
  

  
  جدول الدروس االسبوعي

  ضرغام خالد ابو كلل  االسم
 dhurgham.albogalal@uokufa.edu.iq  البرید االلكتروني

  التخطیط والتنمیة الریفیة  اسم المادة
  فصلي  مقرر الفصل
  اهداف المادة

  
بل   من خالل التطرق علىتنمیة الریفیة والالتخطیط التعرف على مفاهیم  ُ  التي تعطيأفضل الس

في مجال تخطیط  تقدیریة للمستقبل بما سوف یكون علیه الحالوافضل سبل صورة  افضل 
مستقبالً آخذین بعین االعتبار جمیع األهداف الواجب تحقیقها ضمن اإلمكانیات وتنمیة الریف و 

 .في المنطقة المتاحة

التفاصیل االساسیة 
  للمادة

  
r  تطورو المفهوم نشأ وكیف  التخطیط والتنمیة الریفیةواضح لمعنى  فهم. 

r  تخطیط والتنمیة الریفیة من خالل االجراءات وااللیات ل من عملیتي اللكإدراك للجوانب المختلفة
 .التي تحققهما

r  الریفیة من خالل تخطیط القرىوالنظم  الریفيإدراك الخصائص الممیزة للمجتمع. 

r وتنمییتها القرىلعملیة تخطیط  واالقتصادیة والعمرانیة واالداریة ادراك الجوانب االجتماعیة. 

 ال یوجد   الكتب المنهجیة

  
  المصادر الخارجیة

  

  .٢٠٠٦، عمان ، االردن،  ١محمد جاسم العاني، االقلیم والتخطیط االقلیمي، دار الصفاء، ط .١
  .٢٠١٤، عمان ، االردن، ١مازن عبد الرحمن الهیتي، جغرفایة الریف، دار الصفاء، ط .٢
 ،مستقرات الریفیةدراسة في استقرار ونمو ال التنمیة الریفیة المستدامة،لجین عباس حمودي  .٣

  .٢٠٠٩في علوم التخطیط الحضري واالقلیمي،.رسالة ماجستیر
جامعة /صبري الهیتي وخلیل اسماعیل محمد، جغرافیة االستیطان الریفي، وزارة التعلیم العالي  .٤

  .١٩٨٩بغداد، بیت الحكمة،مطعبة العلم،
كلیــة الدراسات ، الجامعـــة األردنیــة، المتكاملــــة التخطیـــط للتنمیــة الریفیة ،علــي صــبري محمــود .٥

  .١٩٩٩،العلیا
في .حمید الیاسري،مشروع المصب العام وتخطیط التنمیة الریفیة في اقلیم ذي قار،رسالة ماجستیر .٦

  .١٩٨٦علوم التخطیط الحضري واالقلیمي ،
  .١٩٧٦مؤتمر االمم المتحدة للمستوطنات البشریة ، .٧
ي تركز وتشتت المستقرات البشریة ضمن محافظات البصرة سلوان لطفي ،اهم معطیات التنمیة ف .٨

وذي قار ومیسان ذات العالقة بمناطق االهوار ، رسالة ماجستیر في علوم التخطیط الحضري 

ة العراق هوري   مج
 

 
 

  الكوفة :الجامعة 
  التخطیط العمراني :الكلیة 

                         يالتخطیط البیئ :القســم 
  الثالثة :المرحلة 

  ضرغام خالد ابو كلل :اسم المحاضر الثالثي 
  مدرس  :اللقب العلمي 

  دكتوراه :المؤھل العلمي 
 كلیة التخطیط العمراني :مكان العمل  
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  .٢٠٠٦واالقلیمي ،
جمال فائق عباس ،العوامل المؤثرة في استقرار المستقرات الریفیة في الصویرة ،رسالة ماجستیر  .٩

  . ٢٠٠٥ي واالقلیمي في علوم التخطیط الحضر 
  . www.rdfs.netمبادرة التنمیة الزراعیة والریفیة المستدامة، .١٠
أسس ومعاییر : وزارة التخطیط ،  هیئة التخطیط االقلیمي ،قسم االسكان والمستقرات البشریة  .١١

