
 
 

 

 

 
 

 جدول الدرس االسبوعي
 

 احمد هاشم السلطاني  االسم
  البريد االلكتروني 

 االستشعار عن بعد اسم المادة 
   سنوي  مقرر الفصل 
 اهداف المادة

 
 التعرف على عمليات مسح االرض باستخدام االقمار االصطناعية  

التفاصيل االساسية  
 للمادة

 

المختلفة تطبيقات االستشعار عن بعد  تطبيقات االستشعار عن بعد في العلوم

 في دراسة استعماالت االرض والغطاء االرضي

 
 الكتب المنهجية 

 

 اليوجد 

 
 المصادر الخارجية 

 

 االستشعار عن بعد وتطبيقاته 

 التقنيات الجغرافية الحديثة 

 
 تقديرات الفصل 

االمتحان  االمتحان االول 
 الثاني

النشاطات  
 والبحوث  

  الدرجة درجة السعي
 النهائيه 

20 20 10 50 50 
 

 معلومات اضافية 
 

                                                                                               
              

 

 

 رية العراق مجهو
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 الكوفة الجامعة :
 التخطيط العمراني الكلية :

 التخطيط االقليمي القســم :
 الثانية  المرحلة :

   احمد هاشم السلطانياسم المحاضر الثالثي :
  استاذ  اللقب العلمي :

 دكتوراه المؤهل العلمي :
 كلية التخطيط العمراني  مكان العمل  :



 

 
 

 

 
 

 جدول الدرس االسبوعي

 

ع 
بو

س
ال
ا

 

 المالحظات المادة العلمية  المادة النظرية  التاريخ

   ألساسية لتقنيات االستشعار عن بعد  العناصر ا  1

   االنعكاسية الطيفية   2

   تطبيقات االستشعار عن بعد في العلوم المختلفة    3

تطبيقات االستشعار عن بعد في دراسة استعماالت االرض والغطاء   4

 االرضي  

  

   سمات االقمار االصطناعية   5

   هااالقمار االصطناعية المستخدمة ومميزات  6

   Landsat7معطيات القمر االصطناعي   7

   Quickbird2 معطيات القمر االصطناعي  8

عرض الصور الجوية او المرئيات  الفضائية باالبيض واالسود    9

 والملونة

  

   الخصائص االساسية لتفسير الصور الجوية او المرئيات الفضائية  10

   الحجم والشكل   11

   النمط  12

   درجة اللون    13

   الظل    14

   اهم صفات الظواهر الطبيعية والبشرية  15

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 توقيع العميد :       توقيع االستاذ :  

 

 

 مجهورية العراق 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 الكوفة الجامعة :
 التخطيط العمراني الكلية :

 التخطيط االقليمي القســم :
 الثانية  المرحلة :

 احمد هاشم السلطاني  سم المحاضر الثالثي :ا
 استاذ   اللقب العلمي :

 دكتوراه المؤهل العلمي :
 كلية التخطيط العمراني  مكان العمل  :

 



 
 

 

 

 

 
 

Course Weekly Outline 
 

Course Instructor  
E_mail  
Title  
Course Coordinator  
 
Course Objective 
 

 

 
Course Description 
 

 

 
Textbook 

 

 
References 

 

 

Course Assessment 
     

     
 
 
General Notes 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

University:kufa 

College:physical planning 

Department:  

Stage:  

Lecturer name:  

Academic Status:   

Qualification:    

Place of work: physical planning college 

 

 

 

 

 

Republic of Iraq 

      The Ministry of Higher Education 

               & Scientific Research 

 

 



 
 

 
 

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     

Half-year Break 

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     
 Instructor Signature:     Dean Signature: 

University: 

College: 

Department: 

Stage: 

Lecturer name: 

Academic Status: 

Qualification: 

Place of work: 

 

 

 

 

 

Republic of Iraq 

The Ministry of Higher Education 

& Scientific Research 

 
 



 

 

 

            

 جدول الدروس األسبوعي                     

 علي حاتم عبد القريشي االسم

 Alih.alquraishi@uokufa.edu.iq البريد االلكتروني 

 قليمي  اإل  قتصاداإل اسم المادة

 ساعتين نظري  مقرر الفصل 

 نظرية اإلقتصاد اإلقليمي وتطبيقاتها فصول تعليم الطلبة أهداف المادة

التفاصيل األساسية  

 للمادة

 وإن االقتصادية، المشكالت  أهم من سواء حد  على والمتقدم النامي العالم تواجه التي  اإلقليمية المشكالت تعد
 . .اإلنتاجية وإمكانياتها ومواردها  اقتصاداتها الختالف المجموعتين بين نوعيتها اختلفت

  الكتب المنهجية 

 االنترنيت وكافة البحوث المتعلقة بعناوين المشار إليها  المصادر الخارجية 

 % 50=االمتحان النهائي الفصل الثاني  % 50األول =الفصل  تقديرات الفصل 

  معلومات إضافية 

 

 

 جمهورية العراق 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 جهاز اإلشراف والتقويم العلمي 

 الجامعة:  الكوفة 

 الكلية:  التخطيط العمراني 

 االقليمي القسم القسم: 

 الثانية المرحلة:  

 القريشي  عبد اسم المحاضر الثالثي:  علي حاتم 

 استاذ مساعداللقب العلمي:  

 المؤهل العلمي:  دكتوراه اقتصاد

 مكان العمل:  كلية التخطيط العمراني 

  اللقب العلمي: 

  المؤهل العلمي: 

  مكان العمل: 



 

 

 

 

 

 جدول الدروس األسبوعي 

 المالحظات المادة العملية  المادة النظرية  األسبوع 

1 

 النظريةاالقتصادية    م:مدخل عا

  التعريف بعلم اإلقتصاد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 مناهج البحث العلمي   2

