
 

 
 

 االسبوعيجدول الدروس 
 موحد همام باقر   االسم 

  البريد االلكتروني

 التخطيط واالدارة المحلية اسم المادة
 سنوي  مقرر الفصل
 اهداف المادة

 
 للتخطیط  المكاني البعد على التعرف ثم االدارة والتخطیط المحلي ومن  بأساسیات الطالب یتزود أن

 اشارة لتجارب بعض الدول .  المحلي مع الحكم  في الالمركزي

 التفاصيل االساسية للمادة 
 

المحلیة والحكم باالدارة  التعریف  الى  المادة  والتطور  المحلي تهدف  النشاة والظهور  فیما یتضمن 

تشكیلها   واسس  المحلیة  والمجالس   الحكم في الالمركزیة في تفاصیل من  یتضمنه وماواالنماط 

الد  المحلي، لتجارب بعض  اشارة  ,مع   إلى باإلضافة المحلي، الحكم أنظمة من نماذج ثم  ومنول 

 التخطیطي،  التنموي الفعل وآلیات الالمركزیة العراقیة، التجربة في المسؤولیات  توزیع ھیكلیة

علمي    .الدیمقراطیة الالمركزیة نحو التحول ومراحل بحث  بتقدیم  الفصل  بنهایة  الطلبة  یقوم  فیما 

 حول المادة . 

 
 ةالكتب المنهجي

 

"الالمركزية  ا  -1 -  , امنة   , , صبري  كامل   , التعليم لكناني  وزارة    " المحلية  المجتمعات  وادارة 
 .  2006بغداد , –العالي والبحث العلمي , العراق  

الالمركزية    -2 في  تحليل   " والتنمية  المحلية  السلطات   "  , صبيح   , الزبيدي   , كامل   , الكناني 
اشا مع  المحلية  والتنمية  عمان  االدارية   , والتوزيع  للنشر  اثراء  دار   " العراقية  التجربة  الى   –رة 

 م .  2012االردن ,
 

 المصادر الخارجية
 

 
-  

 
 تقديرات الفصل 

 الفصل الدراسي
 االول ) النظري(

 الفصل الدراسي
 ) النظري( الثاني 

 االمتحان النهائي البحوث 

20 20 10 50 
 

 معلومات اضافية 
 

                                                                                                
 

 مجهورية العراق 
 رة التعليم العالي والبحث العلميوزا

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 الكوفة الجامعة :
 التخطيط العمراني الكلية :

 التخطيط االقليمي القســم :
  الرابعة المرحلة :

 موحد همام باقر  اسم المحاضر الثالثي :
 مدرس  اللقب العلمي :

 ماجستيرالمؤهل العلمي :
 كلية التخطيط العمراني  مكان العمل  :



 

 

 جدول الدروس االسبوعي

 

ع
بو

س
ال
ا

 

 المالحظات  المادة العلمية المادة النظرية  التاريخ 

 االدارة المحلية والعوامل المؤثرة فيها   1

 مفهوم االدارة المحلية  -

 دوافع انتهاج االدارة المحلية -

 شكيـل االدارة المحلية عناصر ت -

 

 

 اهداف االدارة المحلية   2
 العوامل المؤثرة في االدارة المحلية

 المشاكل التي تواجهه االدارة المحلية
 مهام االدارة المحلية 

 

 الفرق بين االدارة المحلية والحكومة المحلية  3
 التخطيط وتنفيـذ السياسـة العامـة على مستوى الوحدات االداريـة 

 

 المجالس المحلية / انماطها واساليب تشكيلها   4
تشكيل المجالس المحلية  -

-  

 

التحديات التي تواجه المجالس المحلية -  5

 انماط المجالس المحلية العضوية في المجالس المحلية -
 

عضوية المرأة في المجالس المحلية -  6

 تجارب في تخصيص مقاعد للمراة -
 

 يةتنظيم وتمويل المجالس المحل  7
 تنظيم المجالس المحلية -1

 

  امتحان الشهر االول  8

  تمويل المجالس المحلية  -2  9

تجـارب في االدارة المحليـة  10

التجربة المصرية في االدارة المحلية -1

مكونات التظام االداري المصري 

 التنظيمات االساسية لالدارة المحلية في مصر

 

  دارة المحليةالتجربة الهندية في اال  11

 مجهورية العراق 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 الكوفة الجامعة :
 التخطيط العمراني الكلية :

