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 بالبیئة الحضریة والریفیة واهم العالقات بینهما .الطلبة معرفة إكساب 

  التفاصیل االساسیة للمادة
  

تهدف هذه المادة في محتواها الى التعریف بالمستقرات البشریة الحضریة والریفیة واهم الفروقات فیما بینها 
من ثم التحول الى اهم النظریات التي والمراحل التاریخیة لنشوء القرى والمدن والعوامل المؤثثرة في نشوءهما و

هدفت الى دراسة التنظیم المكاني بین البیئتین الحضریة والریفیة كنظریة الدولة المنعزلة لفون ثونن ونظریة االماكن 
المركزیة لكرستالر ومن ثم الدخول بالعالقات الوظیفیة بین البیئتین الحضریة الریفیة من حیث العالقات ( االقتصادیة 

 جتماعیة والبیئیة .... الخ )واال

 لى المحاضرات االسبوعیةیتم االعتماد ع  الكتب المنهجیة

  
  المصادر الخارجیة

  

1- Lynch , Kenneth, " Rural – urban Interaction  in the developing world " 1st 
edition , Routledge , 2005 . 

منطقة الدراسة الصویرة ،رسالة  –ستقرات الریفیة (العوامل المؤثرة في استقرار الم عباس ،جمال فائق ، -٢
  . ٢٠٠٦ماجستیر مقدمة الى المعهد العالي للتخطیط الحضري واالقلیمي ، جامعة بغداد ،

لجنابي، صالح حمید، "جغرافیة الحضر، اسس وتطبیقات "، مدیریة دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة ا -٣
 . ١٩٨٧الموصل، الموصل، 

 .١٩٧٧، مطبعة اسعد، بغداد، "جغرافیة المدن "عباس، عبد الرزاقحسین ،  -٤
 .١٩٩٨القاهرة ،  -عالم، أحمد خالد ، "تخطیط المدن" مكتبة األنجلو المصریة -٥
 ٢٠١٣االردن ،  –الهیتي ، مازن ، " جغرافیة الریف " ، دار صفاء للنشر ، عمان  -٦
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