
  
  
  

  جدول الدروس األسبوعي
  

  نصیر عبد الرزاق حسج الحمود  االسم

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

  التخطیط والتنمیة االقلیمیة  اسم المادة

  سنویةمقررات   مقرر الفصل

  المادة أھداف

والمصطلحات ذات بالتخطیط والتنمیة االقلیمیة والتعرف على المفاھیم تھدف المادة الى التعریف 

العالقة ودراسة النظریات والفلسفات الخاصة بالتخطیط االقلیمي وعرفة اصناف االقالیم وطرق 

   .ودور التخطیط االقلیمي في تحقیق التنمیة المتوازنة او منھجیات تحدید االقالیم 

 األساسیةالتفاصیل 

  للمادة

  /الجزء األول

 .مفاھیم عامة عن التخطیط اإلقلیمي •

 .ات اإلقلیم واالقلمیة بحسب المراجع العلمياصطالح •

 .تصنیف األقالیم وطرق ومعاییر تحدیدھا •

 التنمیة اإلقلیمیة •

  نظریات في التنمیة اإلقلیمیة •

 )Growth centers(نظریة مراكز النمو لھیرشمان  -

  )Growth poles(نظریة أقطاب التنمیة  -

 كاردسونلـ ری Polarization (Reversal(نظریة االستقطاب العكسي  -

 لـفریدمان (Core-periphery)نظریة القلب و األطراف  -

  /الجزء الثاني

 .أسالیب ونماذج في التخطیط والتنمیة اإلقلیمیة •

 نموذج الجاذبیة ذو القید المنفرد -

 نموذج الجاذبیة ذو القید المزدوج -

 نموذج الوري -

 نموذج رایلي -

  المنتج -نموذج المستخدم  -

  جمھوریة العراق
  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
 جھاز اإلشراف والتقویم العلمي

  الكوفة :الجامعة
  التخطیط العمراني :الكلیة
  التخطیط الحضري :القسم

  الرابعة :مرحلةال
  نصیر عبد الرزاق حسج :اسم المحاضر الثالثي

  مدرس مساعد :اللقب العلمي
ماجستیر تخطیط حضري وإقلیمي :المؤھل العلمي
 كلیة التخطیط العمراني :مكان العمل

mailto:Naseer_albasri@yahoo.com
mailto:naseer.hasach@uokufa.edu.iq


  

  الكتب المنھجیة

 محمد العاني.د/واالقلیمي تخطیطاالقلیم وال •

 كامل الكناني.د/ اسالیب كمیة في تحلیل الموقع •

 ثائر عیاصرة.أ/ النماذج الكمیة في التخطیط وتطبیقاتھا في الحاسوب •

 ثائر عیاصرة.أ/ التخطیط االقلیمي •

 جون كالیسون/)تطبیقات-نظریات-مفاھیم(مدخل للتخطیط االقلیمي •

 جون كالیسون/التخطیط االقلیمي •

 كامل الكناني.د// لموقع وسیاسات التنمیة المكانیةا •

• Richardson,H,"Regional Growth Theory" 

  المصادر الخارجیة

  محمد العاني في مركز التخطیط الحضري واالقلیمي.محاضرات د •

  باسل احمد في مركز التخطیط الحضري واالقلیمي.محاضرات د •

  ي واالقلیميكامل الكناني في مركز التخطیط الحضر.محاضرات د •

  شبكة االنترنت •

  تقدیرات الفصل

الفصل 

  ١الدراسي 
  المختبر

االمتحانات 

  الیومیة

الفصل 

  ٢الدراسي 
  االمتحان النھائي

٥٠  %٢٠  %١٠  -  %٢٠%  

    معلومات إضافیة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 
  
  

  جدول الدروس األسبوعي
  المالحظات  المادة العملیة  المادة النظریة  األسبوع

  مادة نظریة  تمھیدیة عن الموضوع محاضرة  ١

  
٢  

مفاھیم عامة عن التخطیط 

  .اإلقلیمي
-  

٣  
اصطالحات اإلقلیم واالقلمیة 

  .بحسب المراجع العلمي
-    

٤  
تصنیف األقالیم وطرق ومعاییر 

  .تحدیدھا
-    

    -  التنمیة اإلقلیمیة  ٥

    -  نظریات في التنمیة اإلقلیمیة  ٦

    -  االولاالمتحان   ٧

٨  
نظریة مراكز النمو لھیرشمان 

)Growth centers(  
-    

٩  
 Growth(نظریة أقطاب التنمیة 

poles(  
-    

١٠  
 Growth(نظریة أقطاب التنمیة 

poles(  
-    

١١  

نظریة االستقطاب العكسي 

)Polarization (Reversal  لـ

  ریكاردسون

-    

١٢  
-Core)نظریة القلب و األطراف 

periphery) لـفریدمان  
-    

    -  نظریات عامة  ١٣

    -  مراجعة النظریات  ١٤

  الكوفة: الجامعة
  التخطیط العمراني: كلیةال

  والبیئي التخطیط الحضري: القسم
  الرابعة: المرحلة

  نصیر عبد الرزاق حسج: اسم المحاضر الثالثي
  مدرس مساعد: اللقب العلمي

ماجستیر تخطیط حضري وإقلیمي: المؤھل العلمي
 كلیة التخطیط العمراني: مكان العمل

  جمھوریة العراق
  العلميوزارة التعلیم العالي والبحث 

 جھاز اإلشراف والتقویم العلمي



    -  الثانياالمتحان   ١٥

١٦  
أسالیب ونماذج في التخطیط 

  .والتنمیة اإلقلیمیة
    

      نموذج الجاذبیة ذو القید المنفرد  ١٧

      نموذج الجاذبیة ذو القید المنفرد  ١٨

      نموذج الجاذبیة ذو القید المزدوج  ١٩

      لمزدوجنموذج الجاذبیة ذو القید ا  ٢٠

      نموذج الوري  ٢١

      نموذج الوري  ٢٢

      نموذج رایلي  ٢٣

      نموذج رایلي  ٢٤

٢٥  
المنتج الحالة  –نموذج المستخدم 

  االولى
    

٢٦  
المنتج الحالة  –نموذج المستخدم 

  الثانیة
    

٢٧  
المنتج الحالة  –نموذج المستخدم 

  الثانیة
    

      االمتحان الثالث  ٢٨

      مراجعة  ٢٩

      متحان النھائياال  ٣٠

  )المقررات السنویة( المادة تدرس حسب نظام: ةمالحظ
   

  
  :توقیع العمید:                                                                     توقیع االستاذ

  
  م نصیر عبد الرزاق حسج.م