 التخطيط االقليمي القســم :
 الرابعة  المرحلة :

 موحد همام باقر  اسم المحاضر الثالثي :
 مدرس  اللقب العلمي :

 ماجستيرالمؤهل العلمي :
 التخطيط العمراني كلية  مكان العمل  :

 



 التنظيم االداري المركزي 

 التنظيم االداري الالمركزي 
 في الحكم المحلي  ةیالالمركز  12

 ةیالالمركز مراحل

 

 في نظام الحكم المحلي ةیأسس الالمركز  13

 في الحكم المحلي  ةیالالمركز عوائق

 ةیتجاوز عوائق الالمركز  اتیإمكان

 

 ات یالمسؤول عیأسس توز  14

 ( ةی) التجربة العراق   اتیالمسؤول عیتوز ةیكلیھ

 

 

  امتحان الشهر الثاني   15

16    

 عطلة نصف السنة

 (ةی)المركز ةیالحكومة االتحاد  17

 ة یالمحل الحكومات

 

 

 ةیمیالسلطات اإلقل   18

 المحافظات  مجالس

 والنواحي ةی)األقض ةیالبلد المجالس

 

 طي یالفعل التنموي التخط  اتیوآل ةیالالمركز  19

 ةیوالتنم ةیالالمركز

 ط ی في التخط ةیالالمركز

 

 الالمركزي  طیالتخط مبررات  20

 ةیالالمركز ةیط یالتخط ةیالعمل اتیمستو

 

  امتحان الشهر االول  21

 الدائرة التخطيطية  22

الية اداء العملية التخطيطية على وفق المعايير واالسس  -
 التخطيطية الحديثة

الموازنة بين المركزية والالمركزية في االطار العام   -
 للعملية التخطيطية

 

  2015-1920مراحل االدارة المحلية والحكم الالمركزي في العراق  23

  2015-1920مراحل االدارة المحلية والحكم الالمركزي في العراق  24

-1920اق تقییم عملیة االدارة المحلیة والحكم المركزي في العر  25

2015 

 

-1920تقییم عملیة االدارة المحلیة والحكم المركزي في العراق   26

2015 

 

  بحوث الطلبة   27

  بحوث الطلبة   28

  بحوث الطلبة   29

  امتحان الشهر الثاني   30

 

 

 توقیع العمید :         :  األستاذتوقیع 
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 جدول الدروس األسبوعي 

 

 سارة محمود  االسم

 - البريد االلكتروني 

 التخطيط والتنمية المستدامة  اسم المادة 

 سسنوية مقررات  مقرر الفصل 

 المادة أهداف

والتعرف على المفاهيم  المستدامة بالتخطيط والتنمية االقليميةتهدف المادة الى التعريف 

ودور    بالتنمية المستدامة ة النظريات والفلسفات الخاصة والمصطلحات ذات العالقة ودراس

   .المستدامةالتخطيط االقليمي في تحقيق التنمية 

 األساسيةالتفاصيل 

 للمادة

 مفاهيم عامة عن التخطيط. •

 عالقة العمل التخطيطي بالتنمية. •

 التنمية المستدامة. •

 المستدامةنظريات في التنمية  •

 ب عالمية(االستدامة )تجارأساليب ونماذج  •

 الكتب المنهجية 

محمد عبد الفتاح، االنسان والبيئة والتنمية، المؤتمر القومي الثاني للدراسات والبحوث  •

 . 1990البيئية، القاهرة، 

القومية   • المصرية  الشعبة  للتنمية،  جديدة  أستراتيجية  مفاتيح  وآخرون،  برنار  دوزييه، 

 . 1988لليونسكو، القاهرة، 

 . 2008مستدية،دار الصفا،عثمان غنيم:التنمية ال •

احمد ميتر , االسكان والتنمية المستديمة في الدول النامية , دار الراتب الجامعية ,  •

 .   1996بيروت , 

جامعة   ،المدخل الى التخطيط الحضري واالقليمي ،محمد صالح عبدالقادر •

 . 1986،البصرة

 المصادر الخارجية

• Bate, Sandra,"Sustainable development: challenges to the  profession 

of agricultural economic", American Journal of  Agricultural 

Economics , 1998 . 

• BrugMann, Jeb, "Planning for sustainability at the local government 

level, environmental impact assessment review",New York,1996. 

• Cliff, Moughttin, "Urban design; Dimension", Battworth  
Architecture, 1996. 