 اإلقتصادي  التحليل طرق 

3 

 النظريةاالقتصادية

 االقتصاد الجزئي

 االقتصاد الكلي  4

 النظام اإلقتصادي 

5 
 الحاجات 

 االقتصادية وطرق اشباعها  

 الحاجات االقتصادية 

 السلع والخدمات  6

 الفعاليات االقتصادية

7 
 النظرية اإلقتصادية الجزئية

نظريات تحليل سلوك  
  المستهلك

 تحليل المنفعة           8

 العمراني  التخطيط :  الكلية

 االقليمي  القسم: القسم

 الثانية :  المرحلة

 القريشي  عبد حاتم  علي:  الثالثي  المحاضر اسم

 مساعد استاذ:  العلمي اللقب

 اقتصاد دكتوراه :  العلمي المؤهل 

 العمراني  التخطيط  كلية:  العمل مكان

 جمهورية العراق 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 جهاز اإلشراف والتقويم العلمي 



 منحنيات السواء 9

 عناصر السوق   10
 الطلب والعرض 

 

 التوازن

11 
 ليمي قاالقتصاد اإلمدخل الى 

 أهمية    -تعريف االقليم
 

 أنواع األقاليم -اإلقليم 12

13 

   النظريات اإلقليمية للثمن     النظر

 

   نظرية السعر المكانية

 
 نظرية حدود منظقة السوق  14

 قانون ريللي            15

 السعري  نظرية التمييز

16 

 نظريات الموقع 

   حالة السوق الواحد 

 

 العنصر اإلنتاجي الواحد  17

 نظرية المكان المركزي  18

 نظرية هوتلنج 19

20 

 ستخدامات األرض إ

 واسـتخداماتها  مفهوم األرض

 

21 
استعماالت األرض وقيمتها  

 االقتصادية



22 
 نمو المدن وتطورها 

 

 

 

   العراقيةنمو المدينة 

 

23 
حالة التوسعة الكبرى لمنطقة 

 النجف األشرف 

24 

 التنمية اإلقليمية 

 نظريات النمو اإلقليمي  

 

متطلبات النمو ات و محدد

 اإلقليمي

25 
 التجارة بين األقاليم 

 نماذج النمو اإلقليمي 

26 

 اإلقليمي  التخطيط

 االقتصادي  عالقته بالتخطيط

 

27 

 التخطيط الصناعي والتوطن  

مساؤى عدم األخذ بالتخطيط 

 . اإلقليمي

 المشكالت اإلقليمية  28
 البلدان النامية

 

 البلدان الصناعية

29 
 اإلقليمية  السياسات

 التصديرية 

 

 االستيرادية  30

 



 



 

 

 

 

 

 

 
 جدول الدروس االسبوعي

 احمد حسين عالوي  االسم
  البريد االلكتروني 

 اسس ومبادئ –التخطيط االقليمي  اسم المادة 
  مقرر الفصل 
 اهداف المادة

 
 التعريف باسس ومبادئ وماهية التخطيط االقليمي

 التفاصيل االساسية للمادة
 

 اهدافه  ماهو االقليم  شرح مفصل وتعريف ب )التخطيط االقليمي انواعه
المركزية واالمركزية في ادارة االقليم ، تنمية االقاليم ،التنمية االقليمية في 

 البلدان الراسمالية والنامية( 
 

 الكتب المنهجية 
 

 د. محمد جاسم العاني  –مبادئ في التخطيط االقليمي 
 د. عبدالرزاق عباس  -جغرافية المدن 

 
 المصادر الخارجية 

 

 د.فؤاد محمد الصقار   –االقليمي  التخطيط
 أ.د كايد عثمان ابو صبحة   –جغرافية المدن 

أ.د محسن عبد  –مفاهيم ونظريات وتحليالت مكانية –التخطيط االقليمي 
 الصاحب المظفر   

 
 تقديرات الفصل 

االمتحانات  المختبر  الفصل الدراسي
 اليومية 

 االمتحان النهائي المشروع 

     
 

 ية معلومات اضاف
 

                                                                                                
 

 مجهورية العراق 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 الكوفة الجامعة :
 التخطيط العمراني الكلية :

 تخطيط االقليميال القســم :
 الثانية  المرحلة :

 احمد حسين عالوي  اسم المحاضر الثالثي :
 مدرس  اللقب العلمي :

 واقليميماجستير تخطيط حضري  المؤهل العلمي :
 التخطيط العمراني  كلية مكان العمل  :



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول الدروس االسبوعي

 

ع 
بو

س
ال
ا

 

 المالحظات المادة العلمية  المادة النظرية  التاريخ

   مقدمة تاريخية عن التخطيط االقليمي   1

   ت التخطيط االقليميمفاهيم عامة عن مفردا  2

   اهداف التخطيط االقليمي  3

   انواع التخطيط االقليمي  4

   مستويات التخطيط االقليمي  5

   الخطة االقليمية ومراحلها   6

   تعاريف ومفاهيم  -ماهو االقليم  7

   العالقة بين التخطيط االقليمي والتخطيط القومي  8

   الراسمالية  التخطيط االقليمي في الدول  9

   التخطيط االقليمي في الدول النامية  10

   مقدمة عن الدراسات التفصيلية في التخطيط االقليمي  11

   الدراسات البيئية والطبيعية   12

   والديمغرافية الدراسات السكانية  13

   القانونية   االقتصادية واالجتماعية  الدراسات   14

   دراسة الخدمات  والبنى التحتية    15

   امتحان نهاية الكورس   16

 

   التخطيط في داخل االقليمى    1

   التخطيط بين االقاليم    2

   االقليم الطبيعي   –انواع االقاليم   3

   االقليم الخاص –االقليم االداري  –االقليم البشري   4

     اقاليم اخرى –االقليم المتروبوليتاني   5

   االقاليم المتجانسة  االقليم الوظيفي   6

   تحديد االقاليم    7

   الصفات العامة لالقليم   8

   االقليم التخطيطي وضوابط تحديده  9

   االقاليم التخطيطية ومراكز النمو المقترح  10

   اقاليم العراق   11

   المدينة االم واقاليمها في فرنسا    12

   اية الكورس امتحان نه  13

   مراجعة المادة  السنوية   14

  

 

 توقيع العميد :         :  األستاذتوقيع 

        Khlood. ALsalim    

 

 

