
    

 

 
 

 
 

                    Course Weekly Outline 
 

Course Instructor Ahmed Hashem Al-Sulttani 

E-mail ahmedh.alsulttani@uokufa.edu.iq 

Title Remote Sensing 

Course Coordinator Annual 

 

Course Objectives 

 

• To provide exposure to students in gaining knowledge on 

concepts and applications leading to modeling of earth 

resources management using Remote Sensing. 

• To acquire skills in storing, managing digital data for 

planning.  

 

 

Course Description 

 

Teaching the principles of Remote Sensing for undergraduate 

student in the field of digital images, image processing and remote 

sensing application in the urban, environment and regional 

studies. 

 

Textbook 

1-Lillesand, Thomas, Ralph W. Kiefer, and Jonathan Chipman. 

Remote sensing and image interpretation. John Wiley & Sons, 

2014. 

2-Campbell, James B., and Randolph H. Wynne. Introduction to 

remote sensing. Guilford Press, 2011. 

 

References 

 

___________________ 

 
 

Course Assessment 
Term Tests Laboratory Quizzes Project Final Exam 

15% 5% 5% ---- 50% 

 

 

General Notes 

 

 

 

_______________________ 
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            Course  weekly Outline 
week Date Topics Covered Lab. 

Experiment 

Assignments 

Notes 

1  Basic Concepts of Remote Sensing   

2  Principles of Remote Sensing   

3  An Ideal Remote Sensing System   

4  EMR Spectrum   

5  Energy Sources and Radiation Principle   

6  Spectral Reflectance Curves   

7  Spectral Reflectance Curve for Vegetation   

8  Spectral Reflectance Curve for Water   

9  Spectral Reflectance Curve for Soil   

10  Satellites and Orbits   

11  Characteristics of a Satellite Orbit   

12  Types of Satellite Orbits   

13  Geo-synchronous orbit   

14  Polar orbit   

15  Sun-synchronous orbit   

                        Spring Break   

16  Spatial Resolution   

17  Classes of Spatial Resolution   

18  Spatial Resolution and Feature Identification   

19  Spectral Resolution   

20  Spectral Resolution and Feature Identification   

21  Spectral Resolution in Remote Sensing   

22  Radiometric Resolution   

23  Radiometric Resolution and Level of Information   

24  Radiometric Resolution and Number of Grey Levels   

25  Temporal Resolution   

26  Swath Overlap and Latitude   

27  Importance of Temporal Resolution   

28  Trade-off Between Resolutions   

29  Applications of Spatial and Spectral Res.   

30  Applications of Radiometric and Temporal Res.   
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 جدول الدروس االسبوعي
 د. سهاد كاظم عبد الموسوي االسم

 Suhadk.almosawy@uokufa.edu.ed البريد االلكتروني

 اجتماع حضري اسم المادة
 فصلي مقرر الفصل
 اهداف المادة

 
معرفة األبعاد  ،الحضرية ومساوئها وكذلك النظم الحضرية معرفة طبيعة المجتمع الحضري ومزايا الحياة

 .المختلفة لكل من عمليتي التحضر والنمو الحضري

التفاصيل االساسية 
 للمادة

 

  واضح لمعنى المجتمع المحلي حضريًا و كيف ينشأ و يتطور فهم. 

 إدراك للجوانب المختلفة لكل من عمليتي التحضر والنمو الحضري. 

 إدراك الخصائص المميزة للمجتمع الحضري والنظم الحضرية. 

 عالقة التحضر ببعض أوجه االنحراف فهم. 

 إدراك مزايا ومساوئ الحياة الحضرية. 

  وتنمييتها.ادراك الجوانب االجتماعية لعملية تخطيط المدينة 

 

 ال يوجد  الكتب المنهجية

 
 المصادر الخارجية

 

اعة بيرسي ، كوهن ،" النظرية االجتماعية الحديثة "،ت د. عادل مختار الهواري، دار فينوس للطب .1
 .1977والنشر ، القاهرة ،

الجلبي ، صبيح علي ،" الهندسة االجتماعية " ، مجلة المخطط والتنمية ، جامعة بغداد ، مركز   .2
 . 1999، بغداد ،8التخطيط الحضري واإلقليمي للدراسات العليا ، السنة الخامسة ، العدد 

ار الحكمة للطباعة والتوزيع ت ، علي ،" أسس التنمية والتخطيط االجتماعي "، طرابلس ، دالحو  .3
 .1991والنشر ،

الحاجم ، مازن احمد عبد الحسين ،" اثر الهيئة الحضري في اإلحساس بالمكان " ) دراسة تحليلية  .4
 . 1993الرصافة القديمة ( ، رسالة ماجستير ، الهندسة المعمارية ، جامعة بغداد ، لمنطقة

لم االجتماع الحضري "، المكتب الجامعي الحديث رشوان ،عبد الحميد احمد ،"المدينة _دراسة في ع .5
 .2،1985، اإلسكندرية ،ط

الموسوي ، سهاد كاظم ،" تخطيط االسكان الحضاري والتوافق االجتماعي" ، رسالة ماجستير ،  .6
 . 2004معهد التخطيط الحضري واالقليمي، جامعه بغداد،غير منشورة ،

 .2011، 2سيرة للطباعة والنشر،طدار المالجوهري،هناء محمد، علم اجتماع الحضري، .7

 .2011، 1السيد ، عبد العاطي، علم اجتماع الحضري الجزء الثاني،دار لمسيرة للطباعة والنشر،ط .8

، 1السيد ، عبد العاطي، علم اجتماع الحضري الجزء االول،دار اىلمسيرة للطباعة والنشر،ط .9

 مجهورية العراق
 ي والبحث العلميوزارة التعليم العال

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 فةالكو الجامعة :
 التخطيط العمراني الكلية :

 التخطيط الحضري                        القســم :
 االولى المرحلة :

 د.سهاد كاظم عبد الموسوي اسم المحاضر الثالثي :
 استاذ مساعد اللقب العلمي :

 دكتوراه المؤهل العلمي :

 كلية التخطيط العمراني مكان العمل  :

mailto:Suhadk.almosawy@uokufa.edu.ed
mailto:Suhadk.almosawy@uokufa.edu.ed
http://site.iugaza.edu.ps/falqeeq/courses/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B3/mycourse265/
http://site.iugaza.edu.ps/falqeeq/courses/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B3/mycourse265/


2011. 

 .1968القاهرة الحديثة ، لنكالوي ، احمد ،" التغير والبناء االجتماعي ، مكتبة  .10

 .1994خضور ، يوسف ،" التغير االجتماعي " منشورات جامعة دمشق ،  .11

 
 تقديرات الفصل

 %5االمتحان الشفوي -

 %5الحضور  -

 %30االمتحان التحريري. -

 %10ورقة عمل عن اية مفردة في المنهاج. -

 %50االمتحان النهائي:  -

 
                                                                                                معلومات اضافية

 

 

 
 
 

 جدول الدروس االسبوعي
 المالحظات المادة النظرية التاريخ االسبوع

   مادة االجتماع الحضريعن وتعريفيةفكرة عامة   1
 :مقدمة عن االجتماع الحضري  2

 مفهوم االجتماع الحضري تعريف 
 الحضريجتماع علم اال أهداف 
  مدراس  الحضري عدراسة االجتمامجاالت(

 ( االجتماع الحضرى
  الحضريخصائص المجتمع 
  الحضريةمعايير تحديد المجتمعات 

 نشأة علم االجتماع الحضري 

 

 مؤشرات قياس درجة التحضر والحضرية  3
 ةمداخل دراسة التحضر والحضري 
o المدخل الديموغرافي أو اإلحصائي 
o أو البيئي المدخل الجغرافي 
o المدخل التاريخي 
o المدخل االقتصادي 
o المدخل السياسي واإلداري 

o المدخل االجتماعي الثقافي 

 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 الكوفة الجامعة :
 التخطيط العمراني الكلية :

 التخطيط  القســم :
 االولى المرحلة :

 د.سهاد كاظم عبد الموسوي اسم المحاضر الثالثي :
 مدرس  اللقب العلمي :

 دكتوراه المؤهل العلمي :
 كلية التخطيط العمراني مكان العمل  :

 



4   خصائص المجتمعات الحضرية 
 أهمية دراسة علم االجتماع الحضري 
 مجاالت علم االجتماع الحضري 
 ارتباط االجتماع الحضري بالعمران 

 

 

5    بعض العلماء تناولو دارسة االجتماع
 الحضري

 خصائص الحياة الحضرية 
 الدراسة التاريخية للمجتمعات الحضرية. 

