المستدامة   20

   تدامة مقارنة بين التنمية والتنمية المس  21

   سياسات واستراتيجيات التنمية المستدامة   22

   سياسات واستراتيجيات التنمية المستدامة   23

   عمليات التنمية المستدامة: االجندة الخضراء واالجندة البنية   24

   عمليات التنمية المستدامة: االجندة الخضراء واالجندة البنية   25

في كل من االجندتين الخضراء والبنية من معالجة القضايا البارزة   26

 خالل نظم التخطيط واالدارة الحضرية

  

 مجهورية العراق 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 الكوفة الجامعة :
 التخطيط العمراني الكلية :

 قليمي القســم : التخطيط اال

 االولى  المرحلة :
 تقى رعد جواد  : اسم المحاضر

 استاذ مساعد   اللقب العلمي :
 دكتوراه  المؤهل العلمي :

 كلية التخطيط العمراني  مكان العمل  :

 



   التنمية والمجتمعات المستدامة المعاصرة   27

استعراض بعض التجارب الناجحة في مجال التخطيط والتنمية   28

 المستدامة 

  

استعراض بعض التجارب الناجحة في مجال التخطيط والتنمية   29

 المستدامة 

  

   امتحان الفصل الثاني   30

 توقيع العميد :       توقيع االستاذ :  

 

 

 

 

 



 
 

 

 جدول الدروس االسبوعي
 

 احمد شمخي جبر  االسم
  البريد االلكتروني 

 مبادئ علم البيئة  اسم المادة 
 ساعتين نظري )فصلي( مقرر الفصل 
 اهداف المادة

 
ومكونات النظام البيئي الطبيعي والبشري مفهوم علم البيئة  أكساب الطالب المعرفة في  

كيميائية واآلثار الناتجة عن اإلخالل بها كذلك والتعرف على دورات العناصر البيوجيو 
 معرفة أنواع التلوث والملوثات وطرق المعالجة المختلفة. 

التفاصيل االساسية  
 للمادة

 

اغلفة كوكب االرض_ النظام البيئي الطبيعي _دورة العناصر الغازية والرسوبية_ النظام 
ت_ طرق معالجة المخلفات_ تقييم  البيئي البشري_ تعريف التلوث وانواعه وانواع الملوثا

 االثار واالخطار البيئية. 
 

 الكتب المنهجية 
 

المدخل الى العلوم البيئية )الجزء االول والثاني(_ د سامح غرايبة ويحيى فرحان _ 
 2002عمان 

 
 المصادر الخارجية 

 

االكاديمية العربية المفتوحة في الدانمارك ـ كلية  اساسيات علم البيئة " •

 2006د. كاظم المقدادي  واالقتصاد ـ قسم إدارة البيئة"االدارة 

 http://ar.wikipedia.orgعلم البيئة،، من ويكيبيديا ،الموسوعة الحرة.  •

 www.4enveng.comمنتدى الهندسة البيئية  •

 
 تقديرات الفصل 

تقييم   الفصل الدراسي
وامتحانات  

 يومية 

االمتحان   
 النهائي 

40 % 10   50 % 
 

 فية معلومات اضا
 

 
             ___________________ 

 

 

 مجهورية العراق 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 الكوفة الجامعة :
 التخطيط العمراني الكلية :

 القســم : التخطيط االقليمي

 األولى  لمرحلة :ا
 احمد شمخي جبر اسم المحاضر الثالثي :

 مدرس  اللقب العلمي :
 دكتوراه المؤهل العلمي :

 كلية التخطيط العمراني  مكان العمل  :



 
 

 

 

 جدول الدروس االسبوعي

 

ع 
بو

س
ال
ا

 

 المالحظات المادة العلمية  المادة النظرية  التاريخ

   مقدمة عن البيئة ومصطلحات بيئية  1

   االطار العام للبيئة   2

   تطور العالقة والتفاعل بين االنسان والبيئة   3

   ضاغلفة كوكب االر  4

   مكونات النظام البيئي الطبيعي   5

سريان الطاقة و العوامل المحددة في النظام البيئي    6

 الطبيعي 

  

   استقرار النظم البيئية الطبيعية   7

   االخالل بالتوازن البيئي , التعاقب البيئي  8

   التغير في النظم البيئية الطبيعية  9

   ه، دورة االوكسجين الدورات الغازية: دورة الميا   10

   دورة الكربون   11

   دورة النتروجين   12

   الدورات الرسوبية   13

   النظم البيئية الطبيعية الرئيسية   14

   النظام البيئي البشري   15

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  

 

 توقيع العميد :         :  األستاذتوقيع 

 

 مجهورية العراق 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 الكوفة الجامعة :
 عمرانيالتخطيط ال الكلية :

 القســم : التخطيط االقليمي

 األولى  المرحلة :
 احمد شمخي جبر اسم المحاضر الثالثي :

 مدرس  اللقب العلمي :
 دكتوراه المؤهل العلمي :

