
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  األسبوعيجدول الدروس 
  عباس شبعمحمد جواد . د  االسم

 Mohammed.shibaa@uokufa.edu.iq  البرید االلكتروني
  تخطیط المواقع الصناعیة  اسم المادة

  األول والثاني  مقرر الفصل
  المادة أھداف

  
 .التعریف بالمفاھیم الرئیسة بالمواقع الصناعیة والنشاط الصناعي .١
 .قومات الطبیعیة والبشریة للتوطن الصناعيدراسة الم .٢
 .دراسة انماط التوطن الصناعي واسالیب تحلیل إتجاھاتھا .٣
 .التعرّف على نظیرات التوطن الصناعي الكالسیكیة والحدیثة .٤
  .دراسة أسالیب تخطیط المواقع الصناعیة والتقدم التقني والمعلوماتي .٥

  للمادة األساسیةالتفاصیل 
  

مقومات التوطن الصناعي  :الفصل الثاني. ھیم الرئیسة المتعلقة بالنشاط الصناعيالمفا :األولالفصل 
  .واثرھا في تخطیط المواقع الصناعیة

أسالیب تحلیل إتجاھات  :الفصل الرابع. أنماط التوطن الصناعي والتخطیط الصناعي :الفصل الثالث
سیاسات  :الفصل السادس. نظریات التوطن الصناعي :الفصل الخامس. عملیات التوطن الصناعي

التلوث  :الفصل السابع. تغییر وتخطیط أنماط المواقع الصناعیة في العالم ومن ضمنھا حالة العراق
تخطیط المناطق الصناعیة  :الفصل الثامن. الصناعي والتقانة الحدیثة في إطار سیاسات حمایة البیئة

دراسة میدانیة  :الفصل التاسع. لوماتیةبحسب المتغیرات الجدیدة التي أدخلھا التقدم التقني والمع
  .حول تحلیل المواقع الصناعیة وتخطیطھامناقشات و

 .٢٠١٠كامل كاظم الكناني، . د. الموقع الصناعي وسیاسات التنمیة المكانیة، أ .١  الكتب المنھجیة

 .٢٠٠٨كامل كاظم الكناني، . د. دراسات في نظریات الموقع الصناعي، أ .٢

 .٢٠١٣عبدالزھرة الجنابي، . د. الجغرافیا الصناعیة، أ .٣

  .٢٠١٢محمد أزھر السماك، . د. الجغرافیة الصناعیة، أ .٤

  المصادر الخارجیة
  

  . ٢٠١٠مدحت القریشي، . د. اإلقتصاد الصناعي، أ .١

  .محاضرات مطبوعة وكتب ومصادر أخرى .٢

  
  تقدیرات الفصل

االمتحانات   المختبر  الفصل الدراسي
  الیومیة

  ئياالمتحان النھا  المشروع

  %٥٠  -  %١٠  ـ  %٢٥
    معلومات اضافیة
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  الكوفة:الجامعة 
  كلیة التخطیط العمراني:الكلیة 

  التخطیط البیئي :القســم 
  الرابعة :المرحلة 

شبععباس محمد جواد  :اسم المحاضرالثالثي
  مدرس :اللقب العلمي 

  دكتوراه :المؤھل العلمي 
جامعة /كلیة التخطیط العمراني :مكان العمل
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  المالحظات  المادة العلمیة  المادة النظریة  التاریخ

مفھوم الصناعة، : (التعریف بمفاھیم النشاط الصناعي  ١/١٠/٢٠١٣  ١
أنواع الصناعة، نشأة الصناعة وتطورھا، أھمیة 

  ).الصناعة

    

: التصنیف الدولي للنشاط الصناعي: (التصنیف الصناعي    ٢
  ).أقسام التصنیف، أسس التصنیف، أھمیة التصنیف

    

التنمیة الصناعیة، التصنیع، النمو الصناعي، التوطن (    ٣
  ).الصناعي،الھیكل الصناعي، أنماط الھیكل الصناعي

    

  .ـ الروابط الصناعیة    ٤

ت المقیاس، وفورا: (ـ الوفورات االقتصادیة
الوفورات الداخلیة، الوفورات الخارجیة، إقتصادیات 

  ).التكتل

    