 مجهورية العراق 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 الكوفة الجامعة :
 التخطيط العمراني الكلية :

 التخطيط االقليمي القســم :
 نية الثا المرحلة :

 احمد حسين عالوي  اسم المحاضر الثالثي :
 مدرس  اللقب العلمي :

 ماجستير تخطيط حضري واقليمي المؤهل العلمي :
 كلية التخطيط العمراني  مكان العمل  :

 



 

 



 
 

 
 

 جدول الدرس االسبوعي
 عبد الكريم الشماع  االسم

  البريد االلكتروني 
 للمخططينالمساحة  اسم المادة 

 سنوي  مقرر الفصل 
 اهداف المادة

 
تعريف طالب قسم التخطيط الحضري والبيئي واالقليمي بالحسابات االزمة للمساحة وكيفية مسح 

ساباتها وطرق اجرائها وكيفية استعمال اجهزة المساحة المشاريع التخطيطية والهندسية المختلفة وح
 المختلفة )نظري + عملي(

التفاصيل االساسية  
 للمادة

 

الشرح النظري لقوانين المساحة وحساباتها وكذلك التدريب واتقان استعمال االجهزة المساحية  
 المختلفة.

 
 الكتب المنهجية 

 
 المساحة الهندسية/ ياسين عبيد 

 
 رجية المصادر الخا

 

 

 
 تقديرات الفصل 

الفصل الدراسي 
 االول

الفصل الدراسي  المختبر 
 الثاني 

 االمتحان النهائي المختبر 

20% 5% 20% 5% 50% 
 

 معلومات اضافية 
 

                                                                                               
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجهورية العراق 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 الكوفة الجامعة :
 التخطيط العمراني الكلية :

  االقليميالتخطيط   القســم :
  الثانية المرحلة :

 عبد الكريم الشماع :اسم المحاضر الثالثي
   مساعد استاذ اللقب العلمي :

  ماجستير المؤهل العلمي :
 كلية التخطيط العمراني  مكان العمل  :



 

 
 

 
 

 جدول الدرس االسبوعي

ال 
ا س بو  ع

 المالحظات  المادة العلمية  المادة النظرية  التاريخ 

  محاضرة تعريفية بمختبر المساحة مقدمة عامة عن المساحة  1

  قياس المسافة بين نقطتين بواسطة عجلة القياس  انواع المساحة  2

  مختلفةقياس المسافة بين نقطتين بواسطة اشرطة  وحدات القياس   3

قياس المسافات المستوية والمنحدرة بواسطة    4

 الشريط  

  وقياس المسافة بين نقطتين مد مستقيم على امتداده 

اخطاء القياس بواسطة الشريط وتصحيح    5

 1المسافات المقاسة 

قياس المسافة بين نقطتين بواسطة الشريط على ارض  

 منحدرة 

 

  اخطاء القياس بواسطة الشريط وتصحيح  6

 2المسافات المقاسة 

  1تطبيقات استخدام الشريط في اسقاط االعمدة 

  2تطبيقات استخدام الشريط في اسقاط االعمدة  مقدمة في التسوية   7

  1تطبيقات استخدام الشريط في قياس الزاوية االفقية  التسوية وتطبيقاتها   8

  2م الشريط في قياس الزاوية االفقية تطبيقات استخدا التسوية بين نقطتين والتسوية التحقيقية  9

  1قياس المسافات المعترضة بعائق  تدقيق وتصحيح جدول التسوية   10

  1قياس المسافات المعترضة بعائق  التسوية المتبادلة  11

1اخطاء العمل بجهاز التسوية   12   التعرف على جهاز التسوية 

  ن نقطتين التسوية بي   2اخطاء العمل بجهاز التسوية   13

  عملية تسوية داخل حدود بناية الكلية والتسوية التحقيقية  التسوية المتبادلة   14

  التسوية المتبادلة مراجعة   15

 عطلة نصف السنة

  مقدمة في المقاطع المقاطع / مقدمة  16

المقاطع الطولية / جدول تسوية المقاطع    17

 الطولية 

  اجراء عملية تسوية في مقطع طولي مختار 

اجراء عملية تسوية على مقاطع عرضية عمودية على   تدقيق وتصحيح جدول التسوية المقاطع الطولية   18

 المقطع الطولي السابق 

 

  تعيين عمق الحفر والدفن  رسم المقطع الطولي وتثبيت خط المنحدر   19

  التعرف على جهاز الثيودواليت  المقاطع العرضية والمقاطع النهائية  20

ايجاد عمق الحفر والردم وتثبيت االوتاد   21

 الجانبية 

استخدام جهاز الثيودواليت والتعرف على تطبيقاته 

 1المختلفة 

 

  استخدام جهاز الثيودواليت والتعرف على تطبيقاته جهاز الثيودواليت/ مقدمة  22

  فحص جهاز الثيودواليت وتصحيحه يتاالخطاء واالغالط في العمل بالثيودوال  23

  التعرف على جهاز البوصلة/ رسم مضلع  الهجر وانواعه  24

تحديد اركان قطعة ارض على شكل مضلعوحساب مساحتها   انظمة االتجاهات والعالقة بينها /البوصلة  25

 بواسطة الشريط والثيودواليت 

 

المساحات: التعرف على كيفية حساب المساحة   26

شكل من االشكال الهندسية / استخدام  لكل

الطرق العددية في حساب المساحات )قاعدة  

 سامسون وشبه المنحرف(

  ريق حساب الحجوم والكميات الترابية لمقطع ط

  قياس المسافات بالطرق غير المباشرة )التاكيومتري(  حساب الحجوم والكميات الترابية  27

رة  قياس المسافات بالطرق غير المباش  28

 )التاكيومتري( 

  وتطبيقاته  GPSالتعرف على جهاز 

  رسم الخارطة الكنتورية لمنطقة المسح الطبوغرافي /مقدمة   29

  التعرف على جهاز التوتال ستيشن الخطوط الكنتورية   30

 توقيع العميد :                      توقيع االستاذ :   

 مجهورية العراق 
 العالي والبحث العلمي وزارة التعليم

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 الكوفة الجامعة :
 التخطيط العمراني الكلية :