  . ١٩٧٧، بغداد ، "االسكان الریفي 
لریفیة ،رسالة ماجستیر في هیفاء عبد الكریم حمزة ،اثر الدخل في نمو واستقرار المستوطنات ا .١٢

 .١٩٩٠علوم التخطیط الحضري واالقلیمي ،
  

  تقدیرات الفصل
 %٥االمتحان الشفوي -

 %٥الحضور  -

 %٣٠.االمتحان التحریري -

 %١٠.ورقة عمل عن ایة مفردة في المنهاج -

 %٥٠: االمتحان النهائي -

  
                                                                                                  معلومات اضافیة

 
  
  
  

  
  جدول الدروس االسبوعي

  المالحظات  المادة النظریة  التاریخ  االسبوع

التخطیط والتنمیة مادة عن وتعریفیةفكرة عامة    ١
  . الریفیة

  

  ومستویاته واالجراءات التخطیــط   ٢
  تحدیـد الغایات واألهـداف

  مستویـــات ومراحــل عملیــة التخطیـط
  .أما مراحل إعـداد الخطط التنمویة

  

  .بصورة عامة التنمیة مفهوم   ٣
 :التنمیة ركائز

  التنمیة مظاهر
  الزراعیة التنمیة
  الریفیة التنمیة
  المستدامة التنمیة
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  التشاركیة التنمیة
  البشریة التنمیة
  المندمجة التنمیة
  المحلیة التنمیة مفهوم

  :التنمیة الریفیة   ٤
  )التنمیة(االمم المتحدة عملیة 

  :البنك الدولي التنمیة الریفیة
  :ة الریفیةالتنمی وسمات عناصر

  :مقومات التنمیة الریفیة
  :مبادئ تنمیة المجتمع الریفي
  :أهمیة تخطیط التنمیة الریفیة

  :أهداف التنمیة الریفیة

  

  :العوامل المؤثرة في التنمیة الریفیة   ٥
  یة، والبیئیةمكانعوامل الال

  العوامل االقتصادیة
  :العوامل الفنیة

  العوامل االجتماعیة، والمؤسسیة
  :نظم االداریةال

  

    ١امتحان    ٦

  : المورفولوجیة    ٧
مفهوم مورفولوجیة المستقرة اوالمستوطنة : اوال

  :الریفیة
  :عناصر مورفولوجیة المستوطنة الریفیة

  :خطة المستوطنة الریفیة
  :مة الشوراع انظ

  :نمط قطع االراضي
 :نمط البناء 

  :نسیج البناء العمراني: ثانیا
  :مواد البناء

  :عدد الطوابق
  :طراز البناء 

  :كثافة المساكن الریفیة

  

  األسس التخطیطیة للتنمیة الریفیة   ٨
  المستقرات البشریة الریفیة

  المستقرات البشریة الریفیة صفات او خصائص
  ریفيتخطیط االستیطان ال

  

    المعاییر التخطیطیة لإلسكان الریفي   ٩



مقترح دراسة قسم اإلسكان والمستقرات البشریة 
  التابع لهیئة التخطیط اإلقلیمي

  أنماط التوزیع المكاني للمستقرات البشریة الریفیة
  التخطیط النماط المستقرات

  االنماط العامة لتوزیع القرى
  النمط المتجمع -أ

  النمط المنتشر- ب  
    :تكملة المحاضرة التاسعة   ١٠

    ٢امتحان    ١١
  اشكال القرى    ١٢

  القرى الشریطیة أو الخطیة  -أ
  القرى الدائریة -ب
  القرى النجمیة-ج
  القرى المثلثة -د

  

  :األسس التخطیطیة للتنمیة الریفیة   ١٣
  :اسس ومعایر االستقرار الریفي

  :القرى االساسیة
  :القرى الخدمیة

  :ممتازة والتسویقیةالقرى الریفیة ال
  :القرى الریفیة ذات الشكل السداسي

  

  العقبات التي تواجه التخطیط للتنمیة الریفیة   ١٤
  مقاییس التخطیط للتنمیة الریفیـة

  طرائق قیاس كفاءة تخطیط المستقرات الریفیة

  

    ة ورقة عمل الطلبةشمناق   ١٥
    
  :توقیع العمید                :توقیع االستاذ         

  
  


