
  
  

  
  جدول الدروس االسبوعي

  علي حسین كنكون  االسم
    البرید االلكتروني

  تحضر وحركة مجتمع  اسم المادة
  فصلي  مقرر الفصل
  یجعل الطالب یلم ماهیة التحضرفي البیئة االجتماعیة التي یعیش فیها  اهداف المادة

  التفاصیل االساسیة للمادة
  

  یئه االجتماعیه ومیادین الدراسه فیهاالتعرف على موضوع التحضر وعالقته بالب-
  التعرف على اتجاهات التحضر والتطور وحركته في المجتمع-
  ان یتمكن الطالب من التمییز بین مفاهیم وأسالیب البیئه الحضریه واالجتماعیه-
  ادراك االبعاد االجتماعي هاو میادین المرتبطة بالتحضر -

 الیوجد  الكتب المنهجیة
  

  یةالمصادر الخارج
  

ترجمة احسان محمد الحسن واخرون،اتجاهات جدیدة في میشیل،هارا المبوس،- ١ 
  ٢٠٠١علم االجتماع،بغداد،المطبعة العربیة،بیت الحكمة،ط

ارفنج ،زایتلن،ترجمة،محمودعودة واخرون،النظریه المعاصرة في علم -٢
  ١٩٨٩االجتماع،دار ذات السالسل،الكویت

ریةوالمنهج والموضوع،دار غیث،محمد عاطف،علم االجتماع_النظ-٣
  ١٩٦٦المعارف،االسكندریه،

  
  تقدیرات الفصل

الفصل 
  االول الدراسي

تقیم 
وامتحانات 

  یومیة

االمتحانات 
  الیومیة

تقیم 
وامتحانات 

  یومیة

االمتحان 
  النهائي

٥٠  %٥  %٢٠  %٥  %٢٠%  
  ____________  معلومات اضافیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جمهوریة العراق
  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

  جهاز االشراف والتقویم العلمي

� �

 الكوفة الجامعة :
  الكلیة : التخطیط العمراني

  يقلیماالالتخطیط القســم : 
  المرحلة : االول

  علي حسین كنكوناسم المحاضر الثالثي : 
  اللقب العلمي : مدرس مساعد

  هل العلمي : ماجستیرالمؤ
 مكان العمل  : كلیة التخطیط العمراني



  

  
  

  
  

  يجدول الدروس االسبوع
  

  
ع

بو
س

اال
  

  المالحظات  المادة العلمیة  المادة النظریة  التاریخ

  فكرة عامة عن التحضر وحركة المجتمع   ١
  

    

  مفهوم الحضارة   ٢
  التطور التاریخي لمفهوم الحضاره-
  مفهوم الحضارة من المنظور االجتماعي-
  خصائص الحضارة-
  االبعاد الحضاریة-

    

  اصل العمران ومفهومه   ٣
  عمراناشكالیة ال

  العوامل الحضاریه
  العوامل الدینیه

  العوامل االجتماعیة 
  

    

  نظریات التي تطرقت الى الحضاره والعمران   ٤
  مفهوم العمران البن خلدون

  تفسیر هیجل للحركات الحضاریه العمرانیه
  ازولد اشبنجلر
  ارنولد توینبي

    

  مفهوم المدینه    ٥
  المدینه كمصطلح عمراني

  انشاة المدن وتطوره
  المدن القدیمة

  مدن القرون الوسطى في اوربا
  المدن الحدیثة

امل واالسباب التي ساعدت على نمو العو 
  المدن وازدهار

  اشكال المدن ووظائفها

    

      امتحان   ٦
  التحضر   ٧

  التحضر كظاهرة اجتماعیة
  خصائص المجتمع المتحضر

  النظم االجتماعیة في المجتمع المتحضر

    

  جمهوریة العراق
  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

  جهاز االشراف والتقویم العلمي

� �

 الكوفة الجامعة :
  الكلیة : التخطیط العمراني

  يقلیماالالتخطیط القســم : 
  المرحلة : االول

  علي حسین كنكوناسم المحاضر الثالثي : 
  اللقب العلمي : مدرس مساعد

  المؤهل العلمي : ماجستیر
 ط العمرانيمكان العمل  : كلیة التخطی



  جتمع المتحضرالنظام االسري في الم
  العوامل المؤثرة في نشوء التحضر

  العامل االقتصادي
  العامل االجتماعي

  عامل النقل 
  العامل السیاسي (االداري)

  
  مستویات الحضر   ٨

  مشاكل التحضر
  المشاكل االقتصادیه
  المشاكل العمرانیه

  المشاكل االجتماعیه
  مشكلة التلوث البیئي

  

    

  المجتمع   ٩
  مفهوم المجتمع

  ریات فهم المجتمعنظ
  ابعاد المجتمع

    

  االعتبارات الخاصة بمقومات المجتمع   ١٠
  خصائص المجتمع
  مكونات المجتمع

المجتمع المحلي كوحدة مكانیة 
  اقلیمیة

  الحاجات االنسانیه والمجتمع االنساني
  

    

      امتحان   ١١
  مفهوم حركة المجتمع   ١٢

النظریات الرئیسیة المفسرةلنشاة الحركة 
  االجتماعیة

  مراحل تطور الحركة االجتماعیة

    

  العملیات والتغیرات االجتماعیة   ١٣
  مفهوم التغیر االجتماعي 

  ممیزات ومقومات التغیر االجتماعي
  مفهوم الحراك االجتماعي 

  

    

  البناء االجتماعي     ١٤
  النسق االجتماعي 
  النظام االجتماعي 

  الجماعات االجتماعیة
  الضبط االجتماعي 

  التفاعل االجتماعي 

    

  مفهوم التخطیط االجتماعي    ١٥
  االجتماعیةاالساسیة لتخطیط  المبادئ 

    

      مناقشة ورقة عمل الطلبة    ١٦
  

  العمیدتوقیع   توقیع 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    
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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 
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Republic of Iraq 
The Ministry of Higher Education 

& Scientific Research 
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