 التخطيط االقليمي   القســم :
 الثانية  المرحلة :

عبد الكريم  :اسم المحاضر الثالثي
 الشماع

 استاذ مساعد   اللقب العلمي :
 ماجستير  المؤهل العلمي :

 كلية التخطيط العمراني  مكان العمل  :

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول الدروس األسبوعي 

 

 سهاد كاظم الموسوي  االسم

 - البريد االلكتروني 

 المشروع القطاعي اسم المادة 

 سسنوية مقررات  مقرر الفصل 

 المادة أهداف

والتعرف علىى المفىاهيم والمصىطل ات  ات الع  ىة   القطاعيبالتخطيط  تهدف المادة الى التعريف  

يهىدف الىى  وواحداً من االدوات العملية والعلميىة للتخطىيط اال ليمىي  يمثلالتخطيط القطاعي   كون

خلق حالة مىن التىوا ن التنمىوي ل  ىاليم لىدا البىد مىن تكامىل بىين التخطىيط القطىاعي والتخطىيط 

اإل ليمي،لت قيىىىق المهمىىىة األساسىىىية للتخطىىىيط المتمثلىىىة نىىىي التطىىىوير المتناسىىىق والمتىىىوا ن 

 لمتكاملة ني التنمية اال تصادية واالجتماعية الشاملة .ل  تصاد؛و لك من خ ل الخطط ا

التفاصيل 

 للمادة األساسية

 التخطيط )نشأته وتطوره وأهدانه ومبادئه  وأنواعه( -

 مفهوم التخطيط القطاعي وع  ته بالتخطيط الشامل و مراحل الخطة القطاعية -

 م اضرات نظرية عن القطاعات المشمولة بالدراسة . -

المطلوبة لكىل  طىاعو ومىا هىي  ليىة جمىا البيانىات ليىرو ت ليىل وتقيىيم كىل  ما هي البيانات -

 القطاع.

 االدوات واالساليب التخطيطية  ات الع  ة بالتخطيط القطاعي. -

 عروو مجاميا الطلبة لكل  طاع ب سب التقسيم. -

 

 الكتب المنهجية 

 د.م مد العاني / واال ليمي  اال ليم والتخطيط •

 د.كامل الكناني  /و ااساليب كمية ني ت ليل الم •

 أ.ثائر عياصرة  /النما ج الكمية ني التخطيط وتطبيقاتها ني ال اسوب •

 التخطيط اال ليمي/ أ.ثائر عياصرة •

 جون ك يسون/تطبيقات( -نظريات-)مفاهيممدخل للتخطيط اال ليمي •

 التخطيط اال ليمي/جون ك يسون •

 جمهورية العراق 

 و ارة التعليم العالي والب ث العلمي

 جها  اإلشراف والتقويم العلمي 

 الكونة  الجامعة:

 التخطيط العمراني  الكلية:

 اال ليمي التخطيط  القسم:

 ة انيالث المرحلة:

 سهاد كاظم الموسوي اسم الم اضر الث ثي:

 مساعد استا  اللقب العلمي:

 دكتوراه  المؤهل العلمي:

 كلية التخطيط العمراني  مكان العمل:



 م.  1969  التخطيط اال تصادي، الطبعة الثانية، بيروت، ال مصي،م مود  •

 م. 2000التنمية والتخطيط اإل ليمي، منشورات و ارة الثقانة، دمشق،  خير صفوح •

جامعة  : مناهج الب ث الجيراني وطرائقه ني الجيرانية البشرية،م مد دياب •

 . 2010دمشق،

 المو ا وسياسات التنمية المكانية// د.كامل الكناني  •

• Richardson,H,"Regional Growth Theory". 

• NEMA (1998). Guidelines for Integration of Environmental 

Considerations into Sectoral Planning, Project and Policy 

Formulation in Uganda. National Environment Management 

Authority, Kampala, UGANDA. 

 

المصادر 

 الخارجية

 ال ليميم اضرات د.م مد العاني ني مركز التخطيط ال ضري وا •

 م اضرات د.باسل احمد ني مركز التخطيط ال ضري واال ليمي •

 م اضرات د.كامل الكناني ني مركز التخطيط ال ضري واال ليمي •

 شبكة االنترنت •

 تقديرات الفصل 

الفصل 

 1الدراسي 
 تقييمات 

االمت انات 

 اليومية 

الفصل 

 2الدراسي 
 االمت ان النهائي  تقييمات 

      

  معلومات إضانية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول الدروس األسبوعي 
 الم حظات المادة العملية المادة النظرية األسبوع 

 مادة نظرية  م اضرة تمهيدية  1
 

 - التخطيط )نشأته وتطوره وأهدانه ومبادئه  وأنواعه( • 2

3 
 مفهوم التخطىيط القطىاعي وع  تىه بىالتخطيط الشىامل و مراحىل الخطىة القطاعيىة •

 )تقسيم مجموعات الطلبة(
-  

  - م اضرات نظرية عن القطاع الصناعي ، السياحي ، الزراعي. • 4

5 
ما هي البيانات المطلوبىة لكىل  طىاعو ومىا هىي  ليىة جمىا البيانىات ليىرو ت ليىل  •

 وتقييم كل القطاع.و 
-  

  تطبيقي  عروو المجاميا • 6

  تطبيقي  عروو المجاميا • 7

  تطبيقي  عروو المجاميا • 8

  تطبيقي  عروو المجاميا • 9

  تطبيقي  عروو المجاميا • 10

  تطبيقي  عروو المجاميا • 11

  تطبيقي  عرو شبه نهائي 12

  تطبيقي  عرو نهائي   13

  نظري  م اضرات نظرية عن  طاع السكان واالسكان. • 14

  نظري  م اضرات نظرية عن  طاع النقل. • 15

  نظري  م اضرات نظرية عن القطاع التجاري. • 16

  تطبيقي  عروو المجاميا  17

  تطبيقي  عروو المجاميا  18

  تطبيقي  عروو المجاميا  19

  تطبيقي  عروو المجاميا  20

  تطبيقي  عروو المجاميا  21

  تطبيقي  عروو المجاميا  22

 الجامعة: الكونة 

 الكلية: التخطيط العمراني 

 التخطيط اال ليمي القسم: 

