
 

 

 

 

 

 

 األسبوعي جدول الدروس                             
 احمد حسين عالوي  االسم 

  البريد االلكتروني

 البيئة الحضرية والريفية   اسم المادة

 فصلي  مقرر الفصل

 بالبيئة الحضرية والريفية واهم العالقات بينهما . إكساب الطلبة معرفة  أهداف المادة

 مادة التفاصيل االساسية لل

 

تهدف هذه المادة في محتواها الى التعريف بالمستقرات البشرية الحضرية والريفية واهم الفروقات فيما بينها  

والمراحل التاريخية لنشوء القرى والمدن والعوامل المؤثثرة في نشوءهما ومن ثم التحول الى اهم النظريات التي  

ضرية والريفية كنظرية الدولة المنعزلة لفون ثونن ونظرية االماكن  هدفت الى دراسة التنظيم المكاني بين البيئتين الح

المركزية لكرستالر ومن ثم الدخول بالعالقات الوظيفية بين البيئتين الحضرية الريفية من حيث العالقات ) االقتصادية  

 واالجتماعية والبيئية .... الخ ( 

 لى المحاضرات االسبوعية يتم االعتماد ع الكتب المنهجية 

 

 المصادر الخارجية 

 

1- Lynch , Kenneth, " Rural – urban Interaction  in the developing world " 1st 

edition , Routledge , 2005 . 

منطقة الدراسة الصويرة ،رسالة    –)العوامل المؤثرة في استقرار المستقرات الريفية    عباس ،جمال فائق ، -2

 .  2006طيط الحضري واالقليمي ، جامعة بغداد ، ماجستير مقدمة الى المعهد العالي للتخ

والنشر، جامعة ا -3 للطباعة  الكتب  دار  مديرية  وتطبيقات "،  الحضر، اسس  لجنابي، صالح حميد، "جغرافية 

 .  1987الموصل، الموصل،  

 . 1977، مطبعة اسعد، بغداد، "جغرافية المدن "عبد الرزاق عباس،حسين ,  -4

 . 1998القاهرة ,   -كتبة األنجلو المصرية عالم، أحمد خالد , "تخطيط المدن" م -5

 2013االردن ,   –الهيتي , مازن , " جغرافية الريف " , دار صفاء للنشر , عمان  -6

. 

 
 تقديرات الفصل 

 االمتحان النهائي التقييم المستمر والحضور  االمتحان الفصلي

40% 10 %   ً50% 
  ت اضافية معلوما

 
 
 
 
 
 
 
 

 مجهورية العراق 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 الكوفةالجامعة :
 كلية التخطيط العمرانيالكلية :

 يالقليماالتخطيط  القســم :
 لثة الثا المرحلة :

 احمد حسين عالوي  :اسم المحاضرالثالثي
 مدرس  اللقب العلمي :

 ماجستير تخطيط حضري واقليمي العلمي : المؤهل
 كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة  مكان العمل:



 األسبوعيجدول الدروس 
 المالحظات  مليةالمادة الع المادة النظرية التاريخ  االسبوع

   مقدمة الى موضوع البيئة الحضرية والريفية   1

 المستقرات البشرية   2

 انواع المستقرات البشرية

 المستقرات الحضرية

 المستقرات الريفية  

  

   العوامل المؤثرة في نشوء المستقرات البشرية  3

التاريخي  4 الريفي  الخلفية  البشري  االستقرار  لنشوء  ة 

 والحضري 

  

   مواقع ومواضع المستقرات  البشرية الحضرية والريفية   5

   نظرية فون ثونن   6

   نظرية فون ثونن   7

   امتحان الفصل االول   8

   كرستالرل االماكن المركزية نظرية  9

   نظرية االماكن المركزية لكرستالر  10

 الوظيفية بين البيئة الحضرية والريفية العالقات   11

 العالقات االقتصادية  

  

 العالقات الصناعية    12

 العالقات التجارية

  

   العالقات االجتماعية   13

 العالقات االدارية   14

 العالقات الخدمية

 العالقات البيئية

  

   امتحان نصف فصلي   15

 عطلة نصف السنة

  

 

 توقيع العميد :                                                                             توقيع االستاذ :  

 

 

 

 

 الكوفةلجامعة :ا
 كلية التخطيط العمرانيالكلية :

 التخطيط االقليمي القســم :
 الثالثة  المرحلة :

 احمد حسين عالوي  :اسم المحاضرالثالثي
 مدرس  اللقب العلمي :

 ماجستير تخطيط حضري واقليمي المؤهل العلمي :
 كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة  مكان العمل:

 

 مجهورية العراق 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 جدول الدروس االسبوعي 
 

 اسامة جاسم محمد  االسم
  البريد االلكتروني 

 )االقليمي(  االستراتيجي التخطيط اسم المادة 
 سنوي  مقرر الفصل 
 اهداف المادة

 
االهتمام بمفهوم وتطبيقات التخطيط االستراتيجي بشكل عام والتخطيط العمراني 

التطبيق في مختلف المجاالت السيما  االستراتيجي بشكل خاص فهو يعني من ضعف 
العمرانية منها ولهذا جاء هذا المقرر لمساعدة الطلبة اللذين سيصبحون متخصصين 

 في التخطيط العمراني االستراتيجي والمجاالت االخرى.  
 التفاصيل االساسية للمادة

 
يتوقف نجاح وفشل أي خطة استراتيجية على مجموعة من الخصائص والمقومات  

يتطلب فكرًا استراتيجيًا وطرق واساليب وعمليات لتحقيق االهداف االستراتيجية وهذا 
 سواء كانت عمرانية ام غير ذلك. 

 
 الكتب المنهجية 

 

 

 
 المصادر الخارجية 

 

التخطيط االستراتيجي،د.اسامة بن صادق/التخطيط االستراتيجي،د.بالل  
طة  االستراتيجية منظور منهجي،د.محمد ناصر/كيف تكتب خ/خلف

 استراتيجية،د.محمد اكرم 
 

 تقديرات الفصل 
 النهائي  الفصل الدراسي الثاني االول الفصل الدراسي

25 % 25 % 50 % 
 

 معلومات اضافية 
 

                                                                                               
 

 

 

 مجهورية العراق 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 الكوفة الجامعة :
 التخطيط العمراني الكلية :

 اقليمي القســم :
 الثالثة  المرحلة :

 اسامة جاسم محمد اسم المحاضر الثالثي :
 مساعد مدرس اللقب العلمي :

حضري   تخطيط ماجستير المؤهل العلمي :
 واقليمي

 كلية التخطيط العمراني  مكان العمل  :



 
 

 

 

 الدروس االسبوعي جدول 

سب 
ال
ا

ع 
و

 

 المالحظات ية لمالمادة الع المادة النظرية  التاريخ

   المفهوم العام للتخطيط االستراتيجي  1

   اهمية التخطيط االستراتيجي   2

   منهجية التخطيط االستراتيجي   3

   مقومات التخطيط االستراتيجي   4

   مجاالت استخدام التخطيط االستراتيجي  5

   التخطيط واإلستراتيجية   6

   التفكير االستراتيجي   7

   الهدف االستراتيجي   8

   الخصائص العامة للتخطيط االستراتيجي  9

   طرق وأساليب التخطيط االستراتيجي  10

 . طريقة تحليل جوانب القوة والضعف والفرص والمخاطر  11

 (Q.C.A)طريقة تحليل االسئلة الحرجة 

  

   السيناريو طريقة التخطيط االستراتيجي ب  12

   طريقة الطوارئ او المواقف  13

   اسلوب فايفر في التخطيط االستراتيجي  14

  بحث عن التخطيط عمليات التخطيط االستراتيجي   15

 )االقليمي(االستراتيجي

تقسيم الطلبة 

 الى مجاميع

   التخطيط للتخطيط االستراتيجي  16

 