 

  1امتحان   6

 المدينة كظاهرة حضرية  7
 المدينة تلقائية النشأة 
 مفهوم المدينة 
 نشأة المدينة 
 تطور اشكال المدينة 
 اتجاهات المدينة 

 

8   مفهوم تخطيط المدينة 
 خطيط المدينةاهداف ت 
 دراسة المشاكل االجتماعية في المدن 

 

في   الحضريالتصورات المختلفة للتحضر والنمو   9
 :المدينة
 فيالتصور أو المدلول الديموجرا 
 التصور االقتصادي 
 التصور اإليكولوجي 
 التصور التنظيمي 
 التصور السلوكي 

 

10    نظريات التغير الحضري والتغير
 االجتماعي

   النظريات العربية وتشتمل على: 

نظرية   .نظرية التغير االجتماعي عند الفارابي
 .التغير االجتماعي عند ابن خلدون

 ات الغربية وتشتمل علىالنظري:  
 .نظرية التغير االجتماعي عند أميل دوركهايم

 . نظرية التغير االجتماعي عند فرانك اوكبرين

 

  2امتحان   11

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%B9%D9%84%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%8A+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-09-27&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%B9%D9%84%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%8A+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-09-27&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search


11  o سمات التغير وانواع التغير االجتماعي 
o معوقات التغير االجتماعي 
o أساليب التغير االجتماعي 
o مالمح التغير االجتماعي المعاصر 
 ر االجتماعي.ادارة التغي 

 

 التنمية الحضرية  12
 مفاهيم التنمية الحضرية 
 عوامل التنمية الحضرية 
  االتجاهات النظرية المفسرة لعملية التنمية

 الحضرية
 أوال : االتجاه الثنائي

 ثانيا : االتجاه التاريخي
 ثالثا االتجاه االقتصادي

 رابعا االتجاه الديموغرافي
 سادسا االتجاه االيكولوجي

 ا االتجاه السيكولوجيسابع
 ثامنا : االتجاه التنظيمي

 تاسعا : االتجاه السياسي واإلداري

 

13   أهداف استراتيجية التنمية الحضرية 
 ووسائلها: سياسات التنمية الحضرية 
 

 

  :العشوائيات في التجمعات الحضرية  14
 مفهوم المناطق العشوائية: 
  العوامل التي تحدد ماهية المناطق

 ةالعشوائي
 ف المناطق العشوائية طبقًا لمعايير يتصن

 متعددة منها
 ظاهرة النمو العشوائى 
 أسباب المشكلة ظهور العشوائيات 

 ظاهرة النتائج السلبية المترتبة على ال
 العشوائية للمناطق.

 

  ة ورقة عمل الطلبةشمناق  15
  
 توقيع العميد :         توقيع االستاذ :        

 
 



 

 

 

           

 جدول الدروس األسبوعي                    

 علي حاتم عبد القريشي االسم

 Alih.alquraishi@uokufa.edu.iq البريد االلكتروني

 االقتصاد الحضري اسم المادة

 ساعتين نظري مقرر الفصل

 أهداف المادة

 تحديد مؤشرات النمو والتنمية اإلقتصادية الحضريةبيان إجراءات وتدابير واألساليب العممية في 

دارة  . الموارد الطبيعية لتحقيق التوازن وشروط النظام االيكولوجي وحوكمة وا 

التفاصيل األساسية 

 للمادة

التنمية االقتصادية غير المتوازنة       -التنمية االقتصادية المتوازنة  -النمو االقتصادي –التخمف االقتصادي 
مشكالت التنمية الحضرية  -التخطيط االستراتيجي العمراني–االسواق –المضاعف االقتصادي -القطاع االقتصادي

 تجارب الدول في مواجهة النمو الحضري.–االبتكار والمدن الذكية -االستدامة البيئية الحضرية

  الكتب المنهجية

 االنترنيت وكافة البحوث المتعلقة بعناوين المشار إليها  المصادر الخارجية

 %05االمتحان النهائي= الفصل الثاني %05الفصل األول = تقديرات الفصل

 

 

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز اإلشراف والتقويم العلمي

 الجامعة:  الكوفة

 الكلية:  التخطيط العمراني

 القسم: التخطيط الحضري

 المرحلة: الثانية

 اسم المحاضر الثالثي:  علي حاتم القريشي

 اللقب العلمي:  أستاذ مساعد

 المؤهل العلمي:  دكتوراه اقتصاد

 مكان العمل:  كلية التخطيط العمراني

mailto:Alih.alquraishi@uokufa.edu.iq
mailto:Alih.alquraishi@uokufa.edu.iq


 

 

 

 

 

 جدول الدروس األسبوعي

 المالحظات المادة العملية المادة النظرية األسبوع

 مبادئ االقتصاد 1
مبادئ 

 االقتصاد

 

 االنشطة االقتصادية في المدينة  2
النشاط االقتصادي 

 الحضري

  نظرية الموقع االقتصاد الحضري ونظرية الموقع 3

  المستدامةالتنمّية  المستدامة في المدن التطوير الحضري والتنمية 4

  القطاع االقتصادي واألنشطة الحضرية االقتصاديالقطاع نظرية  5

–األناااواع –: المفهاااوم االقتصااااديالُمضااااعف  6
 المؤشرات.–اآلليات 

المضاعف 

 االقتصادي
 

  األسواق والتنمية الحضريةاألسواق  7

  اقتصاد المعرفة ذكيةالتحول نحو اقتصاد المعرفة وبناء مدن  8

 الجامعة:  الكوفة

 العمرانيالكلية:  التخطيط 

 القسم: التخطيط الحضري

 المرحلة:  الثانية

 اسم المحاضر الثالثي:  علي حاتم القريشي

 اللقب العلمي:  أستاذ مساعد

 المؤهل العلمي:  دكتوراه اقتصاد

 مكان العمل:  كلية التخطيط العمراني

 

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 والتقويم العلميجهاز اإلشراف 



  الحوكمة البيئية البيئية الحضرية  استدامةلل االقتصاديةالنظرة  9

 الحضرية ُمشكالت التنميةفي  االقتصاديالُبعد  11
ُمشكالت التنمية 

 الحضرية
 

  الحجم االمثل الحجم االمثل لممدينة من المنظور االقتصادي 11

  الفقر الحضري انماطه –الفقر الحضري : اسبابه  12

 صياغةتجارب الدول النامية في  13

 النمو الحضري
  دول أمريكا الالتينية

سياسات التمويل للمشاريع الحضرية الصغيرة  14
 والمتوسطة

تمويل المشروعات 

 الصغيرة
 

15 
  مواجهة مشكالتتجارب الدول النامية في 

 النمو الحضري
  المشكالت الحضرية

 

 

 



 
 
 
 

 جدول الدروس االسبوعي
 احسان علي كریم االسم

 ihsana.kareem@uokufa.edu.iq البر�د االلكتروني
 للمخططین برامجیات تطبیقیة اسم المادة

 سنوي مقرر الفصل
 اهداف المادة

 

-AutoDESK)وبرنامج (AutoCAD-2010إلمام الطلبة ببرنامج (
CADLAND-2009) وتمكین الطلبة على رسم الخرائط وتعدیلھا وتمكین الطلبة (

 من التصمیم والتخطیط في مجاالت لھا عالقة في تخصصاتھم .
 التفاصیل االساس�ة للمادة

 
خصص الت التعرف على البرامج المذكورة آنفا وكیفیة االستخدام الناجح لھا في مجال

 البرامج.وشرح مفصل ألوامر تلك 

 ال یوجد الكتب المنهج�ة

 
 المصادر الخارج�ة

 

-AutoDESK)وبرنامج  (AutoCAD)محاضرات حول برنامج  -1
CADLAND-2009)  للمدرس المساعد حیدر كامل عبد الكریم ألقیت في

المركز المھني العالي إلعداد المدربین في مدینة مصراتة /لیبیا في األعوام الممتدة 
 2011إلى   2007من

2-George Omura ,"AutoCAD-2010",First edition 2010. 
 

 تقدیرات الفصل

االمتحانات  المختبر الفصل الدراسي
 الیوم�ة

 االمتحان النهائي المشروع

30% 10% 10% - 50% 

                                                                                                معلومات اضاف�ة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 جمهورية العراق
 والبحث العلمي وزارة التعلیم العالي

 جھاز االشراف والتقویم العلمي
 
 
 
 
 

 الكوفة الجامعة :
 التخطیط العمراني الكلیة :

 حضريالتخطیط ال القســم :
 الثانیة المرحلة :

 احسان علي كریم اسم المحاضر الثالثي :
 استاذ مساعد اللقب العلمي :

 ماجستیر المؤھل العلمي :
 : كلیة التخطیط العمراني مكان العمل  :

 جمهورية العراق
 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 جھاز االشراف والتقویم العلمي
 
 
 
 
 

 الكوفة الجامعة :
 التخطیط العمراني الكلیة :

 التخطیط الحضريالقســم :
 الثانیة المرحلة :

 حیدر كامل عبد الكریم اسم المحاضر الثالثي :
 مدرس مساعد اللقب العلمي :

 ماجستیر المؤھل العلمي :
 : كلیة التخطیط العمراني مكان العمل  :

 



 
 

 جدول الدروس االسبوعي

 
وع

سب
اال

 

 المالحظات المادة العلمیة المادة النظریة التاریخ

شرح لمزایا الرسم باستخدام الحاسب اآللي بالمقارنة مع الطریقة التقلیدیة   1
لرسم ,التعداد والتعریف ببعض برمج الرسم الشائعة ,تحدید المكونات 

 األساسیة للنظام ومتطلبات تشغیلھ 
التطبیق العملي للمادة النظریة من قبل 

 الطلبة
 

التطبیق العملي للمادة النظریة من قبل  (AutoCAD-2010)التعریف ببرنامج وواجھات أوتوكاد   2
 الطلبة

 
مفصل لبعض  حتنشیط أدوات األشرطة األساسیة وكیفیة نقلھا وإخفائھا, وشر  3

 اإلیعازات الضروریة للتحكم بالبرنامج 
التطبیق العملي للمادة النظریة من قبل 

 الطلبة
 

  أمثلة تطبیقیة حول الموضوع النظري رسم أشكاالً بسیطة ومعقدة باستخدام نظام اإلحداثیات المطلق والتزایدي   4
ومن  (Osnap)وتغییر إعدادات أدوات القفز (Grid)تغییر إعدادات الشبكة   5

  أمثلة تطبیقیة حول الموضوع النظري ثم الرسم بھما .