 المرحلة: الثانية 

 اسم الم اضر الث ثي: سهاد كاظم الموسوي

 اللقب العلمي: استا  مساعد

 المؤهل العلمي: دكتوراه 

 مكان العمل: كلية التخطيط العمراني 

 

 جمهورية العراق 

 و ارة التعليم العالي والب ث العلمي

 جها  اإلشراف والتقويم العلمي 



  تطبيقي  عروو المجاميا  23

  تطبيقي  عروو المجاميا  24

  تطبيقي  عرو شبه نهائي  25

  طبيقي ت العروو النهائية  26

   عنوان الم اضرة  27

 )المقررات السنوية( ة: المادة تدرس حسب نظامم حظ

  

 

 تو يا االستا :                                                                     تو يا العميد: 

 

 



 
 

 

 

 

 

 جدول الدروس االسبوعي
 

 امحد هادي الغزالي االسم

  البريد االلكتروني 

 للمخططني براجميات تطبيقية اسم المادة 

 سنوي مقرر الفصل 

 اهداف المادة
 

-AutoDESK-CADLAND(وبرنامج )AutoCAD-2010إملام الطلبة بربنامج )

( ومتكني الطلبة على رسم اخلرائط وتعديلها ومتكني الطلبة من التصميم والتخطيط يف (2009

 جماالت هلا عالقة يف ختصصاتهم .
 التفاصيل االساسية للمادة

 
التعرف على الربامج املذكورة آنفا وكيفية االستخدام الناجح هلا يف جمال التخصص وشرح مفصل 

 تلك الربامج.ألوامر 

 
 الكتب المنهجية 

 
 ال يوجد

 
 المصادر الخارجية 

 

-AutoDESK-CADLAND)وبرنامج  (AutoCAD)حماضرات حول برنامج  -1

للمدرس املساعد حيدر كامل عبد الكريم ألقيت يف املركز املهين العالي إلعداد املدربني  (2009

 2011إىل   2007يف مدينة مصراتة /ليبيا يف األعوام املمتدة من

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

 تقديرات الفصل 
االمتحانات  المختبر  الفصل الدراسي

 اليومية 
 االمتحان النهائي المشروع 

30% 10% 10% - 50% 
 

 معلومات اضافية 
 

                                                                                                
 

 

 

 

 

 مجهورية العراق 
 التعليم العالي والبحث العلميوزارة 

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 الكوفة الجامعة :
 التخطيط العمراني الكلية :

 التخطيط االقليمي   القســم :
 الثانية  المرحلة :

 احمد هادي الغزالي  اسم المحاضر الثالثي :
 مدرس مساعد  اللقب العلمي :

 ماجستير المؤهل العلمي :
 : كلية التخطيط العمراني  مكان العمل  :



 

 جدول الدروس االسبوعي

ال 
ا س بو  ع

 

 المالحظات المادة العلمية  المادة النظرية  التاريخ

شرح لمزايا الرسم باستخدام الحاسب اآللي بالمقارنة مع الطريقة التقليدية   1

لرسم ,التعداد والتعريف ببعض برمج الرسم الشائعة ,تحديد المكونات  

 األساسية للنظام ومتطلبات تشغيله  

 التطبيق العملي للمادة النظرية من قبل الطلبة
 

  التطبيق العملي للمادة النظرية من قبل الطلبة (AutoCAD-2010)التعريف ببرنامج وواجهات أوتوكاد   2
مفصل لبعض   حتنشيط أدوات األشرطة األساسية وكيفية نقلها وإخفائها, وشر  3

 اإليعازات الضرورية للتحكم بالبرنامج  
  التطبيق العملي للمادة النظرية من قبل الطلبة

  أمثلة تطبيقية حول الموضوع النظري  رسم أشكاالً بسيطة ومعقدة باستخدام نظام اإلحداثيات المطلق والتزايدي    4
ومن   (Osnap)وتغيير إعدادات أدوات القفز (Grid)تغيير إعدادات الشبكة   5

 ثم الرسم بهما . 
  أمثلة تطبيقية حول الموضوع النظري 

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

10  
 (Modify)شرح مفصل ألوامر شريط التعديل 

يتم  ثالنظري, بحي أمثلة تطبيقية حول الموضوع 

أجراء التعديالت على الرسوم وبدون الحاجة إلى  

 الحسابات 

 

11  
 (Modify)شرح مفصل لباقي أوامر شريط التعديل 

أمثلة تطبيقية لتحويل الرسوم البسيطة إلى رسوم 

 معقدة في زمن بسيط والعكس صحيح

 

 

  النظري أمثلة تطبيقية حول الموضوع  (Modifyتكملة ألوامر شريط التعديل )  12
  موضوع الطبقاتأمثلة تطبيقية حول   (Layers)شرح تفصلي ألوامر الطبقات   13
  أمثلة تطبيقية شاملة حول الموضوع النظري (2D)شرح نظري ألمثلة تطبيقية  شاملة ثنائية األبعاد  14
15   

 وكيفية تعديل خصائصها  (Dimension)شرح نظري حول إضافة األبعاد
أمثلة تطبيقية حول إضافة األبعاد وتعديل خصائصها  

 للرسوم ثنائية وثالثية األبعاد 
 

 شرح نظري حول إضافة النصوص وتعديل خصائصها   16
أمثلة تطبيقية حول إضافة النصوص وتعديل 

 خصائصها 
 

 
,شرح للرسوم  (UCS)شرح نظري ألوامر تغيير نظام إحداثيات المستخدم   17

 وإضافة السمات عليها (Blocks)بإضافة الكتل 

  أمثلة تطبيقية حول الموضوع النظري

,رسم رسوم ثالثية (Surface Modeling)شرح ألوامر النمذجة السطحية   18

 (Surface)البعد بواسطة أوامر السطوح 
  أمثلة تطبيقية حول الموضوع النظري

( ,أنشاء رسوم شبكية وكيفية أجراء التعديل (Meshesالرسم بواسطة أوامر  19

 عليها وكيفية التفريق بين النمذجة السطحية والنمذجة الصلبة 
  أمثلة تطبيقية حول الموضوع النظري