 جمهورية العراق 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز اإلشراف والتقويم العلمي 

 الكوفة  الجامعة:

 التخطيط العمراني  الكلية:

 االقليمي  التخطيط  القسم:

 الثالث المرحلة:

 سارة محمود  اسم المحاضر الثالثي:

 استاذ مساعد اللقب العلمي:

 دكتوراه  المؤهل العلمي:

 لتخطيط العمراني كلية ا مكان العمل:



• Cobb,C. , Halestead , T. and Rowe , J. , "If the GDP is up why  Is 

america down ? " , Atlantic Monthly , 1995 . 

• Daft , Richard , " Management " , Dryden Press , Harcourt Brace 

College Pblishers , USA , 1997 . 

• Dammen , Edward , " Fair principles for sustainable  Development " 

, Rio De Janeiro , 1993 . 

 شبكة االنترنت •

 تقديرات الفصل 

الفصل الدراسي 

1 

االمتحانات 

 اليومية 

الفصل 

 2الدراسي 
 االمتحان النهائي 

    

  معلومات إضافية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول الدروس األسبوعي 
 المالحظات المادة العملية المادة النظرية سبوع األ

 مادة نظرية  محاضرة تمهيدية   1
 

 - والعملية التخطيطيةمفاهيم عامة عن التخطيط  2

  - التخطيط والتنمية 3

  - التنمية االقليمية 4

  -  مرتكزات التنمية واهدافها. 5

  - المستدامة )مفاهيم عامة(التنمية  6

  - وابعادها  مبررات االستدامة 7

  - االمتحان االول  8

  - نظريات في التنمية المستدامة 9

 الجامعة: الكوفة 

 الكلية: التخطيط العمراني 

 القسم: التخطيط االقليمي  

 المرحلة: الثالث

 اسم المحاضر الثالثي: سارة محمود 

 داللقب العلمي: استاذ مساع

 المؤهل العلمي: دكتوراه 

 مكان العمل: كلية التخطيط العمراني 

 

 جمهورية العراق 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز اإلشراف والتقويم العلمي 



  - نظريات في التنمية المستدامة 10

  - نظريات في التنمية المستدامة 11

  - نظريات في التنمية المستدامة 12

  - التوجهات التخطيطية لتحقيق االستدامة  13

  - دامة مؤشرات التنمية المست 14

  - االمتحان الثاني 15

   عناصر التنمية المستدامة 16

   التنمية المستدامة تجارب عالمية 17

   التنمية المستدامة تجارب عالمية 18

   التنمية المستدامة تجارب عالمية 19

   معوقات التنمية المستدامة  20

   مناقشة بحوث الطلبة 21

   مناقشة بحوث الطلبة 22

   مناقشة بحوث الطلبة 23

   مناقشة بحوث الطلبة 24

   مناقشة بحوث الطلبة 25

   مناقشة بحوث الطلبة 26

   مناقشة بحوث الطلبة 27

   االمتحان الثالث 28

   مراجعة 29

   االمتحان النهائي 30

 )المقررات السنوية( ة: المادة تدرس حسب نظاممالحظ

  

 

 توقيع العميد:                                                            توقيع االستاذ:          

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 األسبوعيجدول الدروس 
 سهاد كاظم الموسوي  االسم

  البريد االلكتروني 

  القوانين ومالمح التخطيط في العراق اسم المادة 
 (فصلينظري )ساعتين  مقرر الفصل 
 اهداف المادة

 
القددوانين التخطيطيدد  ومههومهددا وكيريدد  معرفدد  الم ددا   بأهميدد تهدد ه هددلم المددادت الددا تعربدد  الطالدد  

والقوانين التخطيطي  إح ى أهدم ، الصحيح والم تقيم لتطبيق التخطيط الواعي والهاعل لخ م  االن ان 
الوسددداال المدددأثرت تدددأثيرا مناودددرا فدددي نمدددو المددد ن ووسددديل  فعالددد  لل ددديطرت علدددا حركددد  العمدددران وت ددد يلها 

متلك مدن القد  ت مدا نم  هدا مدن توريد  حركد  العمدران فدي االتقدام والمو د  المعما ي في هلم الم ن إذ ت
 .المح د تخطيطيا ، فهي كال ف  التي تور  البل ان توريها صحيحا سليما

