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 ((2015-2014للعام الدراسي  الخطة التدريسية السنوية  استمارة)) 

 التدريسي: اسم رجاء خليل احمد 0د 

 :البريد االلكتروني / 

جغرافية المدن   اسم المادة: 

,د.صالح فليح حسن  إلهيتيكتاب جغرافية المدن د.صبري فارس   الفصل: مقرر 

 أهداف المادة: وتركيبها الداخلي للمدينة . وأهدافهاودراستها  وأهميتهاتعريف الطالب بجغرافية المدن  

وطرق البحث فيها  وأهدافها وأهميتهادراسة جغرافية المدن    

دراسة نظريات التركيب الداخلي للمدينة -  

تحديد و وإقليمهاداخل المدينة ,سكان المدينة ,مشاكل المدينة ,العالقة بين المدينة  األرضاستعماالت -

 اإلقليم

 التفاصيل االساسيه للمادة:

,د.صالح فليح حسن إلهيتيكتاب جغرافية المدن د.صبري فارس    الكتب المنهجية: 

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

.2008اليمن , اآلدابعبد الحكيم ناصر ,جغرافية المدن ,جامعة تعز ,كلية   
 المصادر الخارجية:

األولالفصل  الفصل الثاني المختبرات االمتحان النهائي  الفصل الدراسي 

 60%    20%   20%  األول 

 الثاني
 

 تقديرات الفصل:

 :أضافيةمعلومات  
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 األولالفصل الدراسي  – األسبوعيجدول الدروس 
 

ةالنظري المادة ةيلالعم المادة المالحظات  التاريخ 

ع
و
سب

أل
 ا

هاوأهدافدراستها  أهميةمقدمة تشتمل تعريف جغرافية المدن     

 
االسبوع 27/9 أيلول

 الثالث

1 

اإلسالميةدور العرب في اختيار مواضع ومواقع المدن     
4/10/  

2 

الطبيعية من خالل دراسة العوامل المؤثرة    11/10/  3 

/18/10 العسكرية +سياسية دينية    4 

 المدينة وتطور الحضري  
25/10  

5 

التي تعتمد في تمييز المدينة عن القرية األسس    
1/11/  

6 

تفسير التحضر –نظرية عامة  –التحضر     
8/11/  

7 

غرافيوالديم-الوظيفي  أوالسلوكي التركيبي     
15/11/  

8 

ي,مثال تطبيقالمواقع موقع بغداد أنواعالموضع والموقع     
22/11/  

9 

 التركيب الداخلي مفهوم التركيب الداخلي للمدن  

 
29/11/  

10 

 نظريات التركيب الداخلي للمدينة  

 نظريات الدوائر المتراكزة

 

6/12/  

11 

 نظرية القطاعات  

 نظرية النوى المتراكزة
13/12/  

12 

التركيب الداخلي للمدن القوى المركزية ضوابط    

 القوى الالمركزية
20/12/  

13 

/27/12 العوامل المؤثرة في التركيب الداخلي للمدن    14 

– االجتماعية العوامل الفردية والجماعة–العوامل االقتصادية   

 العوامل المتعلقة بالمصلحة العامة
3/1/  

15 

في المدينة األرضاستعماالت     

األرضخرائط استعماالت  أهمية  

10/1/  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/  

1 

الوظيفية الترفيهية–الوظيفة السكنية     
14/2/  

2 

 استعماالت الخاصة بالنقل داخل المدينة  
21/2/  

3 

ل طرق تحديد الحركة داخل المدينة دوافع الحركة داخ  

 المدينة
28/2/  

4 

 تصنيف المدن التصنيف المكاني التصنيف  

 البنيوي
7/3/  

5 

الصناعية  التجارية –وظائف المدن الحربية   

 الترفيهية
14/3  

6 

العوامل المؤثرة في حجم المدن –حجم المدن     
21/3  

7 

 العوامل الجغرافية البشرية الحضارية  
28/3  

8 

 قاعدة المرتبة والحجم  
4/4  

9 

نمو السكان-المدينةسكان     

 
11/4  

10 

 توزيعهم وكثافتهم  
18/4  

11 

المركزية األماكننظرية     
25/4  

12 

تلوث البيئة التجهيز المائي–مشاكل المدينة     
2/5  

13 

ومفهومها وإقليمهاالعالقات بين المدينة     9/5  14 

األقاليمطرق تحديد     16/5  15 

نروطريقة فتطبيق طريقة ذيلي ,نظرية القطع     23/5  16 
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