
  
  
  

  
  

  جدول الدروس االسبوعي
  

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

  التخطیط المحلي  اسم المادة
  فصلي  مقرر الفصل
  اهداف المادة

  
ومن ثم التعرف على البعد  التخطیط المحليأن یتزود الطالب بأساسیات 

  الالمركزي في الحكم المحلي للتخطیط المكاني
  التفاصیل االساسیة للمادة

  
، تضمنھ من تفاصیل في الالمركزیة في الحكم المحليیالحكم المحلي وما 

باإلضافة إلى ھیكلیة توزیع ، ومن ثم نماذج من أنظمة الحكم المحلي
الالمركزیة وآلیات الفعل التنموي ، المسؤولیات في التجربة العراقیة

  . الدیمقراطیة ةمراحل التحول نحو الالمركزیو، التخطیطي
  

  الكتب المنهجیة
  

   
  یوجد ال

  
  المصادر الخارجیة

  

 دراسة في صلب الموضوع –الدكتور كامل بشیر الكناني وآخرون  األستاذ
   فیها من المصادر الغنیة أكثر من خمسة عشر مصدر عربي وأجنبي

  
  تقدیرات الفصل

انات االمتح  المختبر  الفصل الدراسي
  الیومیة

  االمتحان النهائي  المشروع
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  معلومات اضافیة
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  الكوفة :الجامعة 
  التخطیط العمراني :الكلیة 

   التخطیط الحضري :القســم 
  الثالثة :المرحلة 

  حسن جبار ھمیم :اسم المحاضر الثالثي 
  مدرس  :لقب العلمي ال

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

  األسبوع
المادة   المادة النظریة  التاریخ

  العلمیة
  المالحظات

      الحكم المحلي                            ٢-١
      الالمركزیة في الحكم المحلي    
      مراحل الالمركزیة   
      أسس الالمركزیة في نظام الحكم المحلي    
      عوائق الالمركزیة في الحكم المحلي   
      ةعوائق الالمركزی إمكانیات تجاوز    
      نماذج من أنظمة الحكم المحلي   

      المسؤولیات في النظام الالمركزي                      ٥-٤-٣
      أسس توزیع المسؤولیات   
      )التجربة العراقیة( ھیكلیة توزیع المسؤولیات    
      )المركزیة(الحكومة االتحادیة    
      الحكومات المحلیة   
      السلطات اإلقلیمیة    
      مجالس المحافظات   
      األقضیة والنواحي(المجالس البلدیة     

      الالمركزیة وآلیات الفعل التنموي التخطیطي          ٨-٧-٦
      الالمركزیة والتنمیة   
      الالمركزیة في التخطیط    
      البعد المكاني للعمیة التخطیطیة    
      مبررات التخطیط الالمركزي    
      مستویات العملیة التخطیطیة الالمركزیة   
      العملیة التخطیطیة في األداء الوظیفي الالمركزي      ١٠-٩

      عالقات التفاعل الوظیفي للعملیة التخطیطیة    
      المسؤولیات وفق ھیكلیة األداء الوظیفي التنموي    
      مراحل التحول نحو الالمركزیة الدیمقراطیة في العراق    ١٢- ١١

      أساسیات التحول نحو الالمركزیة    
      رؤیا في العملیة التخطیطیة للمرحلة القادمة   
      في التخطیط والتنمیة اإلقلیمیة    
      في تفعیل دور السلطات المحلیة    
      في العالقة بین السلطة المركزیة والسلطات المحلیة    

  درجة ٥٠ات لألعمال المجموع الكلي درج ١٠درجة یُضاف لھا  ٤٠درجة المجموع  ٢٠امتحانان من 
    

  
                               

      :توقیع العمید             :توقیع االستاذ                         
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