 تتمثدل تخطيطيد  قيد هم  ضدمن القدوانين ومالمدح التخطديط فدي العدراق موضدو  المدادت هدلم  تت داو  التفاصيل االساسية للمادة
 ذا و  بدالقوانين التدي تد ظم العمدل التخطيطدي والتعربد  الهرضديا  ووضد  مقتمد ال م د ال  بتح يد 
 العمليد  القانونيد وكيريد  اردرا   وكثافد  نوعدا   األ ض هدا باسدتعماال وعال تالمقتمد   طبيعد ب العال د 

ن طدرق ، ومعرفد  كدل القدوانين مد وكيري  عمل القوانين التخطيطيد  فدي تح يد  الطداب  العمراندي للم ي د 
واب يدد  ودلدد نا  وتوحيدد  اصدد اه اال اضددي وانواعهددا وافرا اتهددا و ددانون االثددا  والتددرا  والعتنددا  المق سدد  
و وانين التخطيط العمراني و را ا  م حل  خاص  باالفرا ا  والمتقاو بن وغيرهدا مدن القدوانين الم ظمد  

 . للعملي  التخطيطي 
 جريدة الوقائع العراقية   الكتب المنهجية 

 
 المصادر الخارجية 

 

 مواقع انترنيت   •

كمونة ، د.حيدر "القوانين التخطيطية والتطور الحضاري واالجتماعي في العراق"   •

 القادسية. 1992ايار  12/

كمونة ، د.حيدر "القوانين التخطيطية في خدمة وادارة وتنظيم المدن " المعهد العالي  •

 واالقليمي / جامعة بغداد. للتخطيط الحضري 

رسائل واطاريح التخطيط من دول عربية ومن دول اجنبية ومن المعهد العالي   •

 للتخطيط الحضري واالقليمي في بغذاد . 

 غيرها كثير ال يمكن حصرها . •

 
 تقديرات الفصل 

تقييم وحضور  الفصل الدراسي 
 وامتحانات يومية

بحث فصلي  
 للمادة  

 االمتحان النهائي

30 % 10 % 10 % 50 % 
 معلومات اضافية 

 
                                                                                  

             ___________________ 

 الكوفة  الجامعة :

 التخطيط العمراني  الكلية :

 يقليمالتخطيط اال القســم :

 الرابعة المرحلة :

 سهاد كاظم الموسوي  اسم المحاضر الثالثي :

 مساعد  استاذ اللقب العلمي :

 تخطيط حضري واقليمي دكتوراه المؤهل العلمي :

 كلية التخطيط العمراني مكان العمل  :

 مجهورية العراق 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األسبوعيجدول الدروس 

 

ع 
بو

س
ال
ا

 

 المادة النظرية  التاريخ
المادة 
 العلمية

 المالحظات

   مقدمة   1

     القانون والتنمية والمجتمع  2

   مالمح التخطيط في العراق   3

   تطور قانون تخطيط المدن في بريطانيا   4

   وتعديالته 1935لسنة   44قانون الطرق واالبنية   5

   قانون ادارة البلديات   6

   قانون توحيد اصناف االراضي  7

   قانون التصميم االساس  8

   قانون السكن العمودي   9

   قرارات قيادة الثورة المنحل الخاصة بالعملية التخطيطية  10

   قانون االثار والتراث   11

   قانون ادارة العتبات المقدسة والمزارات الشيعية   12

   وتعديالته  الحضرية قانون حماية وتحسين البيئة  13

   ( في العراق 1980-1976قانون خطة التنمية القومية لسنة )  14

 قانون تخطيطي وثغراته واقترح تعديل للقانون بمرونته بحث عن 

   ومناقشات  قانونيةعروض للمشاكل ال  15

   امتحان الشهر الثاني   

   امتحان البحث   

 

 

  

 توقيع العميد :                                             توقيع االستاذ :  

   م.م.بيداء الحسيني        

 مجهورية العراق 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 

 الكوفة  الجامعة :

 الكلية : التخطيط العمراني 

 القســم : التخطيط االقليمي

 الرابعةالمرحلة : 

 سهاد كاظم الموسوي اسم المحاضر الثالثي : 

 مساعد  استاذاللقب العلمي : 

 تخطيط حضري واقليمي دكتوراهالمؤهل العلمي : 

 مكان العمل  : كلية التخطيط العمراني

 



 
 

 

