
 
 
 
 
 
 

  
  
  

  جدول الدروس األسبوعي
  

  نصیر عبد الرزاق حسج  االسم

 -  البرید االلكتروني

  المشروع القطاعي  اسم المادة

  سسنویةمقررات   مقرر الفصل

  المادة أهداف

والتع�رف عل�ى المف�اهیم والمص�طلحات ذات العالق�ة       القط�اعي بالتخطیط تهدف المادة الى التعریف 

یه�دف ال�ى    وواح�دًا م�ن االدوات العملی�ة والعلمی�ة للتخط�یط االقلیم�ي       ثل یمالتخطیط القطاعي  كون

خل��ق حال��ة م��ن الت��وازن التنم��وي لالق��الیم ل��ذا الب��د م��ن تكام��ل ب��ین التخط��یط القط��اعي والتخط��یط       

اإلقلیمي،لتحقی����ق المهم����ة األساس����یة للتخط����یط المتمثل����ة ف����ي التط����ویر المتناس����ق والمت����وازن      

  المتكاملة في التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة الشاملة . لالقتصاد؛وذلك من خالل الخطط

التفاصیل 

  للمادة األساسیة

 التخطیط (نشأته وتطوره وأهدافه ومبادئه  وأنواعه) -

 مفهوم التخطیط القطاعي وعالقته بالتخطیط الشامل و مراحل الخطة القطاعیة -

 محاضرات نظریة عن القطاعات المشمولة بالدراسة . -

ات المطلوب��ة لك��ل قط��اع؟ وم��ا ه��ي آلی��ة جم��ع البیان��ات لغ��رض تحلی��ل وتقی��یم ك��ل   م��ا ه��ي البیان�� -

 القطاع.

 االدوات واالسالیب التخطیطیة ذات العالقة بالتخطیط القطاعي. -

  عروض مجامیع الطلبة لكل قطاع بحسب التقسیم. -
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المصادر 

  الخارجیة

  واالقلیميمحاضرات د.محمد العاني في مركز التخطیط الحضري  �

  محاضرات د.باسل احمد في مركز التخطیط الحضري واالقلیمي �

  محاضرات د.كامل الكناني في مركز التخطیط الحضري واالقلیمي �

  شبكة االنترنت �

  تقدیرات الفصل

الفصل 

  ١الدراسي 
  تقییمات

االمتحانات 

  الیومیة

الفصل 

  ٢الدراسي 
  االمتحان النهائي  تقییمات

            

    معلومات إضافیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  

  
  

  جدول الدروس األسبوعي
  المالحظات  المادة العملیة  المادة النظریة  األسبوع

  مادة نظریة  محاضرة تمهیدیة  ١
  

  -  التخطیط (نشأته وتطوره وأهدافه ومبادئه  وأنواعه) �  ٢

٣  
ی��ة مفه��وم التخط��یط القط��اعي وعالقت��ه ب��التخطیط الش��امل و مراح��ل الخط��ة القطاع   �

  (تقسیم مجموعات الطلبة)
-    

    -  محاضرات نظریة عن القطاع الصناعي ، السیاحي ، الزراعي. �  ٤

٥  
م�ا ه��ي البیان��ات المطلوب�ة لك��ل قط��اع؟ وم�ا ه��ي آلی��ة جم�ع البیان��ات لغ��رض تحلی��ل       �

  وتقییم كل القطاع.؟
-    

    تطبیقي  عروض المجامیع �  ٦

    تطبیقي  عروض المجامیع �  ٧

    تطبیقي  عروض المجامیع �  ٨

    تطبیقي  عروض المجامیع �  ٩

    تطبیقي  عروض المجامیع �  ١٠

    تطبیقي  عروض المجامیع �  ١١

    تطبیقي  عرض شبه نهائي  ١٢

    تطبیقي  عرض نهائي   ١٣

    نظري  محاضرات نظریة عن قطاع السكان واالسكان. �  ١٤

   نظري  محاضرات نظریة عن قطاع النقل. �  ١٥

   ينظر  محاضرات نظریة عن القطاع التجاري. �  ١٦

    تطبیقي عروض المجامیع  ١٧

    تطبیقي عروض المجامیع  ١٨

    تطبیقي عروض المجامیع  ١٩

    تطبیقي عروض المجامیع  ٢٠

    تطبیقي عروض المجامیع  ٢١

    تطبیقي عروض المجامیع  ٢٢

  الجامعة: الكوفة
  الكلیة: التخطیط العمراني

  م: التخطیط االقلیميالقس
  المرحلة: الثانیة

  اسم المحاضر الثالثي: نصیر عبد الرزاق حسج
  اللقب العلمي: مدرس مساعد

  المؤهل العلمي: ماجستیر
 مكان العمل: كلیة التخطیط العمراني

  جمهوریة العراق
  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 جهاز اإلشراف والتقویم العلمي



    تطبیقي عروض المجامیع  ٢٣

    تطبیقي عروض المجامیع  ٢٤

    تطبیقي  عرض شبه نهائي  ٢٥

    تطبیقي  العروض النهائیة  ٢٦

      عنوان المحاضرة  ٢٧

  (المقررات السنویة) ة: المادة تدرس حسب نظاممالحظ
   

  
  توقیع االستاذ:                                                                     توقیع العمید:
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