  أمثلة تطبیقیة حول الموضوع النظري (Status bar)شرح مفصل لباقي أوامر شریط المعلومات   6
  أمثلة تطبیقیة حول الموضوع النظري (Draw)شرح مفصل ألوامر شریط الرسم   7
  أمثلة تطبیقیة حول الموضوع النظري  (Draw)شرح مفصل لباقي أوامر شریط الرسم   8
  أمثلة تطبیقیة حول الموضوع النظري (Draw)تكملة ألوامر شریط الرسم   9
10  

 (Modify)شرح مفصل ألوامر شریط التعدیل 
النظري, أمثلة تطبیقیة حول الموضوع 

یتم أجراء التعدیالت على الرسوم  ثبحی
 وبدون الحاجة إلى الحسابات

 

11  
 (Modify)شرح مفصل لباقي أوامر شریط التعدیل 

أمثلة تطبیقیة لتحویل الرسوم البسیطة 
إلى رسوم معقدة في زمن بسیط 

 والعكس صحیح
 

 

  أمثلة تطبیقیة حول الموضوع النظري )Modifyتكملة ألوامر شریط التعدیل (  12
  موضوع الطبقاتأمثلة تطبیقیة حول   (Layers)شرح تفصلي ألوامر الطبقات   13
أمثلة تطبیقیة شاملة حول الموضوع  (2D)شاملة ثنائیة األبعادشرح نظري ألمثلة تطبیقیة    14

 النظري
 

15   
 وكیفیة تعدیل خصائصھا (Dimension)شرح نظري حول إضافة األبعاد

أمثلة تطبیقیة حول إضافة األبعاد 
وتعدیل خصائصھا للرسوم ثنائیة 

 وثالثیة األبعاد 

 

أمثلة تطبیقیة حول إضافة النصوص  شرح نظري حول إضافة النصوص وتعدیل خصائصھا  16
 وتعدیل خصائصھا

 

 
,شرح للرسوم (UCS)شرح نظري ألوامر تغییر نظام إحداثیات المستخدم   17

 وإضافة السمات علیھا(Blocks)بإضافة الكتل 
أمثلة تطبیقیة حول الموضوع 

 النظري
 

,رسم رسوم ثالثیة (Surface Modeling)شرح ألوامر النمذجة السطحیة   18
 (Surface)البعد بواسطة أوامر السطوح 

أمثلة تطبیقیة حول الموضوع 
 النظري

 

) ,أنشاء رسوم شبكیة وكیفیة أجراء التعدیل (Meshesالرسم بواسطة أوامر  19
 علیھا وكیفیة التفریق بین النمذجة السطحیة والنمذجة الصلبة

أمثلة تطبیقیة حول الموضوع 
 النظري

 

,طرق الرسم ثالثي األبعاد (Solid Modeling)شرح لنمذجة المجسمات    20
 (Solids)وإمكانیة كل طریقة ,أنشاء رسوم بسیطة ومعقدة بواسطة أوامر 

أمثلة تطبیقیة حول الموضوع 
 النظري

 

أمثلة تطبیقیة حول الموضوع  (Solids)تكملة لشرح الرسوم بواسطة أوامر   21
 النظري

 

أمثلة تطبیقیة حول الموضوع  متقدمة بواسطة العملیات المنطقیةأنشاء رسوم   22
 النظري

 

أمثلة تطبیقیة حول الموضوع  أنشاء رسوم بواسطة أمرالبثق وأمرالثخانة وتحدید متى یتم استعمالھما   23
 النظري

 

الموضوع أمثلة تطبیقیة حول  تحویل الرسوم ثنائیة البعد إلى رسوم ثالثیة البعد والعكس صحیح  24
 النظري

 

أمثلة تطبیقیة حول الموضوع  استنتاج(رسم) المساقط للرسوم ثالثیة البعد   25
 النظري

 

شرح أوامر الطباعة وكیفیة تغییر إعداداتھا لتتوافق مع مقیاس الرسم   26
 وخصائص الرسوم

أمثلة تطبیقیة حول الموضوع 
 النظري

 

أمثلة تطبیقیة حول الموضوع  (Autodesk-CADLAND-2009)التعریف ببرنامج وواجھات   27
 النظري

 

شرح لكیفیة رسم الخرائط الطبوغرافیة وكیفیة جلب الملفات التي تحتوي على   28
 اإلحداثیات  

أمثلة تطبیقیة حول الموضوع 
 النظري

 

 أمثلة تطبیقیة حول الموضوع شرح مفصل لكیفیة رسم وتخطیط مسقط أفقي مع شرح لبعض أوامر التصمیم   29



 النظري المستخدمة في المسقط األفقي للطریق 
شرح مفصل لكیفیة رسم وتخطیط مسقط طولي (رأسي) مع شرح لبعض   30

 أوامر التصمیم المستخدمة في المسقط الطولي للطریق
أمثلة تطبیقیة حول الموضوع 

 النظري
 

  
 

 توقیع العمید :        : األستاذتوقیع 
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 جدول الدروس االسبوعي
 

 محمد عباس انتصار االسم
 entisara.alhillo@uokufa.edu.iq البر�د االلكتروني

 تخطیط اإلسكان اسم المادة
 سنوي مقرر الفصل
 اهداف المادة

 

ألھم وأكبر استعمال لألرض في البیئة الحضریة (السكن)  أن یتعلم الطالب كیف یخطط
مورد األرض غیر یخطط ل و.  تعماالت األرض األخرىوالذي یتكامل مع بقیة اس

 التخطیطیة ھمیةاألیضاف إلى ذلك إدراك  المتجددة واستیعابھا لألعداد المتزایدة للسكان.
نادر وأنھا سلة غذاء ومأوى األنسان المحكوم بالتزاید عموما وفي  كعنصر لألرض

   البلدان النامیة خصوصاً. 
 التفاصیل االساس�ة للمادة

 

التخطیطي للوظیفة السكنیة, مكونات وأنواع الحاجة السكنیة, تقییم الرصید  البعد دراسة
نظریات اختیار الموقع السكني, المعاییر التخطیطیة لإلسكان في العراق ودول أخرى, 

 سیاسات اإلسكان في الدول النامیة, أسالیب التجدید الحضري للمناطق السكنیة,  السكني,
سیاسة اإلسكان الوطنیة في  سیاسات وتمویل اإلسكان في العراق, , یةاإلسكان ات المؤشر
االسكان ... مفھوم, أھمیھ  , والنظام السكني الفردي ونظام المجمعات السكنیة  العراق
 .ونظم

 د. صباح فاضل الرحماني.أ –تخطیط وسیاسات   - اإلسكان الكتب المنهج�ة

 
 المصادر الخارج�ة

 

 .غابریــال ناجي / وق اإلسكان في العراق.. تخطیط مناطقياستراتیجیة تطور س -1
 سیاسة اإلسكان الوطنیة في العراق / أ.د. مظفر علي الجابري -2
 / وزارة األعمار واإلسكان سیاسات وتمویل اإلسكان في العراق -3
 / األردن المؤسسة العامة لإلسكان والتطویر الحضري/  اإلسكانیة اتالمؤشر -4

5- Assessment of Government Financing Policies for Housing of Low-Income 

in Iraq\ Sadia K.Hasan.  Thesis Submitted in Fulfillment of the Requirement 

For the Degree of Master in Housing. HBP School\ USM \ Malaysia. 

