
  
  
  
  
  

  

  األسبوعيجدول الدروس                             
  أحمد عبد السالم حنش  االسم

 Ahmeda.hanash@uokufa.edu.iq  البرید االلكتروني

  البیئة الحضریة والریفیة   اسم المادة

 فصلي  مقرر الفصل

 .بالبیئة الحضریة والریفیة واھم العالقات بینھما الطلبة معرفة إكساب   أهداف المادة

  التفاصیل االساسیة للمادة
  

تھدف ھذه المادة في محتواھا الى التعریف بالمستقرات البشریة الحضریة والریفیة واھم الفروقات فیما بینھا 
من ثم التحول الى اھم النظریات التي والمراحل التاریخیة لنشوء القرى والمدن والعوامل المؤثثرة في نشوءھما و

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

 )الخ .... جتماعیة والبیئیة واال

 لى المحاضرات االسبوعیةیتم االعتماد ع  الكتب المنھجیة

  
  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 المعھد العالي للتخطیط الحضري واالقلیمي ، جامعة بغداد ،

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

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

. 
  

  تقدیرات الفصل
  تحان النهائياالم  التقییم المستمر والحضور  االمتحان الفصلي

٥٠◌ً   % ١٠  %٤٠%  
    ت اضافیةمعلوما
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  الكوفة:الجامعة 
  كلیة التخطیط العمراني:الكلیة 

  لحضرياالتخطیط  :القســم 
  لثةالثا :المرحلة 

  احمد عبد السالم حنش :اسم المحاضرالثالثي
  مدرس مساعد :اللقب العلمي 

  ماجستیر تخطیط حضري واقلیمي :المؤھل العلمي 
 جامعة الكوفة/كلیة التخطیط العمراني :مكان العمل
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  األسبوعيجدول الدروس 
  المالحظات  ملیةالمادة الع  المادة النظریة  التاریخ  االسبوع

      مقدمة الى موضوع البیئة الحضریة والریفیة   ١
  المستقرات البشریة    ٢

  انواع المستقرات البشریة
  المستقرات الحضریة
  المستقرات الریفیة 

    

      العوامل المؤثرة في نشوء المستقرات البشریة   ٣
الخلفیة التاریخیة لنشوء االستقرار البشري الریفي    ٤

  والحضري
    

      مواقع ومواضع المستقرات  البشریة الحضریة والریفیة    ٥
      نظریة فون ثونن   ٦
      نظریة فون ثونن   ٧
      امتحان الفصل االول   ٨
      كرستالرل االماكن المركزیة نظریة   ٩

      نظریة االماكن المركزیة لكرستالر   ١٠
  العالقات الوظیفیة بین البیئة الحضریة والریفیة   ١١

  العالقات االقتصادیة 
    

  العالقات الصناعیة    ١٢
  العالقات التجاریة

    

      العالقات االجتماعیة   ١٣
  العالقات االداریة    ١٤

  دمیةالعالقات الخ
  العالقات البیئیة

    

      امتحان نصف فصلي   ١٥
  عطلة نصف السنة

    
  
  :توقیع العمید                                                                                   :توقیع االستاذ  

  
  
  
  

  الكوفة:الجامعة 
  كلیة التخطیط العمراني:الكلیة 

  حضريلالتخطیط ا :القســم 
  الثالثة :المرحلة 

  احمد عبد السالم حنش :اسم المحاضرالثالثي
  مدرس مساعد :اللقب العلمي 

ماجستیر تخطیط حضري واقلیمي :العلمي  المؤھل
جامعة الكوفة/كلیة التخطیط العمراني :مكان العمل

ة العراق هوري   مج
 
 

 
 


