
  
  

  
  جدول الدروس األسبوعي

  نصیر عبد الرزاق حسج الحمود  االسم

  Naseer.hasach@uokufa.edu.iq  البرید االلكتروني

  التخطیط االقلیميطرق واسالیب   اسم المادة

  سنویةمقررات   مقرر الفصل

  المادة أهداف

عملیا باعتبارها اداة  وتطبیقهااالقلیمیة تهدف المادة الى التعریف بالطرق واالسالیب التخطیطیة 

لتحقیق اهداف الخطط الموضوعة وباسلوب علمي  في التخطیط االقلیمي العمل ت من ادوا

 لسیاساتلوبموجب سند نظري للظاهرة المدروسة ، اذ تكون مخرجات الطرق واالسالیب دلیال 

غیرات فضال عن ذلك تعلیم الطالب استخدام اسالیب التقییس الكمي لربط متالمتبعة. والخطط

  الظواهر المكانیة وایجاد العالقات السببیة والخروج بمؤشرات عن العالقات المكانیة المختلفة.

 األساسیةالتفاصیل 

  للمادة

ودراس�ة النم��اذج   واس�الیب التحلی�ل اللفظ�ي    دراس�ة االس�الیب التنبؤی�ة و التحلیلی�ة    تتض�من الم�ادة   

اق النظریات ومحاكاتها للخروج ب�دلیل یت�یح   التخطیطیة التحدیدیة منها واالحتمالیة ومحاولة اشتق

االعتم���اد عل���ى مجموع���ة م���ن االس���الیب والط���رق والنم���اذج لمحاك���اة الواق���ع     االقلیم���يللمخط���ط 

  وتبسیط المسائل وباالعتماد على النص النظري. االقلیمیةالمفترض للظواهر 

  الكتب المنهجیة

 حمد العاني/د.ماسالیب التحلیل الكمي في التخطیط الحضري واالقلیمي �

 / د.كامل الكنانياسالیب كمیة في تحلیل الموقع �

  / أ.ثائر عیاصرةالنماذج الكمیة في التخطیط وتطبیقاتها في الحاسوب �

  المصادر الخارجیة

  محاضرات د.محمد العاني في مركز التخطیط الحضري واالقلیمي �

  محاضرات د.باسل احمد في مركز التخطیط الحضري واالقلیمي �

 مل الكناني في مركز التخطیط الحضري واالقلیميمحاضرات د.كا �

  اطروحة دكتوراه د.نصیر عبد الرزاق البصري (استاذ المادة) �

  شبكة االنترنت �

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

٥٠  % ١٠  % ٢٠  % ٢٠ %  

    معلومات إضافیة

  

  جمهوریة العراق
  ارة التعلیم العالي والبحث العلميوز

 جهاز اإلشراف والتقویم العلمي

  الكوفة الجامعة:
  التخطیط العمراني الكلیة:
  االقلیميالتخطیط  القسم:

  الثالثة المرحلة:
  نصیر عبد الرزاق حسج اسم المحاضر الثالثي:

  مدرس  اللقب العلمي:
  تخطیط حضري وإقلیمي دكتوراه المؤهل العلمي:

 كلیة التخطیط العمراني مكان العمل:



  
  

  
  
  

  
  

  جدول الدروس األسبوعي
  المالحظات  المادة العملیة  المادة النظریة  األسبوع

    مادة نظریة  عن االسالیب والطرق التخطیطیةمفاهیم عامة   ١

      اسالیب التحلیل اللفظي في التخطیط  ٢

      النمذجة في التخطیط   ٣

    -  نموذج االنحدار الخطي  ٤

    -  نموذج االنحدار الخطي البسیط  ٥

      تطبیقات االنحدار الخطي البسیط  ٦

    -  نموذج االنحدار الخطي المتعدد  ٧

      نموذج االنحدار الخطي المتعددتطبیقات   ٨

    -  اسلوب السالسل الزمنیة  ٩

      اسلوب السالسل الزمنیةتطبیقات   ١٠

    -  مخطط النمو النسبي  ١١

      االمتحان الفصلي  ١٢

    -  البرمجة الخطیة طریقة الرسم  ١٣

      البرمجة الخطیة طریقة الرسم  ١٤

      تطبیقات البرمجة الخطیة  ١٥

    -  اسلوب المستخدم المنتج   ١٦

      تطبیقات المستخدم المنتج الحالة االولى  ١٧

    -  اسلوب الكلفة والمنفعة  ١٨

    - GAMاسلوب   ١٩

     GAMتطبیقات   ٢٠

      امتحان فصلي   ٢١

    -  SWOTاسلوب   ٢٢

     SWOTتطبیقات   ٢٣

  الجامعة: الكوفة
  الكلیة: التخطیط العمراني

  االقلیمي القسم: التخطیط 
  الثالثةالمرحلة: 

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

  تخطیط حضري وإقلیمي دكتوراهالمؤهل العلمي: 
 عمل: كلیة التخطیط العمرانيمكان ال

  جمهوریة العراق
  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 جهاز اإلشراف والتقویم العلمي



    -  معامل جیني  24

      تطبیقات معامل جیني ومنحنى لورنز ٢٥

    -  مراجعة شاملة  ٢٦

    -  االمتحان النهائي  ٢٧

  مالحظة: المادة تدرس حسب نظام (المقررات السنویة)
   

  
  توقیع االستاذ:                                                                     توقیع العمید:

  
  البصريعبد الرزاق  نصیر دم.



���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������


