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 )) أستمارة الخطة التدريسية السنوية ((

 التدريسي: اسم    م.د. وسام متعب محمد

 Was am matab@yahoo.com البريد االلكتروني: 

جغرافية المدن   اسم المادة: 

 :مقررالفصل كتاب جغرافية المدن د.صبري فارس الهيتي ,د.صالح فليح حسن 

 ة:أهداف الماد تعريف الطالب بجغرافية المدن واهميتها ودراستها واهدافها وتركيبها الداخلي للمدينة . 

دراسة جغرافية المدن واهميتها واهدافها وطرق البحث فيها    
دراسة نظريات التركيب الداخلي للمدينة -  
استعماالت االرض داخل المدينة ,سكان المدينة ,مشاكل المدينة ,العالقة بين المدينة واقليمها وتحديد االقليم-  

 ة:التفاصيل االساسيه للماد

كتاب جغرافية المدن د.صبري فارس الهيتي ,د.صالح فليح حسن   ة:الكتب المنهجي 

  1990عادل عبد هللا خطاب ,جغرافية المدن ,جامعة بغداد ,  

عبد الحكيم ناصر ,جغرافية المدن ,جامعة تعز ,كلية 

.2008االداب اليمن ,  

 ة:المصادر الخارجي

 الفصل الدراسي الفصل االول الفصل الثاني المختبرات االمتحان النهائي

 60%    20%   20%  األول 

 الثاني
 

 :تقديرات الفصل

 :ةمعلومات اضافي 
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 الفصل الدراسي االول – جدول الدروس االسبوعي

ةالماده النظري ةيلالماده العم المالحظات  التاريخ 

ع
و
سب

ال
 ا

ايلول  مقدمة تشتمل تعريف جغرافية المدن اهمية دراستها واهدافها  

االسبوع 27/9

 الثالث

1 

االسالميةدور العرب في اختيار مواضع ومواقع المدن     
4/10/2010  

2 

 من خالل دراسة العوامل المؤثرة الطبيعية  

11/10/2010  
3 

 العسكرية +سياسية دينية  

18/10/2010  
4 

 المدينة وتطور الحضري  
25/10/2010  

5 

 االسس التي تعتمد في تمييز المدينة عن القرية  
1/11/2010  

6 

تفسير التحضر –نظرية عامة  –التحضر     
8/11/2010  

7 

الديمغرافي-السلوكي التركيبي او الوظيفي     
15/11/2010  

8 

الموضع والموقع انواع المواقع موقع   

,مثال تطبيقيبغداد  22/11/2010  
9 

29/11/2010 التركيب الداخلي مفهوم التركيب الداخلي للمدن    10 

 نظريات التركيب الداخلي للمدينة  

6/12/2010 نظريات الدوائر المتراكزة  
11 

 نظرية القطاعات  

13/12/2010 نظرية النوى المتراكزة  
12 

 ظوابط التركيب الداخلي للمدن القوى المركزية  

20/12/2010 القوى الالمركزية  
13 

27/12/2010 العوامل المؤثرة في التركيب الداخلي للمدن    14 

االجتماعية العوامل –العوامل االقتصادية   

العوامل المتعلقة –الفردية والجماعة 

 بالمصلحة العامة

3/1/2011  
15 

 استعماالت االرض في المدينة  

 اهمية خرائط استعماالت االرض

10/1/2011  16 

 عطلة نصف السنة
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 الفصل الدراسي الثاني – جدول الدروس األسبوعي                                  

 

ةالمادة النظري ةيلالمادة العم المالحظات  التاريخ 

ع
و
سب

أل
 ا

المنطقة الصناعية –المنطقة التجارية     
7/2/2011  

1 

الوظيفية الترفيهية–الوظيفة السكنية     
14/2/2011  

2 

 استعماالت الخاصة بالنقل داخل المدينة  

21/2/2011  
3 

طرق تحديد الحركة داخل المدينة دوافع   

28/2/2011 الحركة داخل المدينة  
4 

ويتصنيف المدن التصنيف المكاني التصنيف البني    
7/3/2011  

5 

ةالتجاريةالصناعية الترفيهي –وظائف المدن الحربية     
14/3/2011  

6 

العوامل المؤثرة في حجم المدن –حجم المدن     
21/3/2011  

7 

العوامل الجغرافية البشرية   

28/3/2011 الحضارية  
8 

 قاعدة المرتبة والحجم  
4/4/2011  

9 

نمو السكان-سكان المدينة    11/4/2011  10 

18/4/2011 توزيعهم وكثافتهم    11 

 نظرية االماكن المركزية  
25/4/2011  

12 

تلوث البيئة التجهيز المائي–مشاكل المدينة     2/5/2011  13 

العالقات بين المدينة واقليمها   

9/5/2011 ومفهومها  
14 

   
16/5/2011 طرق تحديد االقاليم  

15 

23/5/2011 تطبيق طريقة ذيلي ,نظرية القطع وطريقة فنر    16 
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