جدول الدروس 
 االسبوعي 

 
 نصير عبد الرزاق  االسم 

  البريد االلكتروني

 المخططات الهيكلية  اسم المادة
 ساعات عملي (  3ساعة نظري +  1سنوي )  مقرر الفصل
 اهداف المادة

 
 

 التفاصيل االساسية للمادة 
 

طيط الهيكلي  في جانبها النظري التعريف بخطط التنمية المكانية والتخ تتضمن المادة
والمخطط الهيكلي لالقاليم والمحافظات  واسباب وضعه واهدافه ومراحل اعداده ومن ثم  
كيفية تنفيذ هذا المخطط اما الجانب العملي فيتضمن  دراسة لتحديث او اعداد مخطط 

الهيكلي او تحديثه   المخطط اعداد  يمكن حيث  العراق هيكلي الحدى اقاليم محافظات 
القاليم   الهيكلية المخططات  نظم آليات  معرفة من الطالب  يمكن بما ،  القليم محافظة

 كافة دراسة يتم ان بعد  لالقليم الهيكلي المخطط وضع يتم وبذلك . المحافظات 
   والعمرانية والبيئية واالجتماعية االقتصادية )المحافظة او( االقليم خصائص 

 
 الكتب المنهجية

 
 االعتماد على المحاضرات المطبوعة 

 
 المصادر الخارجية

 

 2006( , الرياض ,  ة للمدنقليمي دليل تنفيذ المخططات االوزارة الشؤون البلدية والقروية ,)  -1

 اطروحة الدكتوراه للطالب عمار خليل ابراهيم    -2

 
 

 تقديرات الفصل 
 الفصل الدراسي
 االول ) النظري(

 الفصل الدراسي
 االول ) العملي( 

الفصل الدراسي 
 ي( الثاني ) النظر 

الفصل الدراسي 
 الثاني ) العملي(

 االمتحان النهائي

10 30 10 30 20 
 

 معلومات اضافية 
 

                                                                                                
 

 

 مجهورية العراق 
 التعليم العالي والبحث العلمي وزارة

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 الكوفة ة :الجامع
 التخطيط العمراني الكلية :

 التخطيط االقليمي القســم :
 الرابعة  المرحلة :

 نصير عبد الرزاق  اسم المحاضر الثالثي :
 استاذ مساعد  اللقب العلمي :

 دكتوراه فلسفة تخطيط حضري واقليمي المؤهل العلمي :
 كلية التخطيط العمراني  مكان العمل  :

 

 



 

 
 

 

 جدول الدروس االسبوعي

 

ع 
بو

س
ال
ا

 

 المالحظات ية المادة العلم المادة النظرية  التاريخ

 مفهوم التنمية المكانية  1

تطبيق لعملية 

تحديث المخطط  

الهيكلي لمحافظة  

 مختارة 

 

 اهداف التنمية المكانية    2

 الهدف االقتصادي  -

 الهدف التنظيمي  -

 الهدف االجتماعي -

 الهدف البيئي  -

 

  التنمية المكانية المستدامة   3

  خصائص التنمية المكانية المستدامة   4

  سمات وخصائص عملية التنمية المكانية المستدامة   5

  ابعاد التنمية المكانية  6

  اطار التنمية المكانية  7

  التخطيط الهيكلي للتنمية المكانية  8

  خطط التنمية المكانية   9

  المخطط الهيكلي ومستويات التخطيط   10

  نيةدور المخطط الهيكلي في تحقيق التنمية المكا  11

  التخطيط للتنمية المكانية  12

  مفهوم الهيكلية و الهيكل المكاني  13

  العالقة بين الهيكل المكاني والتنمية المكانية   14

  تشكيل الهيكل المكاني واهم عناصره   15

  امتحان الفصل الدراسي االول  16

 عطلة نصف السنة

 وظائف وخصائص المخططات الهيكلية  17

طبيق لعملية ت

تحديث المخطط  

الهيكلي لمحافظة  

 مختارة 

 

  بناء استراتيجية المخطط الهيكلي  18

  ارتباطات واليات التنظيم للهيكل المكاني  19

  المنظور الستراتيجي الهداف المخططات الهيكلية   20

  خصائص ومواصفات المخطط الهيكلي  21

  اليات ومكونات المخطط الهيكلي  22

  ادوات السيطرة على التنمية في المخططات الهيكلية   23

  خصوصية القرارات الناتجة عن المخطط الهيكلي  24

  عالقة المخطط الهيكلي بالخطط المحلية  25

  التجربة العراقية في اعداد المخططات الهيكلية    26

  التجربة العراقية في اعداد المخططات الهيكلية    27

  التجارب العالمية في اعداد المخططات الهيكلية   28

  التجارب العالمية في اعداد المخططات الهيكلية   29

  امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني  30

  