  متابعة البحوث الرسالة، مجال التخطيط   17

  متابعة البحوث العمليات الرئيسية والساندة   18

  متابعة البحوث )االقليمي(التخطيط االستراتيجي   19

  متابعة البحوث الخصائص والمميزات  20

  متابعة البحوث الشمولية ، االستمرارية والتقدم  21

  متابعة البحوث الرؤى المستقبلية وعمق أألهداف  22

  متابعة البحوث ستراتيجية ، االستدامة  الموائمة اال  23

  تقديم البحث  سرعة االستجابة للمبادرة ،   24

  مناقشة البحوث  االتجاهات والتغيير اإلستراتيجي  25

  مناقشة البحوث  االستراتيجي ، فرضية اليقين والاليقين  التطور  26

  مناقشة البحوث  )االقليمي( اإلستراتيجي مرونة التخطيط  27

  مناقشة البحوث  )االقليمي(االستراتيجي مقومات التخطيط  28

  مناقشة البحوث  )االقليمي(االستراتيجي حالة دراسية في التخطيط  29

   مراجعة المادة  30

  

 

 توقيع العميد :         :  األستاذتوقيع 

 

 مجهورية العراق 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 الكوفة الجامعة :
 التخطيط العمراني الكلية :

 اقليمي القســم :
 الثالثة  المرحلة :

 اسامة جاسم محمد اسم المحاضر الثالثي :
 مدرس مساعد اللقب العلمي :

 ماجستير تخطيط حضري واقليمي المؤهل العلمي :
 لتخطيط العمراني كلية ا مكان العمل  :

 



 
 

 

 

 
 

Course Weekly Outline 
 

Course Instructor  

E-mail  

Title  

Course Coordinator  

 

Course Objective 

 

 

 

Course Description 

 

 

 

Textbook 

 

 

References 
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week Date Topics Covered Lab. 

Experiment 

Assignments 

Notes 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 Instructor Signature:     Dean Signature: 

Republic of Iraq 
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 جدول الدروس االسبوعي

 وفاء كاظم الشمري  االسم

  البريد االلكتروني 

 اسس ومبادئ –التخطيط االقليمي   اسم المادة 

  مقرر الفصل 

الموضوعة في العلم االقليمي وكذلك اهم االساليب التعرف على اهم النظريات  اهداف المادة
 ي الرياضية الخاصة بالعلم االقليم 

 شرح وايضاح اهم النظريات واالساليب الرياضية التي تخص التخطيط االقليمي   التفاصيل االساسية للمادة

 

 الكتب المنهجية 

 د. محمد جاسم العاني  –مبادئ في التخطيط االقليمي 

 د. عبدالرزاق عباس  -جغرافية المدن 

 

 المصادر الخارجية 

 د.فؤاد محمد الصقار   –التخطيط االقليمي  

 اساليب اقليمية –أ.د كايد عثمان ابو صبحة   –جغرافية المدن 

أ.د محسن عبد الصاحب  –مفاهيم ونظريات وتحليالت مكانية  –التخطيط االقليمي  
 المظفر  

 االمتحان النهائي المشروع  االمتحانات اليومية المختبر  الفصل الدراسي ات الفصل تقدير 

     

                                                                                                 معلومات اضافية 

 

 مجهورية العراق 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 الكوفة  الجامعة :

 الكلية : التخطيط العمراني 

 القســم : التخطيط االقليمي 

 المرحلة : الثالثة 

 وفاء كاظم الشمري اسم المحاضر الثالثي :  

 استاذ اللقب العلمي : 

 العلمي : ماجستير تخطيط حضري واقليمي المؤهل 

 مكان العمل  : كلية التخطيط العمراني / جامعة الكوفة 

 



 

 

 

 جدول الدروس االسبوعي

 

ع 
بو

س
ال
ا

 

 المالحظات العلمية المادة  المادة النظرية  التاريخ

   انواع االقاليم وتبايناتها المكانية   1

   اسس تحديد االقاليم   2

   تحديد االقاليم المتجانسة التخطيطية   3

طريقة االعداد الموزونة وطريقة التحليل    4

 العاملي

  

   تقسيم الدولة الى اقاليم   5

   اقليم المدينة   6

   االقليمي في العراق التخطيط والتقسيم   7

   التحليل المكاني لالقليم   8

اساس االقليم االقتصادي /طريقة    9

 هومرهويت 

  

   طريقة التاثير المضاعف   10

   التركيب المكاني لالقليم   11

   التنظيم المكاني لالقليم   12

   االختالفات االقليمية داخل االقليم   13

   االنتشار المكاني االقليمي    14

التخطيط االقليمي والمستوى الشمولي    15

 للخطة المكانية 

  

 مجهورية العراق 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 الكوفة  الجامعة :

 الكلية : التخطيط العمراني 

 االقليمي القســم : التخطيط  

 المرحلة : الثالثة 

 وفاء كاظم الشمري اسم المحاضر الثالثي :  

 استاذ اللقب العلمي : 

 المؤهل العلمي : ماجستير تخطيط حضري واقليمي 

 مكان العمل  : كلية التخطيط العمراني / جامعة الكوفة 

 

 



   امتحان نهاية الكورس   16

 

تنوع عمليات التخطيط وفق الزمان    1

 والمكان

  

المظاهر الخاضعة للتخطيط في االقاليم مع    2

 نماذج تخطيطية  

  

   التخطيط للمدينة والقرية في االقليم   3

   التخطيط للسكن والصناعة في االقليم    4

   التخطيط للزراعة والسياحة في االقليم    5

   التخطيط للسكان والخدمات في االقليم   6

 نظريات ونماذج في التخطيط االقليمي    7

 نظرية مالثوس وحجم السكان

  

   نظرية فانثونن   8

   نظرية قطب النمو   9

   نظرية المركز والهامش لفريدمان  10

   نظريات الجاذبية في التخطيط االقليمي   11

   نظرية المكان المركزي لكرستالر    12

   نظرية زيف    13

   امتحان نهاية الكورس   14

  

 

 توقيع العميد :         توقيع األستاذ : 

 Khlood. ALsalim     

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Course Weekly Outline 

 

Course Instructor Khulood.A.Hussan 

E-mail Khulooda.alsalim@uokofa.due.iq 

Title assistant teacher 

Course Coordinator  

 

Course Objective 

 

Identify the most important theories developed in regional science 

and sports as well as the most important methods of science 

Regional 

 

Course Description 

 

Explain and clarify the most important theories, mathematical 

methods pertaining to regional planning 

 

Textbook 

-Principles in regional planning - d. Mohammed Jassim al-Ani 

-Cities – Geography-D.Abdul rzak Abaas 

 

References 

Regional Planning - D.vaad Mohammed ALskar 

Urban Geography - Prof. Kayed Othman Abu Sabha 

-mvahem Regional planning and spatial theories and analysis - Prof. 

Dr. Mohsen Abdul-Sahib Muzaffar 

 

University: Kufa 

College: Physical Planning 

Department:  

Stage:thierd  

Lecturer name:khulood.A.Hussan 

Academic Status: assistant teacher 

Qualification:MAS.Plannhng  

Place of work: College of Physical      

             

 

 

 

 

Republic of Iraq 

      The Ministry of Higher Education 

               & Scientific Research 

 

 



 

Course Assessment 

Term Tests Laboratory Quizzes Project Final Exam 

     

 

 

General Notes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 Course  weekly 

Outline 

wee

k 

Date Topics Covered Lab. 