  :عوامل التوطن الصناعي    ٥
الموقع الجغرافي، البنیة : (العوامل الطبیعیة: أوالً  

  ).الجیولوجیة، مظاھر السطح، المناخ، موارد المیاه

    

  :العوامل االقتصادیة: ثانیاً     ٦
الحیوانیة، المعدنیة، : (المواد األولیة .١

العالقة بین المواد االولیة والموقع ).النباتیة
 .الصناعي

 .العالقة بین السوق والموقع الصناعي: السوق .٢
العالقة بین رأس المال والموقع : رأس المال .٣

 .الصناعي
العالقة بین الطاقة والموقع : مصادر الطاقة .٤

 .الصناعي
العالقة بین النقل واالتصال : النقل واالتصال .٥

 .ع الصناعيوالموق
  .وفورات التكتل والموقع الصناعي .٦

    

      إمتحان الشھر األول من الفصل األول    ٧
  : العوامل السكانیة: ثالثاً     ٨

عدد العمال، مھارة العمال، أجور (قوة العمل  .١
 .العالقة بین العمل والموقع الصناعي): العمال

 .التدخل الحكومي في التوطن الصناعي .٢
  .الرغبات الشخصیة في التوطن الصناعي .٣

    

      .األنماط المكانیة للتوطن الصناعي    ٩
      أثر الصناعة في التنمیة اإلقلیمیة وستراتیجیاتھا    ١٠
      )أسسھ، أھدافھ، أنماطھ: (التخطیط الصناعي    ١١
: أسالیب تحلیل إتجاھات عملیات التوطن الصناعي    ١٢

ار الكفاءة االجتماعیة، معیار الكفاءة االقتصادیة، معی(
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معیار النشاط االقتصادي، معیار االھداف العامة، 
  .إتجاھات التوطن الصناعي

      إمتحان الشھر الثاني من الفصل االول    ١٣
  :نظریات التوطن الصناعي    ١٤

  .الموقع الصناعي ذي الكلفة األقل لإلنتاج: أوالً 
محدد للموقع  تحلیل تكالیف الحد األدنى للنقل كعامل: ثانیاً 

  . الصناعي األمثل
  .الموقع الصناعي ذي الكلفة األقل للنقل

    

مناطق السوق وتأثیرھا في تحدید الموقع الصناعي : ثالثاً     ١٥
  . األمثل

  .الموقع الصناعي ذات السوق األوسع

    

١٦     ً التغیرات المكانیة للطلب ونظریة التوازن : رابعا
  .العام

ة في تطویر نظریة الموقع االتجاھات المعاصر: خامساً 
  .الصناعي

    

  عطلة نصف السنة
التغییر . تباین مكاني(أنماط المواقع الصناعیة في العالم     ١٧

  ) والتحول
    

      إمتحان الشھر االول من الفصل الثاني    ١٨
سیاسات تغییر وتخطیط أنماط المواقع الصناعیة في     ١٩

  العالم
    

      .المملكة المتحدة فيیة تخطیط أنماط المواقع الصناع    ٢٠
      .فرنسافي تخطیط أنماط المواقع الصناعیة     ٢١
الوالیات المتحدة في تخطیط أنماط المواقع الصناعیة     ٢٢

  .االمریكیة
    

      .سیاسات تغییر وتخطیط المواقع الصناعیة في العراق    ٢٣
      .)تلوث الماء: (التلوث الصناعي    ٢٤
      ).الھواء، تلوث التربة تلوث: (التلوث الصناعي    ٢٥
العوامل واألسس التخطیطیة المؤثرة في إختیار المواقع     ٢٦

  .الصناعیة
    

المواقع الصناعیة والتقانة الحدیثة في إطار سیاسات     ٢٧
  .حمایة البیئة

    

تخطیط المناطق الصناعیة بحسب المتغیرات الجدیدة التي     ٢٨
  .أدخلھا التقدم التقني والمعلوماتیة

    

      إمتحان الشھر الثاني من الفصل الثاني    ٢٩
    المیدانیة  الدراسة المیدانیة للمواقع الصناعیة وتخطیطھا    ٣٠
مناقشات وتقاریر حول تحلیل المواقع الصناعیة     ٣١

  وتخطیطھا
    

مناقشات وتقاریر حول تحلیل المواقع الصناعیة     ٣٢
  وتخطیطھا

    

  : توقیع العمید            :توقیع االستاذ   
  