 كلية التخطيط العمراني  مكان العمل  :
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Course Instructor  

E-mail  
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Course Coordinator  

 

Course Objective 

 

 

 

Course Description 

 

 

 

Textbook 

 

 

References 
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Term Tests Laboratory Quizzes Project Final Exam 

     

 

 

General Notes 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

University: Kufa 

College: Physical Planning 

Department:  

Stage:  

Lecturer name: 

Academic Status:  

Qualification:  

Place of work: College of Physical                  

Planning    

 

 

 

 

 

Republic of Iraq 

      The Ministry of Higher Education 

               & Scientific Research 

 
 

University: Kufa 

College: Physical Planning  

Department: 

Stage:  
Lecturer name:  

Academic Status: 

Qualification:  

Place of work: College Physical 

Planninbg 
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Experiment 

Assignments 

Notes 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 Instructor Signature:     Dean Signature: 

Republic of Iraq 

The Ministry of Higher Education 

& Scientific Research 

 
 



 

 

 

 جدول الدروس االسبوعي

 فاطمة محمد كاظم  االسم

  البريد االلكتروني 

 المهارات االساسية لعملية التخطيط   اسم المادة 

 سنوي  مقرر الفصل 

 اهداف المادة

 

تهدف هذة المادة الى تدريب الطالب على كيفية قراءة الخرائط والتعامل مع  

الخرائط واستخراج المعلومات الال زمة وجمع البيانات الضرورية منها 

التي يمكن االستفادة منها في العملية التخطيطية،ايضا تهدف الى تدريب  

الطالب على تحليل المعلومات واستخالص النتائج ووضع الحلول  

 لمشكالت ويتم ذلك من خالل القيام برحالت ميدانية  .            ل
  التفاصيل االساسية للمادة

 الدراسة الميدانية لمضر خليل ، الصور الفضائية   الكتب المنهجية 

 فالح اسود علم الخرائط ، محمد سطيحه خرائط التوزيعات  المصادر الخارجية 

 

 تقديرات الفصل 

 االمتحان النهائي  المشروع  االمتحانات اليومية  المختبر  الفصل الدراسي 

30  10 10 50 

  معلومات اضافية 

 

 مجهورية العراق 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 الكوفة  الجامعة : 
 التخطيط العمراني  الكلية : 

 ي التخطيط االقليم القســم :
 االولى  المرحلة : 

   :فاطمة محمد كاظماسم المحاضر
 مدرس   اللقب العلمي :

 ماجستير   المؤهل العلمي :

 كلية التخطيط العمراني   مكان العمل  : 



 

 

 

 

 

 جدول الدروس االسبوعي

 

ع 
بو

س
ال
ا

 

 المالحظات المادة العلمية  المادة النظرية  التاريخ

   مقدمة لالفكار الرئيسية               1

   تعريف الخريطة        2

   اهمية الخرائط           3

   عناصر الخريطة                4

 تصنيف الخرائط وفق                  5
  

   وفق مقياس الرسم                     6

   وفق محتوى الخريطة                  7

 توجية الخرائط وتحديد الموقع         8
  

المقاييس العددية مع اعطاء  تطبيقات على هذة   9

 المقاييس 

  

 النوع الثاني من مقاييس الرسم  10
  

المقاييس الخطية  مع اعطاء تطبيقات على هذة    11

 المقاييس 

  

الخرائط وكيفية ايجاد مقياس قياس مساحات   12

 الرسم

  

 رموز الخرائط                    13
  

 مجهورية العراق 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 الكوفة  الجامعة : 
 التخطيط العمراني  الكلية : 

 التخطيط االقليمي  القســم :
 االولى  المرحلة : 

 اسم المحاضر:فاطمة محمد كاظم  
 مدرس   اللقب العلمي :

 ماجستير   المؤهل العلمي :

 كلية التخطيط العمراني   مكان العمل  : 

 



 انواع خرائط التوزيعات          14
  

   خرائط التوزيعات الكمية          15

 النوع الثاني من خرائط الوزيعات    16
  

 خرائط التوزيعات غير الكمية     

 باالشكال البيانية تمثيل الظاهرة الجغرافية   17
  

   الخطوط البيانية                 18

   االعمدة البيانية   19

   الدوائر البيانية                  20

 تمثيل الظاهرة الجغرافية  21
  

   الهرم السكاني                  22

   وردة الرياح                    23

 باالشكال  النسبية الجغرافيةتمثيل الظاهرة   24
  

   االعمدة النسبية          25

   الدوائر النسبية   26

 تمثيل الظاهرة الجغرافية برموز الخطوط الكمية                   27
  

   الخطوط االنسيابية             28

   الخطوط الكنتورية                29

 االنحدار   30
  

   االنحدار اهمية   

   اعطاء تطبيقات على الموضوع     

   الدراسة الميدانية                       

  توقيع األستاذ :  

 

 توقيع العميد :         فاطمه محمد كاظم  
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