 

 توقيع العميد :         :  األستاذتوقيع 

 مجهورية العراق 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 الكوفة الجامعة :
 التخطيط العمراني الكلية :

 التخطيط االقليمي القســم :
 الرابعة  المرحلة :

 نصير عبد الرزاق  اسم المحاضر الثالثي :
 استاذ مساعد  اللقب العلمي :

ري  دكتوراه فلسفة تخطيط حضالمؤهل العلمي :
 واقليمي 

 كلية التخطيط العمراني  مكان العمل  :

 



 

 
 

 

 

 
 

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 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 Instructor Signature:     Dean Signature: 

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 

 
 



 

                                                          
 وفاء كاظم الشمري  االسم 

  البريد االلكتروني 

 مدن الجديدة تخطيط ال اسم المادة

 فصلي  مقرر الفصل 

 اهداف المادة

 
   تخطيط المدن الجديدة واهم االسس والمعايير المتبعة في تخطيطها .إكساب الطلبة معرفة 

االساسية التفا صيل 

 للمادة 

 

الخدمات   السكاني ونقص  المتمثلة بالتضخم  الكبرى ومشاكلها  المدن  التاريخي للمدن واسباب تكون  التطور 

االفكار   الى ظهور مجموعة من  ادى  ما  االجتماعية وهذا  المشاكل  البيئي فضال عن  والتلوث  النقل  ومشاكل 

للحد   محاولة  في  التحديات  هذه  جابهت  التي  هو  والحلول  الحلول  هذه  ابرز  من  وكان   ، مدن  منها  انشاء 

ومناسبة   ومريحة  صحية  بيئة  ذات  مدن  وانشاء  الذكر  سابقة  المشاكل  فيها  تقل  جزئيا(،  او  )كليا  مستقلة 

 لمعيشة االنسان وممارسة فعالياته اليومية . 

 ال يوجد   الكتب المنهجية

 

 المصادر الخارجية 

 

ير التخطيطية للمدن الجديدة في العراق، رسالة ماجستير،مركز كاظم ، هاشم جواد ، االسس والمعاي -1

 . 1980التخطيط الحضري واالقليمي ، جامعة بغداد ، 

رسالة ماجستير،مركز التخطيط الحضري  الحجاج، محمد اياد ، مؤشرات االستدامة الحضرية ،  -2

 . 2014واالقليمي ، جامعة بغداد ، 

ال -3 المشاريع  من  جديد  جيل  الجديدة  والتنمية المدن  والتعمير  االسكان  وزارة   ، الكبرى  عمرانية 

 . 2011المجالية ، المملكة العربية المغربية ، 

 .  2010عبد العال ، احمد محمد ، المدن الجديدة والتنمية االقليمية في مصر ، القاهرة ،  -4

السعودية   الدوسري ، عبد العزيز بن ناصر ، رؤية استراتيجية للمدن الجديدة في المملكة العربية -5

 . 2010مدائن المستقبل، الرياض ، 

 

 تقديرات الفصل 

 االمتحان النهائي  امتحان الشهر الثاني  امتحان الشهر االول تقييم يومي مستمر

10% 20% 20%       50  % 

                                                                                                معلومات اضافية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجهورية العراق 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 الكوفة الجامعة :
 التخطيط العمراني الكلية :

  يقليمالتخطيط اال القســم :
 رابعةال المرحلة :

 وفاء كاظم الشمري اسم المحاضر الثالثي :
   استاذ اللقب العلمي :

 دكتوراه المؤهل العلمي :
 كلية التخطيط العمراني  مكان العمل  :



     

 

 جدول الدروس االسبوعي 

 المالحظات  المادة النظرية  التاريخ  االسبوع 

  المدن الكبرى : المشاكل والحلول   1

  المدن الجديدة : االسس والمعايير التخطيطية  2

  المدن التوابع   3

  القرية الحضرية   4

  المدن المستدامة   5

  هر االول امتحان الش   6

  المدن الخضراء   7

  المدن المتراصة   8

  البيئية المدن   9

  الصحية المدن   10

  الذكية المدن   11

  امتحان الشهر الثاني   12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 توقيع العميد :       توقيع االستاذ : 