Experiment 

Assignments 

Notes 

1  Types of regions and spatial variations   

2  The basis of determining regions   

3  Identify homogeneous regions planning   

4  Setting method and the method of 

weighted factor analysis 

  

5  The division of the state into regions   

6  Province city   

7  Planning and regional division in Iraq   

8  Spatial Analysis of the province   

9  The basis of the economic territory / way 

Homr.hoat 

  

10  The way the multiplier effect   

11  The spatial structure of the region   

12  The spatial organization of the province   

13  Regional differences within the region   

14  Regional spatial spread   

15  Regional Planning and holistic level spatial   

University: Kufa 

College: Physical Planning 

Department:  

Stage:thierd 

Lecturer name:khulood.A.Hussan 

Academic Status: assistant teacher 

Qualification:MAS.Plannhng  

Place of work: College of Physical             

      

 

 

 

 

Republic of Iraq 

The Ministry of Higher Education 

& Scientific Research 

 

 



plan 

16  End of course exam   

 

1  The diversity of the planning processes in    

2  accordance with the time and place   

3  Deceptive appearances for planning in the 

regions with planning models  

  

4  Planning of the city and village in the 

province 

  

5  Planning for housing and industry in the 

region 

  

6  Planning for agriculture and tourism in the 

region 

  

7  Planning for the population and services in 

the region 

  

8  Theories and models in regional planning   

9  Malthus theory and population size   

10  Vanthonn theory   

11  Growth Pole Theory   

12  The center and the margin of Friedman's 

theory 

  

13  Gravity theories in regional planning   

14  The theory of the central place for 

Christhaler 

  

15  Ziv theory   

16  End of course exam   

 Instructor Signature:     Dean Signature: 
Khlood. ALsalim                                                                                                                                                                    



 



 

 
 جدول الدروس االسبوعي

 احمد حسين عالوي  االسم 
  البريد االلكتروني

 التخطيط والتنمية الريفية اسم المادة
 فصلي  مقرر الفصل
 اهداف المادة

 
مفاهيم   على  الريفية  والالتخطيط  التعرف  على تنمية  التطرق  خالل  الُسبل     من  التي أفضل 

افضل   سبل  صورة    تعطي  للمست وافضل  الحالتقديرية  عليه  يكون  بما سوف  مجال   قبل  في 
الريف و  وتنمية  تحقيقها ضمن  تخطيط  الواجب  األهداف  االعتبار جميع  بعين  آخذين  مستقباًل 

 .في المنطقة اإلمكانيات المتاحة

االساسية   التفاصيل 
 للمادة 

 
  تطورو المفهوم  نشأ وكيف  التخطيط والتنمية الريفيةواضح لمعنى  فهم. 

 فية من خالل االجراءات واالليات تخطيط والتنمية الريل من عمليتي الإدراك للجوانب المختلفة لك
 .التي تحققهما

  الريفية من خالل تخطيط القرى والنظم  الريفيإدراك الخصائص المميزة للمجتمع. 

 وتنمييتها.  القرى لعملية تخطيط  واالقتصادية والعمرانية واالدارية ادراك الجوانب االجتماعية 

 ال يوجد  الكتب المنهجية

 
 المصادر الخارجية

 

 .2006، عمان ، االردن،  1جاسم العاني، االقليم والتخطيط االقليمي، دار الصفاء، ط محمد  .1
 . 2014، عمان ، االردن، 1مازن عبد الرحمن الهيتي، جغرفاية الريف، دار الصفاء، ط .2
  ،دراسة في استقرار ونمو المستقرات الريفية التنمية الريفية المستدامة،لجين عباس حمودي  .3

 .2009لوم التخطيط الحضري واالقليمي،رسالة ماجستير.في ع
صبري الهيتي وخليل اسماعيل محمد، جغرافية االستيطان الريفي، وزارة التعليم العالي /جامعة  .4

 .1989بغداد، بيت الحكمة،مطعبة العلم،
راسات كليــة الد،  الجامعـــة األردنيــة،  المتكاملــــة  التخطيـــط للتنميــة الريفية  ،علــي صــبري محمــود .5

 . 1999،العليا
حميد الياسري،مشروع المصب العام وتخطيط التنمية الريفية في اقليم ذي قار،رسالة ماجستير.في   .6

 .1986علوم التخطيط الحضري واالقليمي ،
 . 1976مؤتمر االمم المتحدة للمستوطنات البشرية ، .7
البشرية ضمن   .8 المستقرات  التنمية في تركز وتشتت  ،اهم معطيات  البصرة سلوان لطفي  محافظات 

الحضري  التخطيط  علوم  في  ماجستير  رسالة   ، االهوار  بمناطق  العالقة  ذات  وميسان  قار  وذي 

 مجهورية العراق 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 ف والتقويم العلميجهاز االشرا

 

 

 

 

 

 الكوفة الجامعة :
 عمرانيالتخطيط ال الكلية :

                         يالتخطيط االقليم القســم :
 الثالثة  المرحلة :

 احمد حسين عالوي  اسم المحاضر الثالثي :
 مدرس  اللقب العلمي :

 ماجستير المؤهل العلمي :
 كلية التخطيط العمراني  مكان العمل  :



 .2006واالقليمي ،
جمال فائق عباس ،العوامل المؤثرة في استقرار المستقرات الريفية في الصويرة ،رسالة ماجستير  .9

 . 2005في علوم التخطيط الحضري واالقليمي 
 .  www.rdfs.netلزراعية والريفية المستدامة،مبادرة التنمية ا .10
ومعايير  .11 أسس   : البشرية  والمستقرات  االسكان  ،قسم  االقليمي  التخطيط  هيئة    ، التخطيط  وزارة 

 . 1977االسكان الريفي "، بغداد ، 
في   .12 ماجستير  ،رسالة  الريفية  المستوطنات  واستقرار  نمو  في  الدخل  ،اثر  الكريم حمزة  هيفاء عبد 

 .1990يط الحضري واالقليمي ،علوم التخط
 

 تقديرات الفصل 
 % 5االمتحان الشفوي  -

 %5الحضور  -

 %30االمتحان التحريري. -

 %10ورقة عمل عن اية مفردة في المنهاج. -

 %50االمتحان النهائي:  -

 
                                                                                                 معلومات اضافية 

 

 
 
 

 
 جدول الدروس االسبوعي

 المالحظات  المادة النظرية التاريخ االسبوع

عامة    1 والتنمية مادة  عن  وتعريفيةفكرة  التخطيط 
 . الريفية

 

 ومستوياته واالجراءات  التخطيــط  2
 تحديـد الغايات واألهـداف 

 مستويـــات ومراحــل عمليــة التخطيـط 
 .أما مراحل إعـداد الخطط التنموية

 

 بصورة عامة.  التنمية مفهوم  3
 :التنمية ركائز

 التنمية مظاهر
 الزراعية  التنمية
 الريفية  التنمية
 المستدامة  التنمية

 

 مجهورية العراق 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 الكوفة الجامعة :
 التخطيط العمراني الكلية :

                         التخطيط االقليمي القســم :
 الثالثة  المرحلة :

 احمد حسين عالوي  اسم المحاضر الثالثي :
 مدرس  اللقب العلمي :

 ماجستير المؤهل العلمي :
 كلية التخطيط العمراني  مكان العمل  :

 



 التشاركية  التنمية
 البشرية  التنمية
 المندمجة  التنمية
 المحلية  التنمية مفهوم

 : التنمية الريفية  4
 ية )التنمية( االمم المتحدة عمل

 :البنك الدولي التنمية الريفية
 ة الريفية: التنمي وسمات عناصر

 : مقومات التنمية الريفية
 : مبادئ تنمية المجتمع الريفي
 :أهمية تخطيط التنمية الريفية

 : أهداف التنمية الريفية

 

 : العوامل المؤثرة في التنمية الريفية  5
 ية، والبيئيةمكانالعوامل ال

 تصاديةالعوامل االق 
 :العوامل الفنية

 العوامل االجتماعية، والمؤسسية 
 نظم االدارية: ال

 

  1امتحان   6

 المورفولوجية :   7
اوال: مفهوم مورفولوجية المستقرة اوالمستوطنة 

 الريفية:
 عناصر مورفولوجية المستوطنة الريفية:

 خطة المستوطنة الريفية: 
 انظمة الشوراع : 

 نمط قطع االراضي: 
 ناء :نمط الب

 ثانيا: نسيج البناء العمراني: 
 مواد البناء:

 عدد الطوابق: 
 طراز البناء :

 كثافة المساكن الريفية:

 

 األسس التخطيطية للتنمية الريفية  8
 المستقرات البشرية الريفية 

 المستقرات البشرية الريفية  صفات او خصائص
 تخطيط االستيطان الريفي

 

  الريفيالمعايير التخطيطية لإلسكان   9



مقترح دراسة قسم اإلسكان والمستقرات البشرية  
 التابع لهيئة التخطيط اإلقليمي

 أنماط التوزيع المكاني للمستقرات البشرية الريفية 
 التخطيط النماط المستقرات

 االنماط العامة لتوزيع القرى 
 النمط المتجمع  -أ

 النمط المنتشر -ب  
  تكملة المحاضرة التاسعة:  10

  2ان امتح  11
 اشكال القرى   12

 القرى الشريطية أو الخطية   -أ
 القرى الدائرية -ب
 القرى النجمية-ج
 القرى المثلثة  -د

 

 األسس التخطيطية للتنمية الريفية:  13
 اسس ومعاير االستقرار الريفي: 

