
  
  

  جدول الدروس االسبوعي
  

  حسن جبار همیم   االسم
  hsmem59@yahoo.com  ،hassanj.hamem@uokufa.edu.iq  البرید االلكتروني

  اقتصاد حضري  اسم المادة
  سنوي  مقرر الفصل
  اهداف المادة

  
أن یتزود الطالب بأساسیات االقتصاد ومن ثم التعرف على البعد المكاني 

  لألنشطة االقتصادیة في البیئة الحضریة 
  االساسیة للمادةالتفاصیل 

  
استخدام النظریة االقتصادیة ألغراض التخطیط الحضري، تقییم و وظائف 
التخطیط الحضري في اقتصادیات السوق، دراسة االقتصاد الحضري من 

  خالل نظریات التركیب المكاني الحضري
  

  الكتب المنهجیة
  

   
  یوجد ال

  
  المصادر الخارجیة

  

 االقتصاد الحضري) مترجم(سهام خروفه . عادل محبوبه ود. د 

  قلیمي والحضرياد االصقتتحلیل اال/  هوشیار معروف. د
  مصادر أخرى

  
  تقدیرات الفصل

االمتحانات   المختبر  الفصل الدراسي
  الیومیة

  االمتحان النهائي  المشروع

٦٠  -  %١٠  -  %٣٠%  
  

  معلومات اضافیة
  

                                                                                                
            ___________________  

  

ة العراق هوري   مج
 
 

 
 
 

  الكوفة :الجامعة 
  التخطیط العمراني :الكلیة 

   التخطیط الحضري :القســم 
  الثانیة :المرحلة 

  حسن جبار ھمیم : اسم المحاضر الثالثي
  مدرس  :اللقب العلمي 

  دكتوراه تنمیة مستدامھ :المؤھل العلمي 
 كلیة التخطیط العمراني :مكان العمل  
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  األسبوعي جدول الدروس

  
  األسبوع

  المالحظات  المادة العلمیة  المادة النظریة  التاریخ

      سواقاال/ التوازن  والسوق  سعر/طلبال/عرضال    ١
      لالقتصاد الحضري يالتطور التاریخ    ٢
      قتصاد الحضريمفھوم اال   ٣
      العالقة بین االقتصاد الحضري واالقتصاد االقلیمي    ٤
      نظریات االقتصاد الحضري    ٥
      )تركز/تخصص/تكتل(اقتصادیات التكتل     ٦
      النظریة البسیطة للموقع في المناطق الحضریة   ٧
      االختبار األول   ٨
      نظریة الموقع والعوامل المؤثرة فیھا في الحضر   ٩
      نظریة األماكن المركزیة   ١٠
      نظریة أقطاب النمو   ١١
      نظریة حجم المدینة األمثل   ١٢
 الدولیة وتأثیرھا على االقتصادیات منظمة التجارة    ١٣

  الحضریة
    

      مقارنة بین االقتصاد الحضري والریفي   ١٤
      االختبار الثاني    ١٥

  عطلة نصف السنة
      اقتصادیات األرض الحضریة    ١٦
      اقتصادیات الموقع السكني   ١٧
      التدخل في سوق األرض الحضریة    ١٨
      سوق العمل الحضري    ١٩
      نموذج الجاذبیة لحركة االیدي العاملة    ٢٠
      التباین في األجور في المنطقة الحضریة   ٢١
      التمییز في سوق العمل الحضري   ٢٢
      بعاالختبار الرا    ٢٣
      االقتصاد الحضري الحركي    ٢٤
      نماذج النمو الكنزیة    ٢٥
      المخرج- نماذج  المدخل    ٢٦
      نماذج العرض   ٢٧
      االستقرار االقتصادي    ٢٨
      سیاسة النمو الحضري القومي    ٢٩
      االختبار الرابع    ٣٠

  االمتحان النھائي
    

  
                               

      :توقیع العمید             :توقیع االستاذ                         

ة العراق هوري   مج
 
 

 
 
 

  الكوفة :الجامعة 
  تخطیط العمرانيال :الكلیة 

  حضري لتخطیط الا :اسم القســم 
  لثانیةا :المرحلة 

  حسن جبار ھمیم :اسم المحاضر الثالثي 
  مدرس  :اللقب العلمي 

  دكتوراه تنمیة مستدامة  :المؤھل العلمي 
 كلیة التخطیط العمراني :مكان العمل  