 
 

 تقدیرات الفصل

 االمتحان النهائي األعمال نيالثا االمتحان األعمال األول االمتحان

15% 10% 15% 10% 50% 
 

 جمهورية العراق
 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 جھاز االشراف والتقویم العلمي
 
 
 
 
 

 الكوفة الجامعة :
 التخطیط العمراني الكلیة :

 التخطیط الحضري القســم :
 الثانیة المرحلة :

 محمد عباس انتصار المحاضر الثالثي :اسم 
 مدرس مساعد اللقب العلمي :

 ماجستیر المؤھل العلمي :
 كلیة التخطیط العمراني مكان العمل  :



 جدول الدروس االسبوعي

 
وع

سب
اال

 

الما المادة النظریة التاریخ
دة 
العل
 میة

 المالحظات

    مفاھیم عامة  1+2
   التخطیطي للوظیفة السكنیة ة البعد دراس  
   محدودیة االرض والتخصیص السكني  
   یط السكنيمحدودیة االرض والتخط  
   المتطلبات الداخلیة الخارجیة للوحدة السكنیة  

   مكونات وأنواع الحاجة السكنیة  3+4
   الزیادة الطبیعیة للسكان  
   صافي الھجرة  
   االندثار السنوي  
   التقص التراكمي السابق  
   الوحدات السكنیة الخالیة  

   أنواع الحاجة السكنیة  5+6
   جة السكنیة الكمیةالحا  
   الحاجة السكنیة النوعیة  
   تقییم الرصید السكني  
   إعداد السیاسات والبرامج اإلسكانیة  

     المعاییر التخطیطیة لإلسكان  7+8
   العراق  
   العربیة السعودیة  
   األردن  
   بریطانیا  
   األمم المتحدة  

   السكنينظریات اختیار الموقع   9+10
   نظریة الكلفة األقل للسفر  
   نظریة المقایضة بین كلفتي السفر والسكن  
   نظریة مصروف اإلسكان االعلى  

 1امتحان الفصل  أسالیب التجدید الحضري للمناطق السكنیة  11+12
   اإلزالة وإعادة االعمار   
   إعادة التأھیل  
   الحفاظ  
   ري التدریجيأسلوب التجدید الحض  

 2بدایة الفصل  سیاسات اإلسكان في الدول النامیة  13+14
   المرحلة األولى والثانیة  
   المرحلة الثالثة  

 جمهورية العراق
 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 جھاز االشراف والتقویم العلمي
 
 
 
 
 

 الكوفة الجامعة :
 التخطیط العمراني الكلیة :

 التخطیط الحضري  م :القســ
 الثانیة المرحلة :

 سعدیة كامل حسن اسم المحاضر الثالثي :
 مدرس مساعد اللقب العلمي :

 ماجستیر المؤھل العلمي :
 كلیة التخطیط العمراني مكان العمل  :

 



   المرحلة الرابعة  
   المرحلة الخامسة  

   اإلسكانیة ات المؤشر  15+16
   االسعار مؤشرات   
   النوعیةمؤشرات   
   الكمیةمؤشرات    
   االسكاني الطلبمؤشرات   
   االسكاني العرضمؤشرات    

   سیاسات وتمویل اإلسكان في العراق   17+18
   انواع التمویل االسكاني  

   التمویل بحسب مدة القرض -1  
   التمویل بحسب المصادر التمویلیة   -2  
   التمویل بحسب ملكیة االموال المستثمرة -3  
    التمویل العام  
   التمویل الخاص   
   التمویل التعاوني  
   التمویل بحسب طبیعة النشاط العقاري -4  
   ابعاد المشكلة السكنیة في العراق     
   التمویل االسكاني في العراق   
   المصرف العقاري  
   الجمعیات التعاونیة والمصرف التعاوني  
   المصرف التعاوني  
   كانصندوق االس  

   التمویل االسكاني في اقلیم كردستان   19+20
االس����تنتاجات الخاص����ة بالتجرب����ة العراقی����ة ف����ي   

 مجاالت االسكان والتمویل االسكاني 
  

   في مجال السكن -أ  
   في مجال التمویل االسكاني -ب  
اإلس����كان الوطنی����ة ف����ي  نظ����م وسیاس����ات  

 العراق
  

   التخطیط والمتابعة  
   ناء وتخصیص المواقع والخدماتمواد الب  
   سوق التمویل السكني  
   تنفیذ المشاریع االسكانیة واإلشراف علیھا  
   االسكان ... مفھوم, أھمیھ ونظم  
     Housingاالسكان  
   اإلسكان من وجھات نظر مختلفة  
   المعماريمن وجھة نظر   
   من وجھة نظر المخطط العمراني  
   السیاسيھة نظر من وج  
   االقتصاديمن وجھة نظر   
   القانونيمن وجھة نظر   
   من وجھة نظر االجتماعي  
   المنتجمن وجھة نظر   
   االداريمن وجھة نظر   



   من وجھة نظر العامة  
   الباحثمن وجھة نظر    

   اإلسكان في الدول المتقدمة  22+23
  یةناماإلسكان في الدول ال  
  الحل ألي مشكلة ھو في تنظیم أسلوب معالجتھا  
  سواء بالتخطیط  
  أو البحث  
  أو التشریع  
  أو التنفیذ  

  What is Housing, and.ماھیة اإلسكان والمسكن  24+25
 ?Home 

 2امتحان الفصل 

    Housing Definitionأوالً: تعریف اإلسكان  
   Home Definitionسكن (المنزل)ثانیاً: تعریف الم  
   Family and Environmentثالثاً: األسرة والبیئة  
  من تصنیف نظم اإلسكان یمكن أن تصنف بأكثر  
  :أوالً:ـ  من حیث فئات االسكان  
   Compound Homes ثانیاً:ـ من حیث طرق تجمیعھا  
  ثالثاً:ـ من حیث عدد أدوارھا  
    Income Levelمن حیث مستوى الدخلرابعاً:ـ   
   :ـ من حیث موقع المسكنخامسا  

  
 

            
 
 
 
 
 
 
 

 توقیع العمید :                      توقیع االستاذ :                       
 

 



 
 جدول الدروس االسبوعي                                                        

 سارة عبد العالي رشید االسم
 saraa.kubbah@uokufa.edu.iq البرید االلكتروني

 تخطیط المحلة السكنیة اسم المادة
 سنوي مقرر الفصل
 اھداف المادة

 . الوحدات التخطیطیة في المدینة في تنظیم  اودورھ یةالمحلة السكنإكساب الطلبة معرفة أھمیة  

التفاصیل االساسیة 
 للمادة

 

المحلة السكنیة والحي السكني والقطاع والمدینة والجوانب التي الى التعرف على مفاھیم   تھدف ھذه المادة 
المدینة  ینبغي اخذھا باالعتبار عند تصمیم المحلة السكنیة كونھا اصغر وحدة حضریة تتكون منھا

ً ومتطلبات توقیع الفعالیات الحضریة ، ً وبیئیا ً واقتصادیاً وعمرانیا وكذلك ومواصفات ھذه الوحدة اجتماعیا
لمحالت منتخبة في مع دراسة التعریف بمباديء العمارة لغرض االستفادة منھا في تصمیم المحالت السكنیة 

حلة سكنیة افتراضیة ومناقشتھ خالل مراحل قیام كل طالب بتصمیم نموذج م المدن العراقیة ,  ومن ثم 
 التصمیم لحین انجازه بالشكل المطلوب.

 ال یوجد  الكتب المنھجیة
 

 المصادر الخارجیة
 

مؤسسة " ,  –محلة الشرقیة في الكوت انموذجاً  –البكري , ھیام  , " مورفولوجیة المحلة السكنیة  -1
 . 2010العراق ,  –مصر المرتضى للكتاب العراقي , بغداد 

 .1998القاھرة ,  -عالم، أحمد خالد , "تخطیط المدن" مكتبة األنجلو المصریة -2
شعبة الدراسات  , ((معاییر االسكان الحضري )) ,  –وزارة االعمار واالسكان , الھیئة العامة لالسكان   -3

 . 2010بغداد ,  
ات السكنیة ) , الریاض ,  وزارة الشؤون البلدیة والقرویة ,( دلیل تخطیط مراكز االحیاء والمجاور -4

2006 . 
 

 تقدیرات الفصل
الفصل امتحان 

 النظري ولاال
امتحان الفصل 

 االول العملي
التقییم 

 المستمر
 امتحان الفصل الثاني 

 العملي 
 التقییم النھائي

 العملي
االمتحان 

 النھائي
  10   % 10 % 5% 25 %     30 %  20 % 

                                                                                                معلومات اضافیة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جمهورية العراق
 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 جھاز االشراف والتقویم العلمي
 
 
 
 
 

 الكوفة الجامعة :
 التخطیط العمراني الكلیة :

  حضريتخطیط   القســم :
 ثانیةال المرحلة :

 العالي رشیدسارة عبد  اسم المحاضر الثالثي :
 مدرس مساعد اللقب العلمي :

 ماجستیر المؤھل العلمي :
 كلیة التخطیط العمراني مكان العمل  :



 جدول الدروس االسبوعي   
 المالحظات المادة العلمیة المادة النظریة التاریخ االسبوع

  سكنیة مختارةمرحلة جمع المعلومات عن محلة  مفاھیم عامة حول الوحدات التخطیطیة بالمدینة  1
  مرحلة جمع المعلومات عن محلة سكنیة مختارة المجموعة السكنیة  2
  مرحلة جمع المعلومات عن محلة سكنیة مختارة المجاورة السكنیة  3
  مرحلة جمع المعلومات عن محلة سكنیة مختارة الحي السكني  4

5  
 القطاع السكني

 المعاییر التخطیطیة
 شكل المجاورة

  ع المعلومات عن محلة سكنیة مختارةمرحلة جم

 الكثافات السكانیة واالسكانیة االجمالیة والصافیة  6
  مرحلة جمع المعلومات عن محلة سكنیة مختارة في تخطیط المحالت السكنیة

 الكثافات السكانیة واالسكانیة االجمالیة والصافیة  7
  مرحلة جمع المعلومات عن محلة سكنیة مختارة في تخطیط المحالت السكنیة

  مرحلة جمع المعلومات عن محلة سكنیة مختارة امتحان نصف فصلي  8

 الكثافات السكانیة واالسكانیة االجمالیة والصافیة  9
  مرحلة جمع المعلومات عن محلة سكنیة مختارة في تخطیط المحالت السكنیة

