مجهورية العراق

الجامعة :القادسية
الكلية :االداب
القســم :الجغرافية
المرحلة :الرابع
اسم المحاضر الثالثي :صفاء جاسم محمد
اللقب العلمي :استاذ
المؤهل العلمي :دكتوراه
مكان العمل :قسم الجغرافية/اداب/قادسية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس االسبوعي
االسم

صفاء جاسم محمد

البريد االلكتروني
اسم المادة

التخطيط والتنمية

مقرر الفصل

سنوي

اهداف المادة

اجراء عمميات التغيير االقتصادي لتحسين اموال الناس واشباع حاجاتهم وكذلك الحد من التباينات

التفاصيل االساسية لممادة

المساهمة في وضع الحمول المناسبة والموضوعية لممشكالت االقتصادية واالجتماعية والبيئية

االقميكية ،Rogivnelكذلك القضاء عمى البطالة tnempoopmenu

واالستغالل االمثل لممواد الطبيعية والتوزيع العادل لعائدات النمو االقتصادي وتحقيق العدالة

االجتماعية
الكتب المنهجية

المصادر الخارجية

.1جغرافية التنمية والبيئة
.2جغرافية التنمية

.3مدخل الى التخطيط االقميمي المفاهيم النظرية والتطبيق
.4التخطيط االقميمي نظرية ،تطبيق
.5التخطيط الحضري واالقميمي

.6مدخل الى التخطيط الحضري واالقميمي
eteueonevoe eebeoopmenu.7

pooonp gtoe on poennong ion eteueonevoe eebeoopmenu .8

تقديرات الفصل

معمومات اضافية

الفصل الدراسي

المختبر

االمتحانات

المشروع

االمتحان النهائي

مثالا%35

مثال%15

مثالا%11

-

مثالا%41

اليومية

التخطيط بكل ابادة االقميمية والوطنية والمحمية عمم قائم بذاته وعميه من الصعوبة تغطية اهدافه
ومجاالته في اسطر قميمة
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2115/12/8
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تعريف التخطيط ًانٌاعو
هستٌيات التخطيط ًعناصره
العولية التخطيطية توراحليا
اىذاف العولية التخطيطية
النظن التخطيطية
التخطيطي االقليوي
التخطيط الوحلي
نظريات التخطيط االقليوي
نظريات التخطيط االقليوي
نظرية التنوية االقليوية
اسالية التنوية االقليوية
سياسات االتنوية االقليوية
تطثيقات تجارب عالوية
تجرتة التخطيط االقليوي في العراق
جغرافية التنوية هالهح
هفاىين جغرافية التنوية
عطلة نصف السنة
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هفاىين جغرافية التنوية
عالقة جغرافية التنوية تالعلٌم االخرٍ
التطٌر الزهني لوفيٌم التنوية
التنوية الثشرية
اتعادىا
هقاييسيا
هفيٌم جغرافية التنوية
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االسبوع

التاريخ
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