,طرق الرسم ثالثي األبعاد  (Solid Modeling)شرح لنمذجة المجسمات    20

 (Solids)وإمكانية كل طريقة ,أنشاء رسوم بسيطة ومعقدة بواسطة أوامر 
  أمثلة تطبيقية حول الموضوع النظري

  أمثلة تطبيقية حول الموضوع النظري (Solids)تكملة لشرح الرسوم بواسطة أوامر   21
  أمثلة تطبيقية حول الموضوع النظري رسوم متقدمة بواسطة العمليات المنطقية أنشاء   22
  أمثلة تطبيقية حول الموضوع النظري أنشاء رسوم بواسطة أمرالبثق وأمرالثخانة وتحديد متى يتم استعمالهما    23
  تطبيقية حول الموضوع النظريأمثلة  تحويل الرسوم ثنائية البعد إلى رسوم ثالثية البعد والعكس صحيح   24
  أمثلة تطبيقية حول الموضوع النظري استنتاج)رسم( المساقط للرسوم ثالثية البعد    25
شرح أوامر الطباعة وكيفية تغيير إعداداتها لتتوافق مع مقياس الرسم    26

 وخصائص الرسوم 
  أمثلة تطبيقية حول الموضوع النظري

  أمثلة تطبيقية حول الموضوع النظري (Autodesk-CADLAND-2009)التعريف ببرنامج وواجهات   27
شرح لكيفية رسم الخرائط الطبوغرافية وكيفية جلب الملفات التي تحتوي على   28

 اإلحداثيات  
  أمثلة تطبيقية حول الموضوع النظري

شرح مفصل لكيفية رسم وتخطيط مسقط أفقي مع شرح لبعض أوامر التصميم   29

 المستخدمة في المسقط األفقي للطريق  
  أمثلة تطبيقية حول الموضوع النظري

شرح مفصل لكيفية رسم وتخطيط مسقط طولي )رأسي( مع شرح لبعض    30

 أوامر التصميم المستخدمة في المسقط الطولي للطريق 
  تطبيقية حول الموضوع النظريأمثلة 

 توقيع العميد :         :  األستاذتوقيع  

 مجهورية العراق 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 الكوفة الجامعة :
 التخطيط العمراني الكلية :

 التخطيط االقليمي   القســم :
 الثانية  المرحلة :

احمد هادي   اسم المحاضر الثالثي :

 الغزالي
 مدرس مساعد  اللقب العلمي :

 ماجستير المؤهل العلمي :
 : كلية التخطيط العمراني  مكان العمل  :
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 جدول الدروس االسبوعي
 نصري عبد الرزاق االسم

  البريد االلكتروني 

 ختطيط اإلسكان اسم المادة 

 سنوي مقرر الفصل 

 اهداف المادة
 

ألهم وأكبر استعمال لألرض في البيئة الحضرية )السكن(    أن يتعلم الطالب كيف يخطط

األخرى األرض  استعماالت  بقية  مع  يتكامل  غير  ل  يخطط  و.    والذي  األرض  مورد 

  التخطيطية   هميةاأليضاف إلى ذلك إدراك    المتجددة واستيعابها لألعداد المتزايدة للسكان.

وفي   كعنصر  لألرض  عموما  بالتزايد  المحكوم  األنسان  ومأوى  غذاء  سلة  وأنها  نادر 

   البلدان النامية خصوصاً. 

 التفاصيل االساسية للمادة
 

السكنية, مكونات وأنواع الحاجة السكنية, تقييم الرصيد التخطيطي للوظيفة  البعد  دراسة

نظريات اختيار الموقع السكني, المعايير التخطيطية لإلسكان في العراق ودول أخرى, 

 سياسات اإلسكان في الدول النامية, أساليب التجديد الحضري للمناطق السكنية,  السكني,

سياسة اإلسكان الوطنية في  العراق, سياسات وتمويل اإلسكان في , اإلسكانية ات  المؤشر

االسكان ... مفهوم, أهميه  , والنظام السكني الفردي ونظام المجمعات السكنية  العراق

 . ونظم

 د. صباح فاضل الرحماني .أ –تخطيط وسياسات   - اإلسكان الكتب المنهجية 

 
 المصادر الخارجية 

 

 . غابريــال ناجي / مناطقي استراتيجية تطور سوق اإلسكان في العراق.. تخطيط  -1

 سياسة اإلسكان الوطنية يف العراق / أ.د. مظفر علي اجلابري -2

 / وزارة األعمار واإلسكان  سياسات وتمويل اإلسكان في العراق -3

 / األردن المؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري/  اإلسكانية  ات المؤشر -4

5- Assessment of Government Financing Policies for Housing of Low-Income 
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 الرومانية. 
 مقدمة تاريخية.  ❖
 نشأة المدينة. ❖
المالمح التخطيطية للمدينة في العصور   ❖

 القديمة:
 أنواع المدن القديمة )من حيث الوظيفة(.  ❖

 

 مدينة في العصور الوسطى.الفكر التخطيطي لل  13
o  .مقدمة تاريخية 
o .نشأة المدينة 
o   المالمح التخطيطية للمدينة في العصور

 القديمة:
o  .)أنواع المدن القديمة )من حيث الوظيفة 
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فكر التخطيطي للمدينة في عصور الدولة ال  14
 االسالمية. 