 

 مجهورية العراق 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 قويم العلميجهاز االشراف والت

 

 

 

 

 

 الكوفة الجامعة :
 التخطيط العمراني : الكلية

  قليميالتخطيط اال القســم :
 الرابعة المرحلة :

 وفاء كاظم الشمري اسم المحاضر الثالثي :
 استاذ   اللقب العلمي :

 دكتوراه المؤهل العلمي :
 كلية التخطيط العمراني  مكان العمل  :

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األسبوعيجدول الدروس 
 حسن جبار هميم االسم 

  البريد االلكتروني 

 تخطيط المواقع الصناعية  اسم المادة

 األول والثاني مقرر الفصل 

 المادة أهداف

 

 التعريف بالمفاهيم الرئيسة بالمواقع الصناعية والنشاط الصناعي. .1

 ي.دراسة المقومات الطبيعية والبشرية للتوطن الصناع .2

 دراسة انماط التوطن الصناعي واساليب تحليل إتجاهاتها. .3

 التعّرف على نظيرات التوطن الصناعي الكالسيكية والحديثة. .4

 دراسة أساليب تخطيط المواقع الصناعية والتقدم التقني والمعلوماتي. .5

 للمادة  األساسيةالتفاصيل 

 

مقومات التوطن الصناعي  الفصل الثاني: .المفاهيم الرئيسة المتعلقة بالنشاط الصناعي :األولالفصل 

 واثرها في تخطيط المواقع الصناعية.

أساااليب تحلياال إتجاهااات  الفصل الرابع:. أنماط التوطن الصناعي والتخطيط الصناعي  الفصل الثالث:

سياسااات   الفصللل السللاد :نظريات التوطن الصااناعي.    الفصل الخامس:عمليات التوطن الصناعي.  

التلااو   الفصللل السللابع:. اط المواقع الصناعية في العالم ومن ضمنها حالة العاارا تغيير وتخطيط أنم

تخطاايط المناااطص الصااناعية  الفصل الثامن:الصناعي والتقانة الحديثة في إطار سياسات حماية البيئة. 

دراسااة ميدانيااة  الفصللل التاسللع:بحسب المتغيرات الجدياادا التااي أد لهااا التقاادم التقنااي والمعلوماتيااة.  

 حول تحليل المواقع الصناعية وتخطيطها.مناقشات  و

 . 2010الموقع الصناعي وسياسات التنمية المكانية، أ. د. كامل كاظم الكناني،  .1 الكتب المنهجية

 . 2008دراسات في نظريات الموقع الصناعي، أ. د. كامل كاظم الكناني،   .2

 . 2013الجغرافيا الصناعية، أ. د. عبدالزهرة الجنابي،  .3

 . 2012ية الصناعية، أ. د. محمد أزهر السماك، الجغراف  .4

 المصادر الخارجية 

 

 .  2010اإلقتصاد الصناعي، أ. د. مدحت القريشي،  .1

 محاضرات مطبوعة وكتب ومصادر أخرى.  .2

 

 تقديرات الفصل 

االمتحانات  المختبر  الفصل الدراسي 

 اليومية

 االمتحان النهائي  المشروع

 %50 - %10 ل 25%

  معلومات اضافية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجهورية العراق 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 الكوفةالجامعة :
 العمرانيكلية التخطيط الكلية :

 يالتخطيط االقليم القســم :
 الرابعة المرحلة :

 حسن جبار هميم :اسم المحاضرالثالثي
 استاذ مساعد  اللقب العلمي :

 دكتوراه المؤهل العلمي :
 ية التخطيط العمرانيكل مكان العمل:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األسبوعيجدول الدروس 

 
ع
و
سب
أل
ا

 

 المالحظات المادة العلمية  المادة النظرية  التاريخ

الصناعة،  1/10/2013 1 )مفهوم  الصناعي:  النشاط  بمفاهيم  التعريف 

أهمية  وتطورها،  الصناعة  نشأة  الصناعة،  أنواع 

 الصناعة(. 

  

للنشاط الصناعي:    التصنيف الصناعي: )التصنيف الدولي  2

 أقسام التصنيف، أسس التصنيف، أهمية التصنيف(.

  

التوطن    3 الصناعي،  النمو  التصنيع،  الصناعية،  )التنمية 

 الصناعي،الهيكل الصناعي، أنماط الهيكل الصناعي(. 

