
  
  
  
  
  

  
  
  

  جدول الدروس األسبوعي
  نصیر عبد الرزاق حسج الحمود  االسم

  Naseer_albasri@yahoo.com ،naseer.hasach@uokufa.edu.iq   البرید االلكتروني

  طرق واسالیب في التخطیط  اسم المادة

  مقررات نهائیة (كورسات)  مقرر الفصل

  المادة أهداف

تهدف المادة الى التعریف بالطرق واالسالیب التخطیطیة وتطبیقها عملیا باعتبارها اداة من 

العمل التخطیطي لتحقیق اهداف الخطط الموضوعة وباسلوب علمي وبموجب سند نظري  تادوا

  المتبعة.للظاهرة المدروسة ، اذ تكون مخرجات تلك الطرق واالسالیب دلیال للقرارات والسیاسات 

 األساسیةالتفاصیل 

  للمادة

دراسة االسالیب التنبؤیة و التحلیلی�ة ودراس�ة النم�اذج التخطیطی�ة التحدیدی�ة منه�ا       تتضمن المادة 

واالحتمالیة ومحاولة اشتقاق النظریات ومحاكاتها للخروج بدلیل یت�یح للمخط�ط المك�اني االعتم�اد     

اة الواق��ع المفت��رض للظ��واهر المكانی��ة    عل��ى مجموع��ة م��ن االس��الیب والط��رق والنم��اذج لمحاك��      

  وتبسیط المسائل وباالعتماد على النص النظري.

  الكتب المنهجیة

 /د.محمد العانياسالیب التحلیل الكمي في التخطیط الحضري واالقلیمي �

 / د.كامل الكنانياسالیب كمیة في تحلیل الموقع �

  عیاصرة / أ.ثائرالنماذج الكمیة في التخطیط وتطبیقاتها في الحاسوب �

  المصادر الخارجیة

  محاضرات د.محمد العاني في مركز التخطیط الحضري واالقلیمي �

  محاضرات د.باسل احمد في مركز التخطیط الحضري واالقلیمي �

  محاضرات د.كامل الكناني في مركز التخطیط الحضري واالقلیمي �

  شبكة االنترنت �

  تقدیرات الفصل

الفصل 

  الدراسي
  المختبر

االمتحانات 

  میةالیو
  االمتحان النهائي  المشروع

٦٠  -  %١٠  -  %٣٠%  

    معلومات إضافیة

  
  

  جمهوریة العراق
  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 جهاز اإلشراف والتقویم العلمي

  الكوفة الجامعة:
  التخطیط العمراني الكلیة:
  التخطیط الحضري القسم:

  الثالثة المرحلة:
  نصیر عبد الرزاق حسج :اسم المحاضر
  مدرس مساعد اللقب العلمي:

ماجستیر تخطیط حضري  المؤهل العلمي:
  إقلیميو



  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  جدول الدروس األسبوعي
  المالحظات  المادة العملیة  المادة النظریة  األسبوع

١  
مفاهیم عامة عن االسالیب 

  والطرق التخطیطیة
  مادة نظریة

  

  -  نموذج االنحدار الخطي  ٢

    -  نموذج االنحدار الخطي البسیط  ٣

    -  نموذج االنحدار الخطي المتعدد  ٤

    -  اسلوب السالسل الزمنیة  ٥

    -  مخطط النمو النسبي  ٦

    -  االمتحان الفصلي  ٧

    -  البرمجة الخطیة طریقة الرسم  ٨

    -  اسلوب المستخدم المنتج   ٩

    -  اسلوب الكلفة والمنفعة  ١٠

    - GAMاسلوب   ١١

    -  SWOTب اسلو  ١٢

    -  معامل جیني  ١٣

    -  مخطط النو النسبي  ١٤

    -  االمتحان النهائي  ١٥

  (المقررات السنویة) مالحظة: المادة تدرس حسب نظام الكورسات
   

  
  توقیع االستاذ:                                                                     توقیع العمید:

  
  سجم.م نصیر عبد الرزاق ح

  الجامعة: الكوفة
  الكلیة: التخطیط العمراني
  القسم: التخطیط الحضري

  الثالثةالمرحلة: 
  : نصیر عبد الرزاق حسجاسم المحاضر

  اللقب العلمي: مدرس مساعد
المؤهل العلمي: ماجستیر تخطیط حضري 

  وإقلیمي

  جمهوریة العراق
  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 جهاز اإلشراف والتقویم العلمي
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