 مقدمة تاريخية.  ✓
 نشأة المدينة. ✓
التخطيطية للمدينة في العصور المالمح  ✓

 القديمة:
 أنواع المدن القديمة )من حيث الوظيفة(. ✓

 الفكر التخطيطي للمدينة في عصر النهضة.
  .مقدمة تاريخية 
 .نشأة المدينة 
   المالمح التخطيطية للمدينة في العصور

 القديمة:
  .)أنواع المدن القديمة )من حيث الوظيفة 

 

 

  الطلبةة ورقة عمل ش مناق  15
  

 توقيع العميد :       توقيع االستاذ : 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 جدول الدروس االسبوعي
 

 حسين محمد سمير االسم
  البريد االلكتروني 

 مهارات بحثية واحصاء  اسم المادة 
 سنوي  مقرر الفصل 
 اهداف المادة

 
 عرف على مفهوم االحصاء وتطبيقاته الت -1

 تعلم الوسائل االحصائية والمقاييس لوصف طبيعة البيانات  -2

امها في مجال االستدالل  تعلم الوسائل االحصائية واستخد-3
 االحصائي واتخاذ القرارات  

 التفاصيل االساسية للمادة
 

 

 
 الكتب المنهجية 

 

 المدخل الى االحصاء _ دكتور خاشع محمد الراوي 
الجغرافية _ دكتور سامي عزيز عباس ودكتور أياد   االحصاء والنمذجه

 عاشور الطائي  

 
 المصادر الخارجية 

 

 

 
 تقديرات الفصل 

االمتحانات  الفصل الثاني  صل الدراسيالف
 اليومية 

 االمتحان النهائي

20% 20% 10% 50% 
 

 معلومات اضافية 
 

                                                                                                
 

 مجهورية العراق 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 شراف والتقويم العلميجهاز اال

 

 

 

 

 

 الكوفة الجامعة :
 التخطيط العمراني الكلية :

 التخطيط االقليمي   القســم :
 الثانية  المرحلة :

    حسين محمد سمير اسم المحاضر الثالثي :
 مساعدمدرس  اللقب العلمي :

 ماجستير المؤهل العلمي :
 كلية التخطيط العمراني   مكان العمل  :



 
 

 جدول الدروس االسبوعي

 

ع 
بو

س
ال
ا

 

 المادة النظرية  التاريخ
 

 الفصل االول             

المادة 
 العلمية

 المالحظات

خالل اسابيع    مقدمة عن االحصاء + الطريقة العلمية + الطريقة االحصائية + الفروض + االهداف   1

يتم اجراء 

مجموعة من  

االمتحانات 

خالل فترة  

الفصل  

الدراسي 

 االول 

    وصف البيانات: جمع وتفريغ البيانات وعرض البيانات وتعاريف   2

     العينات بأنواعها جدول التوزيع التكراري وتقنيات  تصميمخطوات   3

   وصف العينة والمجتمع    4

   التكرارات المجتمعة )الصاعدة والنازلة( والعرض البياني    5

   االربعة   انات المبوبة وغير المبوبة وخواصهمقاييس النزعة المركزية : الوسط للبي  6

   منوال للبيانات البوبة وغير المبوبة الوسيط وال  7

   مقاييس التشتت : المدى واالنحراف المتوسط للبيانات المبوبة وغير المبوبة   8

   االنحراف المعياري والتباين )للبيانات المبوبة وغير المبوبة (   9

   المنحنى الطبيعي  تحت المساحة  معامل االختالف + الدرجة المعيارية +  10

   هاالنحراف المعياري للمتوسطات وتطبيقات  11

   مقاييس التمركز والتشتت المكانيين , المتوسط المكاني   12

   الوسيط المكاني , المنوال المكاني , المسافة المعيارية المكانية   13

   الجار االقرب   تحليلمنحنى لورنز , قرينة لورنز _  14

   وتقارير عن البحث العلمي  اختبارات شهرية واسبوعية *  15

   اختبارات شهرية واسبوعية * وتقارير عن البحث العلمي  16

 الفصل الثاني 

   اختبار مربع كاي    1

   معامل بول_ معامل فاي _ معامل كاما    2

   تحليل االرتباط واالنحدار : الجزئي : المقاييس : االرتباط البسيط    3

   تعدد , ومعامل ارتباط الرتب لسبيرمان معامل االرتباط الم  4

   معادلة االنحدار الخطي البسيط  تقديرتحليل االنحدار الخطي البسيط ,    5

   التوزيعات االحتمالية المستمرة : التوزيع الطبيعي _ حساب المساحات تحت المنحنى الطبيعي    6

   وتطبيقات  : تمارين  zقانون    7

   امتحانات    8

   طريقة االحصائية تبار الفرضيات : الاخ  9

   اختبارات تتعلق بالمتوسطات    10

    Tوتوزيع اختبارات تتعلق بمتوسطين   11

   , العينات   العلمية , مشكلة البحث , فرضياته مناهج واساليب البحث العلمي : الطريقة  12

   المعلومات , عرض وتحليل البيانات   العينة , االستبيان , المقابلة , المالحظة , مصادر حجم  13

   كتابة تقرير البحث العلمي   14

  

 توقيع العميد :       يع االستاذ : توق 

 مجهورية العراق 
 يوزارة التعليم العالي والبحث العلم

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 لكوفةا الجامعة :
 التخطيط العمراني الكلية :

 التخطيط االقليمي   القســم :
 الثانية  المرحلة :

 حسين محمد سمير    اسم المحاضر الثالثي :
 مدرس مساعد اللقب العلمي :

 ماجستير المؤهل العلمي :
 كلية التخطيط العمراني   مكان العمل  :

 



 

 
 

 

 

 
 

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 
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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   

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 

 
 



correlation : coefficient    

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 طه االسم 

  البريد االلكتروني 

 GISنظم المعلومات الجغرافية  اسم المادة

 سنوي  مقرر الفصل 

 اهداف المادة

 

التخطيط العمراني من خالل في  اودوره GISنظم المعلومات الجغرافية إكساب الطلبة معرفة أهمية 

 .  كل الحضرية وتخطيط المدن المساهمة في تحليل وحل المشا

االساسية  التفاصيل 

 للمادة 

 

 

 ال يوجد   الكتب المنهجية

 

 المصادر الخارجية 

 

 

 

 تقديرات الفصل 

 االمتحان النهائي  المشروع االمتحانات اليومية المختبر  الفصل الدراسي 

20 % 20 %                   10%           50 % 

                                                                                                معلومات اضافية

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجهورية العراق 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 الكوفة جامعة :ال
 التخطيط العمراني الكلية :