  

 ل الروابط الصناعية.  4

المقيا ،  )وفورات  االقتصادية:  الوفورات  ل 

الوفورا الداخلية،  إقتصاديات  الوفورات  الخارجية،  ت 

 التكتل(. 

  

 عوامل التوطن الصناعي:   5

البنية   الجغرافي،  )الموقع  الطبيعية:  العوامل  أوالً: 

 الجيولوجية، مظاهر السطح، المناخ، موارد المياه(. 

  

 ثانياً: العوامل االقتصادية:   6

الحيوانية،  .1 )المعدنية،  األولية:  المواد 

المو بين  والموقع النباتية(.العالقة  االولية  اد 

 الصناعي. 

 السوق: العالقة بين السوق والموقع الصناعي.  .2

والموقع  .3 المال  رأ   بين  العالقة  المال:  رأ  

 الصناعي. 

والموقع   .4 الطاقة  بين  العالقة  الطاقة:  مصادر 

 الصناعي. 

واالتصال   .5 النقل  بين  العالقة  واالتصال:  النقل 

 والموقع الصناعي. 

 اعي.وفورات التكتل والموقع الصن .6

  

   إمتحان الشهر األول من الفصل األول  7

 ثالثاً: العوامل السكانية:    8

أجور  .1 العمال،  مهارة  العمال،  )عدد  العمل  قوة 

 العمال(: العالقة بين العمل والموقع الصناعي. 

 التدخل الحكومي في التوطن الصناعي. .2

 الرغبات الشخصية في التوطن الصناعي.  .3

  

   األنماط المكانية للتوطن الصناعي.  9

   أثر الصناعة في التنمية اإلقليمية وستراتيجياتها   10

   التخطيط الصناعي: )أسسه، أهدافه، أنماطه(   11

الصناعي:    12 التوطن  عمليات  إتجاهات  تحليل  أساليب 

االجتماعية،  الكفاءة  معيار  االقتصادية،  الكفاءة  )معيار 

  

 مجهورية العراق 
 ث العلميوزارة التعليم العالي والبح

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 الكوفةالجامعة :
 كلية التخطيط العمرانيالكلية :

 التخطيط االقليمي القســم :
 الرابعة المرحلة :

 حسن جبار هميم :اسم المحاضرالثالثي
 استاذ مساعد  اللقب العلمي :

 دكتوراه المؤهل العلمي :
 كلية التخطيط العمراني مكان العمل:

 



االقت النشاط  العامة،  معيار  االهداف  معيار  صادي، 

 إتجاهات التوطن الصناعي.

   إمتحان الشهر الثاني من الفصل االول  13

 نظريات التوطن الصناعي:   14

 أوالً: الموقع الصناعي ذي الكلفة األقل لإلنتاج. 

ثانياً: تحليل تكاليف الحد األدنى للنقل كعامل محدد للموقع  

 الصناعي األمثل. 

 اعي ذي الكلفة األقل للنقل. الموقع الصن

  

ثالثاً: مناطق السوق وتأثيرها في تحديد الموقع الصناعي   15

 األمثل.  

 الموقع الصناعي ذات السوق األوسع.

  

التوازن    16 ونظرية  للطلب  المكانية  التغيرات  رابعاً: 

 العام.

الموقع   نظرية  تطوير  في  المعاصرة  االتجاهات  خامساً: 

 الصناعي. 

  

 نصف السنةعطلة 

التغيير    17 العالم )تباين مكاني.  المواقع الصناعية في  أنماط 

 والتحول(  

  

   إمتحان الشهر االول من الفصل الثاني   18

في    19 الصناعية  المواقع  أنماط  وتخطيط  تغيير  سياسات 

 العالم 

  

   المملكة المتحدة. فيتخطيط أنماط المواقع الصناعية    20

   فرنسا. في المواقع الصناعية   تخطيط أنماط  21

الصناعية    22 المواقع  أنماط  المتحدة في  تخطيط  الواليات 

 االمريكية. 

  

   سياسات تغيير وتخطيط المواقع الصناعية في العراق.   23

   .( التلوث الصناعي: )تلوث الماء  24

   تلوث الهواء، تلوث التربة(. التلوث الصناعي: )  25

سس التخطيطية المؤثرة في إختيار المواقع  العوامل واأل  26

 الصناعية. 

  

المواقع الصناعية والتقانة الحديثة في إطار سياسات    27
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