  مات عن محلة سكنیة مختارةمرحلة جمع المعلو نسبة البناء  10
  مرحلة جمع المعلومات عن محلة سكنیة مختارة الكثافات البنائیة في تخطیط المحالت السكنیة  11
  مرحلة جمع المعلومات عن محلة سكنیة مختارة الكثافات البنائیة في تخطیط المحالت السكنیة  12
  مرحلة جمع المعلومات عن محلة سكنیة مختارة تخطیط المحالت السكنیة في مشاریع تقسیم االراضي  13

تخطیط المحالت السكنیة في المناطق القائمة او   14
  مرحلة جمع المعلومات عن محلة سكنیة مختارة العشوائیة

  امتحان نصف فصلي امتحان نصف فصلي  15
 عطلة نصف السنة

االعتبارات التصمیمیة والتخطیطیة في تصمیم   16
  تخطیط المحلة السكنیة نیة المحالت السك

  كیفیة تخطیط المجاورة االشتراطات التي تحدد مراكز المحالت السكنیة   17
  عروض الطلبة اوالً : االشتراطات الطبیعیة  18
  عروض الطلبة ثانیاً : االشتراطات العمرانیة  19
  لطلبةعروض ا ثالثاً : انواع بدائل توزیع الخدمات في المحلة السكنیة  20
  عروض الطلبة تخطیط الشوارع في المحالت السكنیة  21
  امتحان نصف فصلي تخطیط الشوارع في المحالت السكنیة  22
  كیفیة تخطیط الحي السكني امتحان نصف فصلي   23
  عروض الطلبة مباديء العمارة ودورھا في تخطیط المحالت السكنیة  24
  الطلبة عروض يمفردات الشكل المعمار  25
  عروض الطلبة انواع العالقات بین االشكال المعماریة  26

27  
والتي  -التركیبیة والبصریة-أھم العالقات التصمیمیة 

ودورھا في تخطیط  تعتمد في كل من الفن والعمارة
 المحلة السكنیة

  عروض الطلبة

  عروض الطلبة للمحالت السكنیة مبادئ التصمیم المعماري  28

واثرھا في تخطیط المحالت  مدارس المعماریةال  29
  عروض الطلبة السكنیة

  امتحان نصف فصلي امتحان نصف فصلي  30
  
 

 توقیع العمید :      توقیع االستاذ :
 
 

 جمهورية العراق
 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 العلميجھاز االشراف والتقویم 
 
 
 
 
 

 الكوفة الجامعة :
 التخطیط العمراني الكلیة :

   حضريتخطیط   القســم :
 ثانیةال المرحلة :

 أحمد عبد السالم حنش اسم المحاضر الثالثي :
 مدرس مساعد اللقب العلمي :

 ماجستیر المؤھل العلمي :
 كلیة التخطیط العمراني مكان العمل  :

 



 
 
 
 

 جدول الدروس االسبوعي
 صابر�ن لط�ف �ر�م االسم

 sabreenl.kareem@uokufa.edu.iq البر�د االلكتروني

 بیئيتلوث  اسم المادة
 + ساعتین عملي)سنوي ساعتین نظري ( مقرر الفصل
 اهداف المادة

 
التلوث �اهم�ة دراسة مصادر التلوث �شكل عام وانواع تهدف هذه المادة الى تعر�ف الطالب 

 والملوثات وتصن�فها وطرق المعالجة المت�عة لكل نوع من انواع التلوث
التفاصیل 

 االساس�ة للمادة
  تلوث الهواء_تلوث الم�اه_ المخلفات الصل�ة_ التلوث الضوضائي واالشعاعي

 - الكتب المنهج�ة
 

 المصادر الخارج�ة
 

• Peavy , Rowe, and Tchobanoglous, 1986" Environmental Engineering" 
,McGraw-Hill , 

• E. Roberts Alley 2007: Water Quality Control Handbook 
• T.Meenambal,  R.N.Uma, &K.Murali, 2005:Principales of Environmental 

Engineering and Science. 
• Susan J. M., (2004), "Principles of Environmental Engineering and 

Science",McGraw Hill  
• Kenneth M. Vigil,2003: Clean Water”An Introduction to Water Quality and 

Water Pollution Control”. 
• E. Roberts Alley,( 2007): “Water Quality Control Handbook” , McGraw-Hill 
• www.safewater.org 
 2002المدخل الى العلوم البیئیة (الجزء االول)_ د سامح غرایبة ویحیى فرحان _ عمان  •
 www.4enveng.comمنتدى الھندسة البیئیة  •
الھندسة البیئیة والصحیة : مھندس استشاري (محمد احمد خلیل) ، دار الكتب العلمیة للنشر والتوزیع ،  •

 2010القاھرة 
 مواقع متعددة من شبكة االنترنت. •
 صادر كثیرة اخرىم •

 
 تقدیرات الفصل

 
 معلومات اضاف�ة

 

تقی�م  االولالفصل الدراسي 
وامتحانات 

 یوم�ة

تقی�م  الثانيالفصل الدراسي 
وامتحانات 

 یوم�ة

االمتحان 
 النهائي

20% 
 %عملي)5%نظري+15(

5% 20% 
 %عملي)5%نظري+15(

5% 50% 

                                                                                               
            ___________________ 

 

 جمهورية العراق
 یم العالي والبحث العلميوزارة التعل

 جھاز االشراف والتقویم العلمي
 
 
 
 
 

 الكوفة الجامعة :
 التخطیط العمراني الكلیة :

 التخطیط الحضري القســم :
 الثانیة المرحلة :

 صابرین لطیف كریم اسم المحاضر الثالثي :
 مساعد استاذ اللقب العلمي :

 ھندسة البیئة دكتوراه المؤھل العلمي :
 كلیة التخطیط العمراني مكان العمل  :

http://www.safewater.org/


 
 
 
 

 
 جدول الدروس االسبوعي

 
وع

سب
اال

 

 المالحظات المادة العلمیة المادة النظریة التاریخ

   مقدمة عامة عن التلوث و درجات التلوث   1

   المصادر ، تعریف الملوثات وتصنیفھا  2

   ث الھواء/ المصادر وتصنیفھاتلو  3

   تصنیف ملوثات الھواء   4

   تلوث الھواء بالغازات  5

   تلوث الھواء بالعناصر الثقیلة  6

   تلوث الھواء بالجسیمات  7

   الضباب الدخاني   8

   تلوث الھواء دخل المباني  9

   حمایة الھواء من التلوث  10

بیعیة التي تؤثر على نوعیة تلوث المیاه/ الظروف الط  11
ا  ال

  

   المعاییر الفیزیائیة لنوعیة   12

   المعاییر الكیمیائیة والبایولوجیة لنوعیة المیاه  13

   العوامل الرئیسیة والطرق التي تؤدي الى تلوث المیاه  14

   انواع الملوثات والمصادر  15

 

   تلوث میاه البحیرات  16

   الجوفیة تلوث المیاه  17

   مقدمة عن معالجة المیاه السطحیة /التخثیر والتلبید  18

   الترسیب/ الترشیح  19

   التعقیم  20

   معالجة المیاه العادمة  21

   معالجة المیاه العادمة  22

23     

   المخلفات الصلبة / الخصائص والمكونات  24

   المخلفات الصلبة/ طرق الجمع  25

 جمهورية العراق
 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 جھاز االشراف والتقویم العلمي
 
 
 
 
 

 الكوفة الجامعة :
 التخطیط العمراني الكلیة :

 التخطیط الحضري اسم القســم :
 الثانیة المرحلة :

 صابرین لطیف كریم اسم المحاضر الثالثي :
 مدرس مساعد اللقب العلمي :

 ماجستیر ھندسة البیئة  المؤھل العلمي :
 كلیة التخطیط العمراني مكان العمل  :



   مخلفات الصلبة / طرق التخلص والمعالجةال  26

   تلوث التربة   27

   التلوث الضوضائي  28

   التلوث الضوضائي  29

   التلوث االشعاعي  30

  
 
 

 توقیع العمید :      توقیع االستاذ :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Course Weekly Outline 

 
Course Instructor Type your name here 
E_mail Type your mail as example mail@yahoo.com 
Title Type here course title 
Course Coordinator Type here the came of course coordinator 
 
Course Objective 
 

 
Type here course objectives 

 
Course Description 
 

 
Type here course description 

 
Textbook 

 
Type here textbook (title,author,edition,publisher,year) 
 

 
References 

 
Type here the reference (title,author,edition,publisher,year) 
 

 

Course Assessment Term Tests Laboratory Quizzes Project Final Exam 
As (35%) As (15%) As (10%) ---- As (40%) 

 
 
General Notes 
 

 
 
Type here general notes regarding the course 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

University: 
College: 
Department: 
Stage: 
Lecturer name: 
Academic Status: 
Qualification: 
Place of work: 

 
 
 
 
 

Republic of Iraq 
      The Ministry of Higher Education 
               & Scientific Research 
 

 

mailto:examplemail@yahoo.com


Course  weekly Outline 
week Date Topics Covered Lab. Experiment 

Assignments 
Notes 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     

Half-year Break 
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     
26     
27     
28     
29     
30     
31     