 يقليمالتخطيط اال القســم :
 ثانية ال المرحلة :

 سراء عبد طه اسم المحاضر الثالثي :
 مساعد  استاذ اللقب العلمي :

 دكتوراه المؤهل العلمي :
 كلية التخطيط العمراني  مكان العمل  :



 

 

 

 

 

 

 

 جدول الدروس االسبوعي 
 المالحظات  يةملالمادة الع المادة النظرية التاريخ  االسبوع

 لمحة تاريخية عن نظم المعلومات الجغرافية.   1

 . GISات الجغرافية تعريف نظم المعلوم
 ESRIالتعرف على إصدارات 

 

 منهجية نظم المعلومات الجغرافية العلوم المكونة ل  2

 .مميزات نظم المعلومات الجغرافية

  Arc GISتعليم تنصيب برنامج ال 

 .اهمية نظم المعلومات الجغرافية  3

 لمية لنظم المعلومات الجغرافية  اوال : االهمية الع

 .ية االقتصادية لنظم المعلومات الجغرافيةثانياً : االهم

( الجغرافية  المعلومات  نظم  اهمية   : التخطيط   GISثالثاً  في   ) 

 العمراني. 

برنامج   بيئة  على  التعرف 

ARCMAP 9.3    

 شريط العنوان   -

 شريط الحالة  -

 شريط التمرير ومكوناته  -

 شريط االدوات . -

 

   .مكونات نظم المعلومات الجغرافية  4

برنامج التكبير   في  واالزاحة 

ARCMAP 9.3   

 التكبير   -

 التكبير الثابت   -

 التصغير   -

 التصغير الثابت   -

 االزاحة   -

 التكبير الى بعد كامل   -

 التكبير الى بعد سابق   -

 التكبير الى البعد التالي   -

 نافذة التضخيم   -

 فتح نافذة التضخيم      

 مميزات نافذة التضخيم     

 نافذة المشاهدة   -

 

 

 عمل القياسات على الخريطة    . مرتبطة بنظم المعلومات الجغرافيةالتقنيات ال  5

 قياس مساحة معلم   -

 قياس المسافة بين المعالم .  -

 تغيير وحدات قياس المسافات 

 

 اضافة عناصر الخريطة    طرق العرض في برنامج نظم المعلومات الجغرافية  6

 اضافة عنوان الخريطة -

 اضافة مقياس الرسم   -

 مال  اضافة اتجاه الش -

 اضافة مفتاح الخريطة  -

  Label features تسمية المعالم 

 

  امتحان نصف فصلي    امتحان نصف فصلي   7

البيانات    .مخرجات نظم المعلومات الجغرافية  8    Attribute Tableجداول 

 والتعامل معها  

 

  Symbolize layerترميز البيانات   الجغرافية.  المعلومات  نظم في  البيانات واخراج ادخال   9

 

 

ومقارنتها ببرامج الحاسوب  GIS) نظم المعلومات الجغرافية )   10

 االخرى.

شريط    على  الموقع  احداثيات  قراءة 

 الحالة في برنامج ارك ماب 

 

 مجهورية العراق 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 الكوفة الجامعة :
 التخطيط العمراني الكلية :

 يقليمالتخطيط اال ـم :القسـ
 الثانية  المرحلة :

 سراء عبد طه اسم المحاضر الثالثي :
 استاذ مساعد  اللقب العلمي :

 دكتوراه المؤهل العلمي :
 كلية التخطيط العمراني  مكان العمل  :

 



الجغرافية  االحداثيات  بين  االنتقال 

 والكارتيزية في الخارطة

خالل   من  معين  موقع  عن  البحث 

 احداثياته .

ال    المهام الوظيفية لنظم المعلومات الجغرافية   11 الـ     Rasterاستخدام      Vectorو 

 في االرك ماب

 Raster Dataاضافة بيانات شبكية  -

 الى الخريطة  وترميزها .   

الشبكية  - البيانات  بين  الفرق  توضيح 

 واالتجاهية 

 

ال  .GPSنظام تحديد المواقع العالمي   12 برنامج  على   ARC التعرف 

Catalogue  

 

الـ         .واهميتهاائط مفهوم الخر  13  Arcعرض البيانات في برنامج 

Catalogue  

 

  Arc Catalogueاضافة البيانات من   .الخرائط الرقمية والخرائط التقليدية  14

    Arc Mapالى 

 

  امتحان نصف فصلي    امتحان نصف فصلي   15

 عطلة نصف السنة

 ستعالم  اال  مساقط الخرائط   16

 االستعالم بواسطة البيانات   -

  االستعالم بواسطة الموقع  -

 

و ملفات    data baseقاعدة البيانات    انواع المساقط.  17

  shape fileالـ 

 انشاء قاعدة بيانات   -

  shape fileانشاء  -

 

  الجغرافية رسم المعالم     نظم االحداثيات.   18

  مية انتاج خريطة رق   التصوير الجوي.   19

  اعدادات طباعة الخريطة   االستشعار عن بعد   20

  مشروع افتراضي من قبل األستاذ المراجع الجيودسية  21

  امتحان نصف فصلي   امتحان نصف فصلي   22

  مشروع افتراضي من قبل الطلبة مصادر البيانات في نظم المعلومات الجغرافية.   23

  مشروع افتراضي من قبل الطلبة ات الجغرافية. انواع البيانات في نظم  المعلوم  24

  مشروع افتراضي من قبل الطلبة العمل في نظم المعلومات الجغرافية.  25

  مشروع افتراضي من قبل الطلبة مجال اجراء عمليات تحليلية على البيانات.   26

  مشروع افتراضي من قبل الطلبة بناء قواعد البيانات   27
  مشروع افتراضي من قبل الطلبة واعد البيانات. بناء ق تكملة   28

  مشروع افتراضي من قبل الطلبة الطوبولوجي.   29

  امتحان نصف فصلي   امتحان نصف فصلي    30

 توقيع العميد :       توقيع االستاذ :  

 


