
جدول الدروس االسبوعي

الدكتور يوسف يحيى طعماساالسم
doctoryosif@yahoo.comالبريد االلكتروني

جغرافية المدناسم المادة
سنويمقرر الفصل
وما يميز المدينة عن الريف.. تعريف الطلبة بالمدينة ووظائفها وسكانهااهداف المادة

نضريات التركيب ,استعماالت االرض في المدينة,تعريف المدينةةالتفاصيل االساسية للماد
االطراف , مورفلوجية المدينة, دينةماقليم ال,وظائف في المدن ,الداخلي

.الضواحي, الحضرية

الكتب المنهجية
جغرافية المدن للدكتور صبري الهيتي و الدكتور صالح الهيتي

المصادر الخارجية
لمدن للدكور احمد سماعيلدراسات في جغرافية ا

Study in urban geography by carter
American city by murphy

االمتحانات المختبرالفصل الدراسي
اليومية

االمتحان النهائيالمشروع

تقديرات الفصل
٥٠---%٢٥% + ٢٥%

معلومات اضافية

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

الجغرافیة:القســم 
الثالثة:المرحلة 

یوسف یحیى طعماس.د:اسم المحاضر الثالثي 
استاذ:اللقب العلمي 

دكتوراه:المؤھل العلمي 
قسم الجغرافیة:مكان العمل  



جدول الدروس 
االسبوعي

وع
سب

المالحظاتالمادة العلمیةالمادة النظریةالتاریخاال

المدینة وجغرافیة المدن٣٠/٩–١٢٥/٩
الحضریة والتحضر- ٢٢/١٠
نضریات التركیب الداخلي-٣٩/١٠
نضریات التركیب الداخلي-٤١٦/١٠
دور العرب في اختیار مواقع المدن-٥٢٣/١٠
ضاستعماالت االر-٦٣٠/١٠
العوامل الؤثرة على االستعماالت-١١/ ٧٦
خریطة استعماالت االرض-٨١٣/١١
االستعمال التجاري-٩٢٠/١١

خصائص االستعمال التجاري-١٠٢٧/١١
االستعمال الصناعي-١١٤/١٢
االستعمال السكني-١٢١١/١٢
االستعمال الترفیھي-١٣١٨/١٢
االستعمال النقل-١٤٢٥/١٢
تصنیف المدن١٥١/١
اسس التصنیف١٦١٠/١

عطلة نصف السنة
انماط التصنیف-١٧٢٩/١
احجام المدن-١٨٥/٢
المدینة الرئیسة-٢/ ١٩١٢
قاعدة زیف-٢٠١٩/٢
االساس االقتصادي-٢١٢٦/٢
سكان المدینة-٢٢٤/٣
لمركزیةاالماكن ا-٢٣١١/٣
االماكن المركزیة-٢٤١٨/٣
مورفولوجیة المدینة-٢٥٢٥/٣
بیئة المدینة-٢٦١/٤
العالقات االقلیمیة-٢٧٨/٤
طرق القیاس-٢٨١٥/٤
انواع العالقات-٢٩٢٢/٤
الضواحي-٣٠٢٩/٤
الضواحي-٣١٦/٥
االطراف الحضریة٢٧/٥- ٣٢١٣/٥

:توقیع العمید :توقیع االستاذ 

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
ربیة للبناتالت:الكلیة 

جغرافیة:اسم القســم 
الثالثة:المرحلة 

یوسف یحیى طعماس.د:اسم المحاضر الثالثي 
استاذ:اللقب العلمي 

دكتوراه:المؤھل العلمي 
قسم الجغرافیة:مكان العمل  



Course Weekly Outline

Course Instructor Dr.Yousif   Yeheya  Tumas
E_mail doctoryosif@yahoo.com
Title Urban  geography
Course Coordinator yearly

Course Objective Definition of city , it's function and the different between urban
and rural  area

Course Description City definition , land uses, theories of internal structure , urban
functions region, morphology , suburbs, urban fringe

Textbook Urban geography by Dr.Sabri and Dr.Salah  Hity

References Study in urban geography by Carter
American city - Murphy
Study in urban geography by Ahmed ismael
Term Tests Laboratory Quizzes Project Final ExamCourse Assessment 25%+25% - - ---- 50%

General Notes

University:baghdad
College:eduction for woman
Department:geography
Stage:third year
Lecturer name:Dr. yousif
yeheya tumas
Academic Status: profesor
Qualification: Ph.d
Place of work: dep.of
geography

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

               & Scientific Research



Course  weekly Outline
week Date Topics Covered Lab. Experiment

Assignments
Notes

1 9/25 – 9/30 Urban geography concept
2 10/2 Urbanization and urban growth
3 10/9 Internal structure theories
4 10/16 Internal structure theories
5 10/23 Arab civilization and urbanization
6 10/30 Urban land uses
7 11/6 Urban land uses factors
8 11/13 Land use maps
9 11/20 Commercial land uses

10 11/23 Commercial land uses
11 12/4 Industrial land uses
12 12/11 Residential land uses
13 12/18 Recreation land uses
14 12/25 Trans portion land uses
15 1/1 City classification
16 1/10 City classification

Half-year Break
17 1/29 Principles of city classification
18 2/5 City size
19 2/12 Primate city
20 2/19 Rank -size
21 2/26 Economic base
22 3/4 City population
23 3/11 Central place theory
24 3/18 Central place theory
25 3/25 Morphology of city
26 4/1 City and pollution
27 4/8 Regional relation
28 4/15 Types of regional relation
29 4/22 Types of regional relation
30 4/29 Urban fringe
31 5/6 suburbs
32 5/13-5/27 suburbs

Instructor Signature: Dean Signature:

University:baghdad
College: eduction for woman
Department: geography
Stage: third year
Lecturer name: :Dr. yousif
yeheya tumas
Academic Status: profesor
Qualification: Ph.d

Place of work:

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

& Scientific Research