 القرى االساسية: 
 القرى الخدمية:

 القرى الريفية الممتازة والتسويقية: 
 الشكل السداسي: القرى الريفية ذات 

 

 العقبات التي تواجه التخطيط للتنمية الريفية   14
 مقاييس التخطيط للتنمية الريفيـة

 طرائق قياس كفاءة تخطيط المستقرات الريفية 

 

  ة ورقة عمل الطلبةشمناق   15
  
 توقيع العميد :          توقيع االستاذ :         

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 االسبوعي الدروسجدول  
 

 صابرين لطيف كريم الشوك االسم 
 Sabreenl.kareem@uokufa.edu.iq البريد االلكتروني

 التقييم البيئي االستراتيجي اسم المادة
  مقرر الفصل
 اهداف المادة

 
تقييم البيئي مفهوم التخطيط المكاني ومفهوم التقييم البيئي وعالقة التتناول هذه المادة دراسة 

 االستراتيجي وتقييم االثر البيئي باالضافة الى مناقشة  تقييم بعض الخطط السابقة 
 التفاصيل االساسية للمادة 

 
 التقييم البيئي الستراتيجي  -تقييم االثر البيئي –التقييم البيئي   -التخطيط المكاني

 الكتب المنهجية
 

 

 
 المصادر الخارجية

 

   رنتمواقع من شبكة االنت •

 اطاريح ورسائل مختلفة •
 

 
 تقديرات الفصل 

 االمتحان النهائي مناقشة خطط سابقة  الفصل الدراسي

30% 20% 50% 
 

 معلومات اضافية 
 

                                                                                                
             ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجهورية العراق 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 الكوفة الجامعة :
 التخطيط العمراني الكلية :

 االقليميالتخطيط  القســم :
 الثالثة  المرحلة :

 صابرين لطيف كريم  اسم المحاضر الثالثي :
 مدرس  اللقب العلمي :
 ماجستير هندسة البيئة  :المؤهل العلمي 
 كلية التخطيط العمراني  مكان العمل  :

 الكوفة الجامعة :
 التخطيط العمراني الكلية :

 يالتخطيط االقليم اسم القســم :
 الثالثة  المرحلة :

 صابرين لطيف كريم  اسم المحاضر الثالثي :
 مدرس  اللقب العلمي :

 ماجستير هندسة البيئة   المؤهل العلمي :
 كلية التخطيط العمراني  لعمل  :مكان ا



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 جدول الدروس االسبوعي

بو  
س

ال
ا

ع
 المالحظات المادة العلمية  المادة النظرية  التاريخ 

   مفهوم التخطيط المكاني    .1

   اهداف التخطيط المكاني    .2

   اهمية ومنافع التخطيط المكاني    .3

   االستراتيجيات المكانية   .4

   مستويات التخطيط المكاني   .5

   ات الهيكليةالمخطط   .6

   مفهوم التقييم البيئي    .7

   مراحل تطور عملية التقييم   .8

   االثر البيئي والتأثير البيئي   .9

   خصائص التاثيرات البيئية   .10

   السمات االساسية لعملية التقييم البيئي    .11

   اساليب التقييم البيئي    .12

   االشكال الرئيسية من التقييم البيئي االستراتيجي   .13

   االستراتيجيات والسياسات والخطط والبرامج   .14

   امتحان الفصل االول    .15

 

   اهداف و اهمية عملية التقييم البيئي االستراتيجي   .16

   خصائص عملية التقييم البيئي االستراتيجي    .17

   مراحل عملية التقييم البيئي االستراتيجي   .18

    قييم البيئي االستراتيجي بعض المقارنات بين تقييم التاثير البيئي والت   .19

   التقييم البيئي االستراتيجي للسياسة   .20

   االتقييم البيئي االستراتيجي لخطة وبرنامج قطاعي   .21

   استعراض لبعض طرق وتقنيات التقييم البيئي االستراتيجي    .22

   المشاركة العامة في عملية التقييم البيئي االستراتيجي   .23

    مناهج عملية التقييم البيئي االستراتيجي   .24

    تحديد اهداف وغايات التقييم البيئي االستراتيجي   .25

تطبيقات عملية التقييم البيئي االستراتيجي ضمن عملية التخطيط    .26

 التنموي في العراق والعالم 

  

تطبيقات عملية التقييم البيئي االستراتيجي ضمن عملية التخطيط    .27

 العراق والعالم  التنموي في

  

التخطيط     .28 عملية  ضمن  االستراتيجي  البيئي  التقييم  عملية  تطبيقات 
 التنموي في العراق والعالم 

  

التخطيط     .29 عملية  ضمن  االستراتيجي  البيئي  التقييم  عملية  تطبيقات 
 التنموي في العراق والعالم 

  

   امتحان الفصل الثاني   .30

 يد : توقيع العم      توقيع االستاذ :  

    

 مجهورية العراق 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 الكوفة الجامعة :
 التخطيط العمراني الكلية :

 التخطيط االقليمي اسم القســم :
 الثالثة  المرحلة :

 صابرين لطيف كريم  اسم المحاضر الثالثي :
 مدرس  اللقب العلمي :

 ماجستير هندسة البيئة   المؤهل العلمي :
 كلية التخطيط العمراني  مكان العمل  :



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة 
 

 سامر هادي كاظم الجشعمي االسم
  البريد االلكتروني 

 الجغرافية الطبيعية  اسم المادة 
  مقرر الفصل 
 اهداف المادة

 
تهدف الى تعزيز فهم الطالب في مكونات المجموعة الشمسية واالرض ومكوناتها )الغالف الغازي 

لكي يكون قادرًا على فهم تاثير العامل  خري والغالف المائي والغالف الحيوي(و الغالف الص
   الجغرافي والمشاكل الناتجة عنه في مجاالت التخطيط على المستوى الحضري والبيئي واالقليمي.

 التفاصيل االساسية للمادة
 

 

 
 الكتب المنهجية 

 

 ن ناصر الوليعيالمدخل الى الجغرافيا الطبيعية والبشرية / عبد هللا ب -1

 الجغرافية الطبيعية اسس ومفاهيم / محمد صبري محسوب  -2

 اسس الجغرافية الطبيعية / احمد احمد الشيخ  -3

 
 المصادر الخارجية 

 

 

 
 تقديرات الفصل 

االمتحانات  المختبر  الفصل الدراسي
 اليومية 

 االمتحان النهائي المشروع 

     
 

 معلومات اضافية 
 

 

 
 

 

 

 جمهورية العراق 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 هاز االشراف والتقويم العلميج

 
 
 
 
 

 

 الكوفةالجامعة :
 التخطيط العمراني الكلية :

 التخطيط االقليمي القســم :
 الثالثة  المرحلة :

سامر هادي   اسم المحاضر الثالثي :
 كاظم الجشعمي
 استاذ مساعد  اللقب العلمي :

 دكتوراه المؤهل العلمي :
 كلية التخطيط العمراني  مكان العمل  :

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 تمارة الخطة التدريسية للمادة اس

 

 

ع 
بو

س
ال
ا

 

 المالحظات المادة العلمية  المادة النظرية  التاريخ

   التعريف بالجغرافية الطبيعية  1

   الطاقة والجغرافية الطبيعية  2

   منهج النظم في الجغرافية الطبيعية  3

   المجموعة الشمسية   4

   الغالف الصخري/ االرض ومكوناتها   5

   الغالف الصخري/ الحركات التكتونية  6

   الغالف الصخري/ البراكين واشكالها االرضية   7

   الغالف الصخري/ الزالزل والحركات االلتوائية  8

   الغالف الصخري/ الصدوع ونظرية االلواح التكتونية   9

   الغالف الصخري/ التجوية وانواعها   10

   حدرات الغالف الصخري/ السفوح والمن  11

   االنهار وعملها الجيومورفولوجيالغالف الصخري/   12

   الرياح ودورها في المظاهر االرضية الغالف الصخري/   13

   الغالف الصخري/ جيومورفولوجيا السواحل    14

   الغالف الصخري/ ظواهر الكارست  15

 عطلة نصف السنة

   الغالف الغازي/ مكوناته  16

   غازي/ تركيبه والدورة العامة للرياحالغالف ال  17

الغالف الغازي/انتقال الحرارة وتوزيعها على سطح    18

 االرض

  