University: 
College: 
Department: 
Stage: 
Lecturer name: 
Academic Status: 
Qualification: 
Place of work: 

 
 
 
 
 

Republic of Iraq 
The Ministry of Higher Education 

& Scientific Research 
 

 



32     
 Instructor Signature:     Dean Signature: 



 
 

 
 

 جدول الدروس االسبوعي
 

 موحد همام �اقر االسم
 Mohadh.baqir@uokufa.edu.iq البر�د االلكتروني

 1ط�ط الحضري خالت اسم المادة
 2 مقرر الفصل
 اهداف المادة

 

تعرف الطالب على التخط�ط و م�ادئه و التخط�ط الحضري و عالقته ب�اقي العلوم و مجاالت عمل 
 لمهارات التي �حتاجهاالمخطط الحضري و ا

و التعرف على المدینة و الوصول الى فهم عن انواعها و وظائفها و انواعها و نشاءتها و نموها 
 و تطورها التار�خي

 و فهم االسس و الم�اني في التخط�ط الحضري و انواع المدن و المخططات و مسارها 
  التفاصیل االساس�ة للمادة

 
 الكتب المنهج�ة

 

1. Urban & regional planning (piter hall) 
2. Becoming an Urban Planner: A Guide to Careers in 

Planning and Urban Design (Michael Bayer, Nancy 
Frank, Jason Valerius ) 

3. La ville (jean Bastie , Bernard Dezert) 
ة المدن ( عبد الرزاق ع�اس)جغراف� .4  
 نظر�ات تخط�ط المدن( زهیر جبور , حسام بر�ات و اخرون) .5
6. History of urban form: before the industrial 

revolutions   ( Anthony Edwin ,James Morris) 
7. The city in history ( Lewis Mumford) 
8. Urban geography (Tim Hall)   

  المصادر الخارج�ة
االمتحانات  المختبر الفصل الدراسي تقدیرات الفصل

 الیوم�ة
 االمتحان النهائي المشروع

     

 معلومات اضاف�ة
 

                                                                                               
 

 جمھوریة العراق
 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 جھاز االشراف والتقویم العلمي
 
 
 
 
 

 الكوفة الجامعة :
 التخطیط العمراني الكلیة :

 يالتخطیط الحضر القســم :
 الثانیة المرحلة :

 ھمام باقر حدمو اسم المحاضر الثالثي :
 مدرس  اللقب العلمي :

 ماجستیر تخطیط حضري المؤھل العلمي :
 لعمرانيالتخطیط ا مكان العمل  :

http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Michael+Bayer
http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Nancy+Frank
http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Nancy+Frank
http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Jason+Valerius
https://www.google.iq/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Anthony+Edwin+James+Morris%22
https://www.google.iq/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Anthony+Edwin+James+Morris%22


 

 
 

 
 

 جدول الدروس االسبوعي

 
وع

سب
اال

 

 المالحظات المادة العلمیة المادة النظریة التاریخ

   طیطالتخ  1
   انواع التخطیط و مستویاتھ  
   التخطیط الحضري  
   التخطیط الحضري و عالقتھ بباقي االختصاصات  
   المخطط الحضري مجاالت العمل   
   المخطط الحضري المھارات و المعارف   
   المدینة  
   انواع المدن  
   الحضر و الریف  
   المدن و التحدیات  
   نشأة المدن  
   المدینة السندیة و المصریة  
   المدینة الرافدینیة  
   المدینة االغریقیة  
   المدینة الرومانیة  
   المدینة االسالمیة  

 
   المدینة المعاصرة  
   اھم التوجھات في دراسة المدن  
   الترویج للمدن  
   االقتصادیات الجدیدة في المدن  
   الیوم المدن في االحیاءاعادة   
   المساواة و التباین  
   المدینة في العالم الثالث  

  
 
 
 
 
 
 

 ع العمید :توقی      توقیع االستاذ :
 

Instructor Signature:     Dean Signature: 

 جمھوریة العراق
 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 جھاز االشراف والتقویم العلمي
 
 
 
 
 

 الكوفة الجامعة :
 التخطیط العمراني الكلیة :

 يحضرالالتخطیط  القســم :
 االولى المرحلة :

  اسم المحاضر الثالثي :
  اللقب العلمي :

 ماجستیر المؤھل العلمي :
 كلیة التخطیط العمراني مكان العمل  :



 

 

 



 

 



 



 

  سمنرات الطلبة   12

  سمنرات الطلبة  13

  سمنرات الطلبة   14

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 جدول الدروس االسبوعي

 عبد الكریم محمد باقر الشماع االسم

 abdulkareem.baqir@uokufa.edu.iq البر�د االلكتروني

 

 للمخططین المساحة اسم المادة

 سنوي  مقرر الفصل

 اهداف المادة

 

بالحسابات االزمة  واإلقلیمي والبیئيالحضري  التخطططالب قسم  تعریف
للمساحة وكیفیة مسح المشاریع التخطیطیة والھندسیة المختلفة وحساباتھا 

وطرق اجرائھا وكیفیة استعمال اجھزة المساحة المختلفة (نظري + 
 .            )عملي

المساحة وحساباتھا وكذلك التدریب واتقان  الشرح النظري لقوانین التفاصیل االساس�ة للمادة
 .استعمال االجھزة المساحیة المختلفة

   لمساحة الھندسیة/ یاسین عبیدا الكتب المنهج�ة

  المصادر الخارج�ة

 

 تقدیرات الفصل

الفصل امتحان 

 الدراسي االول
 المختبر

الفصل امتحان 

 الثانيالدراسي 
 المختبر

االمتحانات 

 الدور�ة

عملي امتحان 

 نهائي

االمتحان 

 النهائي

15 5 15 5 5 5 50 

االمتحان العملي النهائي یهدف الى التأكد من امكان�ة الطالب في نصب وتشغیل  معلومات اضاف�ة

 االجهزة المساح�ة المختلفة وقراءة ال�عض منها

 جمهورية العراق

 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 جھاز االشراف والتقویم العلمي

 

 

 

 

 

 الكوفة الجامعة :
 التخطیط العمراني الكلیة :

 الحضري ، البیئي ، أقلیمي القســم :
 الثانیة المرحلة :

 عبد الكریم محمد باقر الشماع اسم المحاضر الثالثي :
  استاذ مساعد اللقب العلمي :

 ماجستیر ھندسة مدنیة المؤھل العلمي :

 كلیة التخطیط العمراني  مكان العمل  :



 

 

 

 جدول الدروس االسبوعي

وع
سب

اال
 

 

یخ
ار

الت
 

 المالحظات یةلمالمادة الع المادة النظریة

 مقدمة عامة عن المساحة وانواعھا  1
مع  محاضرة تعریفیة بمختبر المساحة
  .شرح كیفیة اعداد تقاریر العملي 

2  
 وحدات القیاسالتعرف على 

م نقطتین باستخداقیاس مسافة افقیة بین 
 اشرطة مختلفة االنواع ومقارنة النتائج

 باستخدام عجلة القیاس.

بدئ 
تجارب 
 االشرطة

  قیاس الزوایا االفقیة عناصر دقة القیاس  3

االشرطة/ القیاس في االرض المستویة   4
 والمنحدرة

 مثلث قائم الزاویة اسقاط
 (طریقة اولى).

 

 مثلث قائم الزاویة اسقاط بواسطة الشریطاخطاء القیاس   5
  (طریقة ثانیة).

قیاس المسافات المعترضة بعائق یمكن  بواسطة الشریط / امثلة تطبیقیةاخطاء القیاس   6
  االلتفاف علیھ.

قیاس المسافات المعترضة بعائق ال  بواسطة الشریط/ حلول مسائلاخطاء القیاس   7
  یمكن االلتفاف علیھ.

8  
التعریف بجھاز التسویة وضبطھ  التسویة/ مقدمة

 وقراءة مسطرة التسویة .