   الغالف الغازي/ اليابس والماء والطاقة االشعاعية  19

   الغالف الغازي/ االنسان واثره على الطقس والمناخ   20

   الغالف الغازي/ الرطوبة والرياح  21

   غازي/ انواع المناخات في العالم الغالف ال  22

   الغالف المائي/ البحار والمحيطات  23

   الغالف المائي/ التيارات المحيطية  24

   الغالف المائي/ الجليد في العالم    25

   الغالف المائي/ المياه الجوفية   26

   الغالف الحيوي/ الكائنات الحية  27

   الغالف الحيوي/ التربة  28

   الغالف الحيوي/ النبات الطبيعي  29

   الغالف الحيوي/ النظم البيئية   30

 توقيع العميد :       توقيع االستاذ :  

 

 جمهورية العراق 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 
 
 
 
 

 

 الكوفةالجامعة :
 التخطيط العمراني الكلية :

 التخطيط االقليمي القســم :
 الثالثة  المرحلة :

سامر هادي   اسم المحاضر الثالثي :
 كاظم الجشعمي
 استاذ مساعد  اللقب العلمي :

 دكتوراه المؤهل العلمي :
 كلية التخطيط العمراني  مكان العمل  :

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Flow up of implementation celli pass play 
 

Course Instructor  
E_mail  
Title  
Course Coordinator  
 
Course Objective 
 

 

 
Course Description 
 

 

 
Textbook 

 

 

Course Assessment 
     

     
 
 
General Notes 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republic of Iraq 

      The Ministry of Higher Education 

               & Scientific Research 

 

 

 

University: 

College: 

Department: 

Stage: 

Lecturer name: 

Academic Status: 

Qualification: 

Place of work: 

 

 

 

 

 

 

University: 

College: 

Department: 

Stage: 

Lecturer name: 

Academic Status: 

Qualification: 

Republic of Iraq 

      The Ministry of Higher Education 

               & Scientific Research 

 



 

 

 

  

 

 
 

Course  weekly Outline 
week Date Topics Covered Lab. Experiment 

Assignments 

Notes 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

Half-year Break 

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

31     

32     
 Instructor Signature:     Dean Signature: 



 

 

 

 

 

 

 األسبوعي جدول الدروس                             
 محمود حسين مصطفى  االسم 

  البريد االلكتروني

 تخطيط استعماالت االرض  اسم المادة

 سنوي  مقرر الفصل

 ة . تنظيم الفعاليات الوظيفية في المدينودوره في   تخطيط استعماالت االرضإكساب الطلبة معرفة أهمية  أهداف المادة

 التفاصيل االساسية للمادة 

 

العامة الستعماالت االرض والمراحل التاريخية لتطور تخطيط  الى استعراض وتحليل للمفاهيم في  تهدف هذه المادة 

استعماالت االرض ومن ثم التعرف على تصنيفات استعماالت االرض واهم النظريات التي درست التركيب الداخلي  

ن االمريكية والبريطانية ومدن العالم النامي ذات المنهج االيكولوجي واالقتصادي الستعماالت االرض في المد 

والنشاطي ومن ثم التعرف على محددات استعماالت االرض الطبيعية واالجتماعية واالقتصادية ومن ثم التعرف على  

مع بيان كيفية   لصناعية والنقلالتنظيم المكاني  لتخطيط استعماالت االرض السكنية والتعليمية والصحية والتجارية وا 

تخطيطها ضمن المحالت السكنية واالحياء والقطاعات السكنية  التي تمثل الوحدة التخطيطية االساسية في تخطيط 

 ... الخ .  المدن

 لى المحاضرات االسبوعية يتم االعتماد ع الكتب المنهجية 

 

 المصادر الخارجية 

 

لمالئمة المكانية الستعماالت االرض السكنية في مدينة النجف االشرف  البغدادي , عبد الصاحب ناجي رشيد , " ا  -1

 .  1999جامعة بغداد ,  –التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات العليا  ركز" , اطروحة دكتوراه مقدمة الى م

السكنية   -2 المحلة  مورفولوجية   "  , هيام    , انموذجاً    –البكري  الكوت  في  الشرقية  مصر    –محلة  مؤسسة   ,  "

بغداد    , العراقي  للكتاب  ,    –المرتضى  المصرية   2010العراق  األنجلو  المدن" مكتبة  , "تخطيط  خالد  أحمد    -عالم، 

 . 1998القاهرة , 

الجابري , احمد عبد السالم , استخدام منهجية التحليل المكاني في تقييم المالءمة المكانية للتوسع الحضري لمدينة   -3

 2012جامعة بغداد ,   –مركز التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات العليا   الكوت " رسالة ماجستير مقدمة الى

والنشر، جامعة  -4 للطباعة  الكتب  دار  مديرية  وتطبيقات "،  الحضر، اسس  الجنابي، صالح حميد، "جغرافية 

 . 1987الموصل، الموصل،  

 . 1977، مطبعة اسعد، بغداد، "جغرافية المدن "عبد الرزاق عباس،حسين ,  -5

 . 1998القاهرة ,   -د خالد , "تخطيط المدن" مكتبة األنجلو المصرية عالم، أحم

 .  غنيم , عثمان محمد , " تخطيط استخدام االرض الريفي والحضري "  -6

العامة لالسكان   -7 الهيئة   , ,     –وزارة االعمار واالسكان  بغداد   ,  )) الحضري  ))معايير االسكان   , الدراسات   شعبة 

2010  . 

 .  2006( , الرياض ,     المعايير التخطيطية للخدمات والقروية ,) دليل وزارة الشؤون البلدية  -8

 2006( , الرياض ,    المعايير التخطيطية للخدمات الترفيهيةوزارة الشؤون البلدية والقروية ,) دليل  -9

 2006( , الرياض ,   المعايير التخطيطية للفراغات في المدن وزارة الشؤون البلدية والقروية ,) دليل  -10

 . 2006ارة الشؤون البلدية والقروية ,) دليل تخطيط مراكز االحياء والمجاورات السكنية ( , الرياض ,   وز -11

نزار شاكر , " -12  , التخطيطيــة الستعمـاالت األرض في مدينة هيـــت  محمود  التوجهـــات  " رسالة    تقويــم 

 .  2008ماجستير مقدمة الى مركز التخطيط الحضري واالقليمي  , 

13- Chapin , F. Stuart , "Urban Land Using Planning ", 2nd edition  ,University 

Illinois Press, New York , 1972 

14- Cantonese ,Antchony j. and Snyder, james C.-  "lntroduction to                                      

urban planning  "McGraw- Hill book company – 1979 . 
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 الكوفة الجامعة :

 كلية التخطيط العمراني الكلية :

 يقليمالتخطيط اال القســم :

 الثالثة المرحلة :

 محمود حسين مصطفى  :اسم المحاضرالثالثي

 مدرس  اللقب العلمي :

 تخطيط حضري واقليمي دكتوراه المؤهل العلمي :

 كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة  مكان العمل:



 األسبوعيجدول الدروس 

 حظات المال مليةالمادة الع المادة النظرية التاريخ  االسبوع

 مقدمة عن المادة   1

 مدخل الى مفهوم االرض  

  

 خصائص االرض   2

 تخطيط استعماالت االرض

  

   التطور التاريخي لعملية تخطيط استعماالت االرض   3

   تصنيف استعماالت االرض   4

 نظريات تخطيط استعماالت االرض  5

 المنهج االيكولوجي 

 نموذج االنطقة الدائرية

  

   القطاعات  نموذج  6

   امتحان الشهر االول الفصل االول  7

   نموذج النوى المتعددة   8

   المنهج االقتصادي   9

   المنهج النشاطي  10

   محددات استعماالت االرض    11

   المحددات الطبيعية   -أ  12

   مناقشة اوراق العمل  13

   مناقشة اوراق العمل  14

   امتحان نصف فصلي   15

 لة نصف السنةعط

   المحددات االجتماعية -ب  16

   المحددات االقتصادية  -ج  17

     -د  18

   تخطيط االستعماالت السكنية   19

   تخطيط االستعماالت السكنية  20

   تخطيط االستعماالت التجارية  21

   تخطيط االستعماالت التجارية  22

   امتحان نصف فصلي   23

   مال الخدمي تخطيط االستع  24

   تخطيط االستعمال الخدمي  25

   تخطيط االستعمال الصناعي  26

   تخطيط االستعمال المخصص للنقل  27

   مناقشة اوراق العمل  28

   مناقشة اوراق العمل   29

   امتحان نصف فصلي    30

  