بدئ 
تجارب 
 التسویة

التسویة بین نقطتین في ارض منحدرة واعداد   9
 جداول التسویة

في ایجاد فرق المنسوب بین نقطتین 
  .I.F.Sبدون  ارض منحدرة

  بین نقطتین التسویة المتبادلة والمقلوبة اخطاء العمل بجھاز التسویة   10

  التسویة التحقیقیة. امثلة تطبیقیة لمعالجة االخطاء  11

 جمهورية العراق

 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 العلميجھاز االشراف والتقویم 

 

 

 

 

 

 الكوفة الجامعة :
 التخطیط العمراني الكلیة :

 الحضري ، البیئي ، أقلیمي : اسم القســم :
 الثانیة المرحلة :

 عبد الكریم محمد باقر الشماع اسم المحاضر الثالثي :
 مدرس  اللقب العلمي :

 ماجستیر ھندسة مدنیة المؤھل العلمي :

 كلیة التخطیط العمراني مكان العمل  :



المحطات وتطبیقات وجود النقاط االمامیة   12
 في التسویة I.F.Sالوسطیة 

مع  I.F.Sتسویة مقطع طولي بوجود 
  محطات معلومة المسافات

اعداد  /والعرضیة  )Profileالمقاطع الطولیة(  13
 جداول التسویة

  تسویة مقطع عرضي

 الطولیة على ورقة بیانیة بمقیاس عطارسم المق  14
  رسم مناسب

كیفیة رسم المقاطع الطولیة وخط 
وصوال للتعرف على  االنحدار

 منسوب االنشاء
 

حساب الحفر والردم من رسم المقاطع  حساب كمیة الحفر والردم   15
  في العملي السابق

 عطلة نصف السنة

تسویة مقطع طولي شامل كل ما ورد  امثلة تطبیقیةحساب كمیة الحفر والردم/   16
  اعاله

17  
التعرف على كیفیة تنصیب وضبط  جھاز الثیودوالیت / مقدمة

 الثیودوالیت

بدئ 
تجارب 

 الثیودوالیت

قراءات الدائرة االفقیة والراسیة والتكرار   18
 جوالرصد المزدو

االفقیة والراسیة  قیاس الزوایا
  والتعرف على مفاتیح الجھاز

تطبیقات الزوایا االفقیة/التضلیع/ طریقة   19
 direction methodاالتجاھات 

  قیاس الزوایا االفقیة بطریقة التكرار

التضلیع / طریقة االتجاه الدائري   20
)Azimuth( 

تطبیقات الزاویة االفقیة / طریقة 
  االتجاھات

طریقة  /تطبیقات الزاویة االفقیة تطبیقات الزوایا الراسیة/ طریقة الستیدیا   21
  االتجاه الدائري

  حساب ارتفاع مبنى بطریقة الستیدیا   ایجاد مسافات ومناسیب بالمسح التایكومتري  22

ایجاد منسوب نقطتین والمسافة بینھما  المسح التایكومتري/ حل امثلة تطبیقیة  23
  التایكومتريبالمسح 

حساب مساحات المضلع المغلق بالطریقة   24
 الیدویة بتقسیمھا الى مثلثات

ایجاد مساحة مضلع یدویا بمعلومیة 
  مقیاس الرسم فقط

ایجاد مساحة مضلع یدویا بعد اجراء  البالنمیتر/ مقدمة تعریفیة بالجھاز  25
  مسحھا بطریقة االتجاھات 

  



المساحات باستخدام عملیة جمع اوطرح   26
 البالنمیتر

ایجاد مساحة ما تم حسابھ في االسبوع 
 باستخدام البالنمیتر 23,24

بدئ 
تجارب 
 البالنمیتر

جمع او طرح المساحات للحصول  انظمة االتجاھات والعالقة بینھما / البوصلة  27
  على قیمة المساحة الصافیة

28  
جھاز البوصلة / رسم التعرف على  مقدمة /total stationجھاز 

 مضلع باستخدام البوصلة

بدئ 
تجارب 
 البوصلة

29  

 total stationتنصیب وضبط جھاز  قیاس المسافات والزوایا االفقیة والراسیة 

بدئ 
 تجارب
total 

station 

  والزوایا والمناسیبقیاس المسافات  ایجاد المناسیب   30

 

 

 

 

 

 

 

  :توقیع األستاذ
 

  توقیع العمید :       محمد باقر الشماعم. عبد الكریم أ. 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 جدول الدروس االسبوعي
 

 حسین سمیر محمد   االسم

 husseinm.sameer@uokufa.edu.iq البر�د االلكتروني

 احصاء مهارات �حث�ة و  اسم المادة
 سنوي  مقرر الفصل
 اهداف المادة

 
 عرف على مفهوم االحصاء وتطب�قاتهالت  -1

 ت تعلم الوسائل االحصائ�ة والمقای�س لوصف طب�عة الب�انا -2

تعلم الوسائل االحصائ�ة واستخدامها في مجال االستدالل  -3
 االحصائي واتخاذ القرارات 

 التفاصیل االساس�ة للمادة
 

 

 
 الكتب المنهج�ة

 

 المدخل الى االحصاء _ د�تور خاشع محمد الراوي 
الجغراف�ة _ د�تور سامي عز�ز ع�اس ود�تور أ�اد  االحصاء والنمذجه

 عاشور الطائي 
 

 ر الخارج�ةالمصاد
 

 

 
 تقدیرات الفصل

االمتحانات  الفصل الثاني الفصل الدراسي
 الیوم�ة

 االمتحان النهائي

20% 20% 10% 50% 

 
 معلومات اضاف�ة

 

                                                                                               
 

 

 جمهورية العراق
 العلميوزارة التعلیم العالي والبحث 

 جھاز االشراف والتقویم العلمي
 
 
 
 
 

 الكوفة الجامعة :
 التخطیط العمراني الكلیة :

 التخطیط الحضري القســم :
 الثانیة  المرحلة :

   حسین سمیر محمداسم المحاضر الثالثي : 
  مساعد مدرس اللقب العلمي :

 ماجستیر المؤھل العلمي :
 كلیة التخطیط العمراني  مكان العمل  :



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 وعيجدول الدروس االسب

 
وع

سب
اال

 

 المادة النظریة التاریخ
 

 الفصل االول           

 المالحظات المادة العلمیة

مقدمة عن االحصاء + الطریقة العلمیة + الطریقة   االول 
 االحصائیة + الفروض + االھداف

خالل اسابیع  
یتم اجراء 

مجموعة من 
االمتحانات 
خالل فترة 

الفصل 
الدراسي 

 االول 
البیانات: جمع وتفریغ البیانات وعرض  وصف  الثاني 

 البیانات وتعاریف 
  

جدول التوزیع التكراري وتقنیات  تصمیمخطوات   الثالث 
  العینات بأنواعھا 

  

   وصف العینة والمجتمع    الرابع 
التكرارات المجتمعة (الصاعدة والنازلة) والعرض   الخامس

 البیاني 
  

انات المبوبة زیة : الوسط للبیمقاییس النزعة المرك  السادس
 االربعة  وغیر المبوبة وخواصھ

  

   الوسیط والمنوال للبیانات البوبة وغیر المبوبة   السابع 
مقاییس التشتت : المدى واالنحراف المتوسط   الثامن 

 للبیانات المبوبة وغیر المبوبة 
  

غیر االنحراف المعیاري والتباین (للبیانات المبوبة و  التاسع
 المبوبة )

  

 تحت المساحة  معامل االختالف + الدرجة المعیاریة +  العاشر 
 المنحنى الطبیعي 

  

الحادي 
 عشر 

   ھاالنحراف المعیاري للمتوسطات وتطبیقات 

الثاني 
 عشر 

مقاییس التمركز والتشتت المكانیین , المتوسط  
 المكاني 

  

الثالث 
 عشر 

لمكاني , المسافة المعیاریة الوسیط المكاني , المنوال ا 
 المكانیة 

  

الرابع 
 عشر 

   الجار االقرب  تحلیلمنحنى لورنز , قرینة لورنز _ 

  اختبارات شھریة واسبوعیة * وتقاریر عن البحث  الخامس 

 جمهورية العراق
 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 جھاز االشراف والتقویم العلمي
 
 
 
 
 

 الكوفة الجامعة :
 تخطیط العمرانيال الكلیة :

 الحضري اسم القســم :
 الثانیة  المرحلة :

 اسم المحاضر الثالثي : ضرغام خالد ابو كلل  
 مدرس  اللقب العلمي :

 هدكتورا  المؤھل العلمي :
 كلیة التخطیط العمراني مكان العمل  :



 العلمي  عشر 
السادس 
 عشر 

اختبارات شھریة واسبوعیة * وتقاریر عن البحث  
 العلمي

  

 الفصل الثاني 
   اختبار مربع كاي    االول

   معامل بول_ معامل فاي _ معامل كاما   الثاني 
تحلیل االرتباط واالنحدار : الجزئي : المقاییس :   الثالث 

 االرتباط البسیط 
  

معامل االرتباط المتعدد , ومعامل ارتباط الرتب   الرابع 
 لسبیرمان

  

معادلة االنحدار  تقدیرتحلیل االنحدار الخطي البسیط ,   الخامس 
 الخطي البسیط 

  

التوزیعات االحتمالیة المستمرة : التوزیع الطبیعي _   السادس 
 حساب المساحات تحت المنحنى الطبیعي 

  

   وتطبیقات : تمارین  zقانون   السابع 
   امتحانات   الثامن 
   طریقة االحصائیة اختبار الفرضیات : ال  التاسع 
   ات تتعلق بالمتوسطات اختبار  العاشر 
الحادي 
 عشر 

    Tوتوزیع اختبارات تتعلق بمتوسطین  

الثاني 
 عشر 

العلمیة ,  مناھج واسالیب البحث العلمي : الطریقة 
 , العینات  مشكلة البحث , فرضیاتھ

  

الثالث 
 عشر 

العینة , االستبیان , المقابلة , المالحظة , مصادر  حجم 
 یل البیانات المعلومات , عرض وتحل

  

الرابع 
 عشر 

   كتابة تقریر البحث العلمي  

  
 توقیع العمید :      توقیع االستاذ :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

Course Weekly Outline 
 

Course Instructor Azhar  Jaafar  Ali 
E-mail Azhar _abosaif@yahoo.com 
Title Statistic 
Course Coordinator  
 
Course Objective 
 

1- Understanding the concept of statistics and its application  
2- Learning statistical methods and measures to describe the         
nature of the data . 