 

 د : توقيع العمي                                        توقيع االستاذ : 
 

 

 

 

 مجهورية العراق 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 الجامعة :الكوفة 

 الكلية :كلية التخطيط العمراني 

 يقليمالتخطيط االالقســم : 

 المرحلة : الثالثة

 محمود حسين مصطفى  اسم المحاضرالثالثي:

 مدرس اللقب العلمي : 

 حضري واقليميتخطيط  دكتوراهالمؤهل العلمي : 

 مكان العمل: كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة 

 



 
 

 

 

 

 جدول الدروس االسبوعي
 

 حيدر كامل عبد الكريم  االسم
 Hayderk.abdulkareem@uokufa.edu.iq البريد االلكتروني 

 االرتكازية ختطيط البنى اسم المادة 
 سنوي مقرر الفصل 
 اهداف المادة

 
التحليل   إلمام الطلبة بكيفية تخطيط وتصميم البنية االرتكازية للمدن وكذلك تمكين الطلبة على

الناجح للبنى االرتكازية المعدة مسبقًا  . باإلضافة الى تمكين الطالب من استخدام األسلوب  
وبرنامج  (SEWER CAD)اإللكتروني  الحديث في هذا المجال من خالل تعلم برنامج 

(STORM CAD)  وبرنامج(WATER CAD) . 
 التفاصيل االساسية للمادة

 
ملية التخطيط والتحليل والتصميم للبنية االرتكازية للمدن .و التعرف التعرف على األساس النظري لع

على البرامج المذكورة آنفًا وكيفية االستخدام الناجح لها في مجال التخصص وشرح مفصل ألوامر 
 تلك البرامج. 

 ال يوجد الكتب المنهجية 

 
 المصادر الخارجية 

 

ية واملياه والصرف الصحي", دار الراتب " النظم اهلندسية للتغذ(1988)حممد صادق العدوي 1-

 اجلامعية, بريوت.

2- Steel, E. W. & Mcghee, Terence J. (1979), “Water Supply and 

Sewerage”, 5th Edition, McGraw-Hill Inc. 

3- Hammer, J. Mark. & Hammer, J. Mark, Jr. (1996) “Water and 

wastewater Technology”, 3rd Edition, Prentice-Hall, inc., New 

Jersey. 
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 مدرس   اللقب العلمي :

 ماجستير المؤهل العلمي :
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 جدول الدروس االسبوعي
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 المالحظات المادة العلمية  المادة النظرية  التاريخ

اإللمام ببعض المبادئ األساسية في كل من ميكانيكا الموائع والهيدرولوجيا  من أجل فهم    1

 محتويات المقرر. 
  

جيا  من أجل فهم  اإللمام ببعض المبادئ األساسية في كل من ميكانيكا الموائع والهيدرولو   2

 محتويات المقرر. 
  

اإللمام ببعض المبادئ األساسية في كل من ميكانيكا الموائع والهيدرولوجيا  من أجل فهم    3

 محتويات المقرر. 
  

   التعرف على المصادر المختلفة للمياه والعوامل المؤثرة في معدالت االستهالك المختلفة للمياه .   4
   التصميم لمشروعات اإلمداد بالمياه . أساسيات التخطيط و  5
   أساسيات التخطيط والتصميم لمشروعات اإلمداد بالمياه .   6
   أساسيات التخطيط والتصميم لمشروعات اإلمداد بالمياه .   7
   أساسيات التخطيط والتصميم لمشروعات اإلمداد بالمياه .   8
   ع مياه التغذية أسس التخطيط والتصميم والتحليل لشبكات توزي  9

   أنواع األنابيب المستخدمة في شبكات توزيع المياه    10
 قراءة الرسومات والمخططات المتعلقة بمشاريع توزيع المياه    11

األوتوكاد في  استخدام برنامج 

 تخطيط مشاريع توزيع المياه  
 

   فكرة عن تنفيذ مشروعات شبكة توزيع المياه    12
   شبكات توزيع مياه التغذية   فكرة عن صيانة  13
 األساسيات الرئيسية الالزمة لتخطيط وتصميم مشاريع تصريف مياه األمطار   14

األوتوكاد في  استخدام برنامج 

 تصريف المياه   تخطيط مشاريع 
 

 األساسيات الرئيسية الالزمة لتخطيط وتصميم مشاريع تصريف مياه األمطار   15

 
  

 ة الالزمة لتخطيط وتصميم مشاريع تصريف مياه األمطار األساسيات الرئيسي  16

 
  

 
 األساسيات الرئيسية الالزمة لتخطيط وتصميم مشاريع تصريف مياه األمطار   17

 

استخدام برنامج األوتوكاد في  

عملية تخطيط شبكات صرف 

 مياه األمطار  

 

   أنواع المخلفات السائلة وطرق تجميعها   18
   أنواع المخلفات السائلة وطرق تجميعها   19
20  

 كيفية تخطيط وتصميم شبكات تصريف مياه الصرف الصحي  

استخدام برنامج األوتوكاد في  

عملية تخطيط شبكات الصرف  

 الصحي  

 

   كيفية تخطيط وتصميم شبكات تصريف مياه الصرف الصحي   21
   لمشاريع  معرفة أنواع المضخات المختلفة المستخدمة في ا  22
   اختيار المضخات المناسبة لشبكات التوزيع     23
   حساب قدرة المضخات وكفاءة وحدات الضخ     24
25  (WATER-CAD) ل شرح برنامج ا   

أمثلة تطبيقية حول كيفية التخطيط  

 باستخدام البرنامج 
 

26   (WATER-CAD) ل شرح برنامج ا   
أمثلة تطبيقية حول كيفية التخطيط  

 م البرنامج باستخدا
 

 (STORM-CAD)لشرح برنامج ا  27
أمثلة تطبيقية حول كيفية التخطيط  

 باستخدام البرنامج 
 

28   (STORM-CAD) ل شرح برنامج ا   
أمثلة تطبيقية حول كيفية التخطيط  

 باستخدام البرنامج 
 

29  (SEWER-CAD) ل شرح برنامج ا  
أمثلة تطبيقية حول كيفية التخطيط  

 باستخدام البرنامج 
 

30  (SEWER-CAD) ل شرح برنامج ا    
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 مجهورية العراق 
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 األسبوعيجدول الدروس 
 بيداء عبد الحسين بديوي الحسيني  االسم

 Baidaaa.bedewy@uokufa.edu.iq البريد االلكتروني 

 االقليمينقل ال تخطيط  اسم المادة 

 ساعتين نظري )سنوي(  مقرر الفصل 

 اهداف المادة
 

الطلبة معرفة أهمية تخطيط النقل  دددهه فلت تيقيلف كةلالة الن لا  إكساب  تهدف هذه المادة الى تعريف الطالب  

القائم دالمستقبلت للنق  فت المدينة دبأهمية النق  دأنواعه دتطوهه دمعرفة الكيةية لتخطيط النق  دخاصلة عنلد 

الوصول إلى ن ا  نق  متكافئ دتطلوير الن لا  القلائم دتيسلينه دفلف دضع المخططات األساس دمعرفته بكيةية  

اإلمكانيات دالتطوه المستقبلت دمعرفة كيةيلة تملميم كلبكات الطلرق دفلف المعلايير التخطيطيلة دكيةيلة خدملة 

الشبكة للتطوه المرحلت للمدينة كيةيلة دضلع اليللول لمشلاك  النقل  بوضلع خطلط نقل  تطويريلة لللتخل  مل  

دالمشاك  المردهية التت ال تسلم منها أي مدينة فت العالم دكيةية هندسة المرده ددضع خطط ناجية   االختناقات

على اساسهادمعرفة التطوه الياص  فت مجال النق  دامكانية تطبيقه ضم  ظردف المدينة دكذلك معرفلة كيةيلة 

الخلائئ لمن وملة النقل  دخاصلة العم  على اليةاظ على البيئة دالتخل  م  مشكالت بيئية يوفرها االسلتخدا   

دسائط النق  دعوادمها دتهدف المادة بشلك  خلاا اللى اعلداد مخططلي  فلت مجلال تخطليط النقل  لعمل  خطلط 

 متكاملة لن ا  نق  كةول.

تتنللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللادل هللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللذه  التفاصيل االساسية للمادة

المادةموضوعتخطيطالنقلضمنمنهجيةتخطيطيةتتمثلبتيديدمشكالتالنقلودضعالةرضياتوالتعريةبالبياناتالمطلوبةلشب

كةالنقلوالخمائماالقتملللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاديةداالجتماعية اتالعالقةدئبيعةحجمالمردهدعالقتها 

ثدكثافةدكيةية اجلللرال عمليلللة تخطللليط النقللل  دمعرفلللة النقللل  عل المسلللتوياتالثال  :ثةباستعماالتاألهضلللنوعا

الوئنت،داإلقليمت،داليضري , دالتعرف على من ومة النق  دخاصلة اليضلرية مل  كلبكة ئلرق ددسلائط نقل  

دحركة مردهية باالضافة الى المن ومة الةرعية منها الميطات دالمواقف السياهات دتةمي  كام  لك  من وملة 

يذيلللللة دكيةيلللللة تملللللميم الطلللللرق دحسلللللب معلللللايير تخطيطيلللللة دمتطلبلللللات مردهيلللللة دميلللللددات تنة

دئرقالمسلوحاتالمردهيةدكيةية دضلع تلدهر هرملت للطلرق داختيللاه اللنمط التخطيطلت المالئلم دكلذلك تخطلليط 

 . د......الخ دهندسة المرده دئرق حساب حالية دمستقبلية لالحجا  المردهية لوضع خطط ناجية دكةولة 

 داالعتماد على المياضرات االسبوعية  M.J.BRUTONتأليف مايك  جت بردت   –مدخ  لتخطيط النق   الكتب المنهجية 

 
 المصادر الخارجية 

 

• Edward K Morlok: Introduction to Transportation Engineering 

&Planning . McGraw-Hill 1978. 

• M.J.BRUTON : Introduction to Transportation  Planning 1985. 

• LR  Kadiyali … Traffic Engineering & Transportation Planning  

• Highway Engineering , Martin Rogres , 2003 . 

 مواقع انترنيت   •

 . 2009الهيتت , أ.د. صبري فاهس , كتاب التخطيطاليضري ,  •

هسائ  دائاهيح التخطيط م  ددل عربية دم  ددل اجنبية دم  المعهد العالت للتخطيط اليضري   •

 فت بغذاد . داالقليمت 

 

 
 تقديرات الفصل 

الةم   

 األدل 

التقرير اد  

 دهقة العم  

تقييم مستمر  

دحضوه  

 دامتيانات يومية 

الةم   

 الثانت  

التقرير  

اد دهقة  

 العم  

تقييم مستمر  

دحضوه  

 دامتيانات يومية 

االمتيان  

 النهائت 

15 % 5% 5% 15 % 5% 5% 50 % 

  معلومات اضافية 
 

 جمهوهية العراق 

 دزاهة التعليم العالت دالبيث العلمت

 جهاز االكراف دالتقويم العلمت 
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 بيداء عبد الحسين بديوي اسم المحاضر الثالثي :
 مدرس  اللقب العلمي :

 تخطيط حضري واقليمي دكتوراهالعلمي :المؤهل 
 كلية التخطيط العمراني  مكان العمل  :



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 األسبوعيجدول الدروس 
 المالح ات  مليةالمادة الع المادة الن رية التاهيخ  االسبوع

   مدخ  الى مةهو  النق  //  مقدمة ع  المادة   1

   النق  دتطوهه  دددهه فت التنمية الشاملة  2

   ومستوياته وانواعه نظم النقل   3

   اساليب تخطيط النق  تخطيط النق  د   4

   كيةية عم  خطة نق    5

   من ومة النق  دمن ومة النق  اليضرية  6

   من ومة كبكة الطرق دالشواهع دتةاصيلها بك  مايخ  الطرق دتمميمها  7

   الةم  األدل /امتيان الشهراالدل   8

   التخطيطية لمن ومة كبكة الطرق دالشواهع دكيةية هبط المدناألنمائ   9

   من ومة دسائط نق    10

   تخطيط المرده   11

   من ومة اليركة المردهية   12

   هندسة المرده دئرق حساب االحجا  المردهية التنبؤية  13

   التنبؤيةحلول تماهي  ع  هندسة المرده دئرق حساب االحجا  المردهية   14

   بيث ع  مشكلة فت النق  دكيةية دضع اليلول التخطيطية فت مجال تخطيط النق    15

   عردض للمشاك  النقلية دمناقشات  

   امتيان نمف الةملت   

  عطلة نمف السنة

   تيلي  مشكلة المرده داسبابها دنتائجها   16

   دقود  ......الخ ( المن ومة الةرعية  )ميطات   17

   مواقف سياهات  18

   اليوادث المردهية  19

   التقد  التقنت دالمرده   20

   الترابط بي  استعماالت االهض دمن ومة النق   21

   من ومة النق  كةالة   22

   مردهيةالمسوحات ال  23

   كيةية عم  مسوحات النق  الشاملة  24

   النق  الذكت   25

   التيلي  المكانت ليركة النق  دالمرده اليضري   26

   الموديالت الخاصة بتخطيط النق    27

   البيثمناقشة   28

   البيث مناقشة   29

   امتيان نمف فملت   30

     

 

 

 توقيع العميد :       توقيع االستا  :  

  . .بيدال اليسينت         

 مجهورية العراق 
 العالي والبحث العلميوزارة التعليم 

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 الكوفة الجامعة :
 التخطيط العمراني الكلية :

 التخطيط االقليميالقســم :
 الثالثةالمرحلة :

 بيداء عبد الحسين بديوي اسم المحاضر الثالثي :
 مدرس  اللقب العلمي :

 دكتوراه تخطيط حضري واقليميالمؤهل العلمي :
 كلية التخطيط العمراني  مكان العمل  :

 



 

 

 

 جدول الدروس األسبوعي 
 نصير عبد الرزاق حسج الحمود  االسم

 Naseer.hasach@uokufa.edu.iq البريد االلكتروني 

 التخطيط االقليمي طرق واساليب  اسم المادة 

 سنوية مقررات  مقرر الفصل 

 المادة أهداف

عمليا باعتبارها اداة  وتطبيقهااالقليمية تهدف المادة الى التعريف بالطرق واالساليب التخطيطية 

لتحقيق اهداف الخطط الموضوعة وباسلوب علمي  في التخطيط االقليمي العمل ت من ادوا

  لسياساتلوبموجب سند نظري للظاهرة المدروسة ، اذ تكون مخرجات الطرق واالساليب دليال 

غيرات  فضال عن ذلك تعليم الطالب استخدام اساليب التقييس الكمي لربط متالمتبعة. والخطط

 الظواهر المكانية وايجاد العالقات السببية والخروج بمؤشرات عن العالقات المكانية المختلفة. 