3- Learning and use of methods in the field of statistical 
inference and excision making   

 
Course Description 
 

 

 
Textbook 

 

 
References 

 
- Introduction to statistics , K.M. Al_Rawi 
-  Statistical and modeling in geography  

 

Course Assessment Term Tests Laboratory Quizzes Project Final Exam 
     

 
 
General Notes 
 

 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 

University: Kufa 
College: Physical Planning 
Department:  
Stage:  
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Course  weekly Outline 
week Date Topics Covered Lab. 

Experiment 
Assignments 

Notes 

1  Concept of statistic the scientific Method + 
Testing and gales  

  

2  Collectivity of data and tablature of data and 
presentation of data + definitions 

  

3  General rules of construction frequency table   
4  Population sample + technical sample and 

namdawi3ed sample 
  

5  Cumulative frequency table (increasing and 
decreasing) + graphical presentable  

  

6  Measure of center (tendency : arithmetic mean 
(ungroup data , grouped data ) 

  

   7  The median and the mode for (ungrouped data 
and grouped data) 

  

8  Measure of descriptive : range and mean 
deviation (ungrouped data, grouped data ) 

  

9  Standard deviation and variance and standard 
error (ungrouped data, grouped data) 

  

10  Coefficient of variance + standard score + area 
under the normal curve  

  

11  Standard deviation of mean (standard error)   
12  Measure of control tendency for center _ 

application  
  

13  Spatial mean , median center , mode center , 
standard distance  

  

14  Laren3 curve , nearest _ neighbor analysis    
15  Reports , emanation, test and reports  about 

scientific research  
  

16  Reports , exemption, test and reports  about 
scientific research 

  

 
1  Test of x2   
2  Cross product ratio _ Yule coefficient _ phi 

coefficient_ gamma coeff.  
  

3  Correlation analysis regression : partial _ simple 
correlation coeff.  

  

4  Multiple correlation coefficient , spearman rank 
correlation : coefficient    

  

University: Kufa 
College: Physical Planning  
Department:urban planning and 
enviromental planning 
Stage:  
Lecturer name:Azhar Jaafar Ali  
Academic Status:lecture 
Qualification:  
Place of work: College Physical 

Planninbg 
 
 
 
 
 

Republic of Iraq 
The Ministry of Higher Education 

& Scientific Research 
 

 



5  Regression analysis : simple linear regression 
analysis : model  

  

6  Continuous probability distribution / normal 
distribution _ calculation of areas under the N.C 

  

7  Low of Z: exercises    
8  Test and exams    
9  Tests of Hypothesis ,statistical method     
10  Tests concerning mean    
11  Tests concerning two mean   
12  Research method : the scientific method 

,research problems and Hypotheses , sample, 
size of sample , questionnaire ,interview , 
observation , document data analysis , writing 
research report  

  

13  Research method : the scientific method 
,research problems and Hypotheses , sample, 
size of sample , questionnaire ,interview , 
observation , document data analysis , writing 
research reports 

  

14  Research method : the scientific method 
,research problems and Hypotheses , sample, 
size of sample , questionnaire ,interview , 
observation , document data analysis , writing 
research reports 

  

 Instructor Signature:     Dean Signature: 



 
 
 
 
 
 
 

 جدول الدروس االسبوعي
 سراء عبد طھ العذراي االسم

 saraa.dhaif@uokufa.edu.iq البرید االلكتروني
 GISنظم المعلومات الجغرافیة  اسم المادة

 سنوي مقرر الفصل
 اھداف المادة

 
خالل  التخطیط العمراني منفي  اودورھ GISنظم المعلومات الجغرافیة إكساب الطلبة معرفة أھمیة 

 . المساھمة في تحلیل وحل المشاكل الحضریة وتخطیط المدن 
التفاصیل االساسیة 

 للمادة
 

 

 ال یوجد  الكتب المنھجیة
 

 المصادر الخارجیة
 

 

 
 تقدیرات الفصل

 االمتحان النھائي المشروع االمتحانات الیومیة المختبر الفصل الدراسي

20 % 20 %                   10%           50 % 
                                                                                                معلومات اضافیة

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جمهورية العراق
 العلمي وزارة التعلیم العالي والبحث

 جھاز االشراف والتقویم العلمي
 
 
 
 
 

 الكوفة الجامعة :
 التخطیط العمراني الكلیة :

 التخطیط الحضري القســم :
 ثانیةال المرحلة :

سراء عبد طھ  اسم المحاضر الثالثي :
 العذراي

 مساعد استاذ اللقب العلمي :
 دكتوراه المؤھل العلمي :

 ة      



 
 
 
 
 
 

 
 جدول الدروس االسبوعي

 المالحظات یةملالمادة الع المادة النظریة التاریخ االسبوع

ومات لمحة تاریخیة عن نظم المعل  1
 الجغرافیة.

 .GISتعریف نظم المعلومات الجغرافیة 
 ESRIالتعرف على إصدارات 

 

منھجیة نظم المعلومات العلوم المكونة ل  2
 الجغرافیة 

 .ممیزات نظم المعلومات الجغرافیة

  Arc GISتعلیم تنصیب برنامج ال 

 .اھمیة نظم المعلومات الجغرافیة  3
معلومات لمیة لنظم الاوال : االھمیة الع

 الجغرافیة 
ثانیاً : االھمیة االقتصادیة لنظم المعلومات 

 .الجغرافیة
ً : اھمیة نظم المعلومات الجغرافیة  ثالثا

)GIS العمراني. ) في التخطیط 

التعرف على بیئة برنامج  
ARCMAP 9.3   

 شریط العنوان  
 شریط الحالة  
 شریط التمریر ومكوناتھ  
 شریط االدوات . 

 

   .م المعلومات الجغرافیةمكونات نظ  4
التكبیر واالزاحة في برنامج 

ARCMAP 9.3  
 التكبیر  -
 التكبیر الثابت  -
 التصغیر  -
 التصغیر الثابت  -
 االزاحة  -
 التكبیر الى بعد كامل  -
 التكبیر الى بعد سابق  -
 التكبیر الى البعد التالي  -
 نافذة التضخیم  -

 فتح نافذة التضخیم     
 ممیزات نافذة التضخیم    

 نافذة المشاھدة  -
 

 

التقنیات المرتبطة بنظم المعلومات   5
 .الجغرافیة

 عمل القیاسات على الخریطة  
 قیاس مساحة معلم  -
 قیاس المسافة بین المعالم . -

 تغییر وحدات قیاس المسافات

 

طرق العرض في برنامج نظم المعلومات   6
  الجغرافیة

 اضافة عناصر الخریطة  
 اضافة عنوان الخریطة -
 ضافة مقیاس الرسم ا -
 اضافة اتجاه الشمال  -
 اضافة مفتاح الخریطة  -

  Label features تسمیة المعالم 

 

  امتحان نصف فصلي   امتحان نصف فصلي  7
 Attribute Tableجداول البیانات   .مخرجات نظم المعلومات الجغرافیة  8

 والتعامل معھا  
 

   Symbolize layerترمیز البیانات   نظم في البیانات واخراج ادخال   9

 جمهورية العراق
 لبحث العلميوزارة التعلیم العالي وا

 جھاز االشراف والتقویم العلمي
 
 
 
 
 

 الكوفة الجامعة :
 التخطیط العمراني الكلیة :

 التخطیط الحضري  القســم :
 ثانیة ال المرحلة :

 سارة محمود حبیتر اسم المحاضر الثالثي :
 مدرس مساعد اللقب العلمي :

 ماجستیر المؤھل العلمي :
 كلیة التخطیط العمراني مكان العمل  :

 



  الجغرافیة. اتالمعلوم
 نظم المعلومات الجغرافیة (   10

(GIS ومقارنتھا ببرامج الحاسوب
 االخرى.

قراءة احداثیات الموقع على شریط  
 الحالة في برنامج ارك ماب 

االنتقال بین االحداثیات الجغرافیة 
 والكارتیزیة في الخارطة

البحث عن موقع معین من خالل 
 احداثیاتھ .

 

و الـ   Rasterاستخدام ال   المھام الوظیفیة لنظم المعلومات الجغرافیة  11
Vector   في االرك ماب 

 Rasterاضافة بیانات شبكیة  -
Data   . الى الخریطة  وترمیزھا 

توضیح الفرق بین البیانات الشبكیة  -
 واالتجاھیة 

 

 ARC التعرف على برنامج ال  .GPSواقع العالمي نظام تحدید الم  12
Catalogue  

 

عرض البیانات في برنامج الـ       .واھمیتھاائط مفھوم الخر  13
Arc Catalogue  

 

 Arcاضافة البیانات من  .الخرائط الرقمیة والخرائط التقلیدیة  14
Catalogue   الىArc Map   

 

  لي  امتحان نصف فص امتحان نصف فصلي  15
 عطلة نصف السنة

 االستعالم   مساقط الخرائط  16
 االستعالم بواسطة البیانات  -
  االستعالم بواسطة الموقع  -

 

و   data baseقاعدة البیانات    انواع المساقط.  17
  shape fileملفات الـ 

 انشاء قاعدة بیانات  -
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