 األساسيةالتفاصيل 

 للمادة

ودراسةة النمةاذج  واسةاليب التحليةل اللفظةي دراسة االساليب التنبؤيةة و التحليليةةتتضمن المادة  

اق النظريات ومحاكاتها للخروج بدليل يتةي  التخطيطية التحديدية منها واالحتمالية ومحاولة اشتق

االعتمةةاد علةةى مجموعةةة مةةن االسةةاليب والطةةرق والنمةةاذج لمحاكةةاة الواقةة   االقليمةةيللمخطةةط 

 وتبسيط المسائل وباالعتماد على النص النظري. االقليميةالمفترض للظواهر 

 الكتب المنهجية 

 حمد العاني د.م/ اساليب التحليل الكمي في التخطيط الحضري واالقليمي •

 د.كامل الكناني  /اساليب كمية في تحليل الموق  •

 أ.ثائر عياصرة  /النماذج الكمية في التخطيط وتطبيقاتها في الحاسوب •

 المصادر الخارجية

 محاضرات د.محمد العاني في مركز التخطيط الحضري واالقليمي •

 محاضرات د.باسل احمد في مركز التخطيط الحضري واالقليمي •

 مل الكناني في مركز التخطيط الحضري واالقليميمحاضرات د.كا •

 اطروحة دكتوراه د.نصير عبد الرزاق البصري )استاذ المادة( •

 شبكة االنترنت •

 تقديرات الفصل 
 االمتحان النهائي  البحث او ورقة العمل  الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي االول

20  % 20  % 10  % 50  % 

  معلومات إضافية 

 

 العراق جمهورية 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز اإلشراف والتقويم العلمي 

 الكوفة  الجامعة:

 التخطيط العمراني  الكلية:

 االقليمي التخطيط  القسم:

 الثالثة المرحلة:

 نصير عبد الرزاق حسج  اسم المحاضر الثالثي:

  استاذ مساعد اللقب العلمي:

 تخطيط حضري وإقليمي  دكتوراه المؤهل العلمي:

 كلية التخطيط العمراني  مكان العمل:



 

 

 

 

 

 

 

 جدول الدروس األسبوعي 
 المالحظات المادة العملية المادة النظرية األسبوع 

  مادة نظرية  عن االساليب والطرق التخطيطية مفاهيم عامة  1

   اساليب التحليل اللفظي في التخطيط 2

   النمذجة في التخطيط  3

  - نموذج االنحدار الخطي  4

  - نموذج االنحدار الخطي البسيط 5

   تطبيقات االنحدار الخطي البسيط 6

  - نموذج االنحدار الخطي المتعدد 7

   نموذج االنحدار الخطي المتعدد تطبيقات  8

  - اسلوب السالسل الزمنية  9

   اسلوب السالسل الزمنية تطبيقات  10

  - مخطط النمو النسبي  11

   االمتحان الفصلي 12

  - البرمجة الخطية طريقة الرسم 13

   البرمجة الخطية طريقة الرسم 14

   تطبيقات البرمجة الخطية  15

  - اسلوب المستخدم المنتج  16

   تطبيقات المستخدم المنتج الحالة االولى 17

  - اسلوب الكلفة والمنفعة  18

  - GAMاسلوب  19

   GAMتطبيقات  20

   امتحان فصلي  21

  - SWOTاسلوب  22

   SWOTتطبيقات  23

 الجامعة: الكوفة 

 الكلية: التخطيط العمراني 

 القسم: التخطيط االقليمي 

 المرحلة: الثالثة

 اسم المحاضر الثالثي: نصير عبد الرزاق حسج 

 اللقب العلمي: استاذ مساعد 

 وإقليمي المؤهل العلمي: دكتوراه تخطيط حضري 

 مكان العمل: كلية التخطيط العمراني 

 

 جمهورية العراق 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز اإلشراف والتقويم العلمي 



  - معامل جيني  24

   تطبيقات معامل جيني ومنحنى لورنز  25

  - مراجعة شاملة  26

  - االمتحان النهائي  27

 مالحظة: المادة تدرس حسب نظام )المقررات السنوية(

  

 

 توقي  االستاذ:                                                                     توقي  العميد: 

 

 البصريير عبد الرزاق نص دم.ا.



 
 

 

 

 جدول الدرس االسبوعي 

 

 احمد هاشم السلطاني االسم

  البريد االلكتروني 

 نظم المعلومات الجغرافية  اسم المادة 

 سنوي مقرر الفصل 

 اهداف المادة

 

التعريف بنظم المعلومات الجغرافية وتطبيقاتهاالمتقدمة واجراء التحليالت المكانية 

 م تطبيقات والشبكية ووظائف تحليلية متقدم باستخدا

التفاصيل االساسية 

 للمادة

 

اهمية نظم المعلومات الجغرافية في العملية التخطيطية اضافة الى استخدامات نظم 

المعلومات الجغرافية في القرار ودعم القرار التخطيطي والتعرف على قواعد  

ل  البيانات والعالقة فيما بينها واجراء التحليالت وتطبيق الوظائف المتقدمة لمجم 

 تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية 

 ال يوجد  الكتب المنهجية 

 

 المصادر الخارجية

 

؛؛ دار اليازوردي  GISالزيدي،نجيب عبد الرحمن،نظم المعلومات الجغرافية -1

 . 2007العلمية للنشر والتوزيع،عمان،االردن،

جزماتي،سامح،مقدسي،سامي،"انظمة المعلومات الجغرافية"دار الشرق   -2

 لبنان|بيروت. -يالعرب

 Arcالدليل العملي الكامل لنظام   GISزرقطة،هيثم،"نظم المعلومات الجغرافية 

View2007حلب، -" شعاع للنشر والعلوم،سوريا. 

 

 تقديرات الفصل 

االمتحانات اليومية   المختبر  الفصل الدراسي

 والمشاركة 

االمتحان  المشروع 

 النهائي 

20 % 20 % 10 %  50 % 

                                                                                                 معلومات اضافية 

 درجة  50مجموع الدرجات لفصلين دراسيين=              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جمهورية العراق 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي 
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  دكتوراه المؤهل العلمي :
 كلية التخطيط العمراني  مكان العمل  :



 

 
 جدول الدرس االسبوعي 
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 المادة العلمية  المادة النظرية

المالحظ

 ات

 ة تمهيدية عن نظم المعلومات الجغرافية محاضر  1

 االسس والمبادئ التي درسها الطالب 

اساسيات التعامل مع نظم المعلومات 

 الجغرافية 
 

  مراجعة عمليات الترقيم  نظم المعلومات الجغرافية كاداة من ادواة دعم القرار التخطيطي   2

  بناء قواعد البيانات  البيانات انواعها وخصائصها   3

  بناء قواعد بيانات  - ناء قواعد البيانات ب  4

  انتقاء المعالم بواسطة البيانات  - بناء قواعد بيانات   5

  التصحيح المرجعي من صورة  وظائف نظم المعلومات الجغرافية  6

  التصحيح المرجعي من صورة  وظائف تحليلية لنظم المعلومات الجغرافية   7

  التصحيح المرجعي من احداثيات  ةالتركيب في نظم المعلومات الجغرافي  8

  التصحيح المرجعي من احداثيات  المحرمات والممرات في نظم المعلومات الجغرافية  9

تمرين مختبري للطلبة حول التصحيح   النمذجة في بيئة نظم المعلومات الجغرافية   10

 المرجعي
 

تمرين مختبري للطلبة حول   - النمذجة في بيئة نظم المعلومات الجغرافية   11

   التصحيح المرجعي
 

  امتحان الفصل االول  امتحان الفصل االول   12

  االخراج وفق مقياس مختار  نموذج التضاريس الرقمي  13

  االخراج وفق مقياس مختار  التحليل المكاني  14

  التراكيب التحليل المكاني  15
 

  دمج المعالم -    التحليل الشبكي  16

  تفكيك المعالم  - التوليد المكاني  17

  شريط التحرير المتقدم  برمجيات نظم المعلومات الجغرافية  18

  شريط التحرير المتقدم  برمجيات نظم المعلومات الجغرافية  19

استخدام نظم المعلومات الجغرافية في  استخدام نظم المعلومات الجغرافية في المسائل التخطيطية   20

 طيطيةالمسائل التخ
 

  انشاء المحرمات والممرات  استخدام نظم المعلومات الجغرافية في المسائل التخطيطية  21

  استيراد ملفات اوتوكاد  استخدام نظم المعلومات الجغرافية في المسائل التخطيطية  22

  استيراد بيانات اكسل  استخدام نظم المعلومات الجغرافية في المسائل التخطيطية  23

  امتحان الفصل الثاني  متحان الفصل الثاني ا  24

  ملفات التضاريس  مناقشة بحوث وسمنرات الطلبة   25

  عالقة عنصر بعنصر  مناقشة بحوث وسمنرات الطلبة   26

  عالقة عنصر بعنصر  مناقشة بحوث وسمنرات الطلبة   27

  عالقة عنصر بعنصر  مناقشة بحوث وسمنرات الطلبة   28

  عالقة عنصر بعنصر  سمنرات الطلبة مناقشة بحوث و  29

  التوبولوجي مناقشة بحوث وسمنرات الطلبة   30

توقيع                                                                         توقيع االستاذ : 
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 جمهورية العراق 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 مي جهاز االشراف والتقويم العل
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