
  
  
  
  
  
  
  

  جدول الدروس االسبوعي
  سارة محمود حبیتر  االسم

 sarahm.hpetr@uokufa.edu.iq  البرید االلكتروني
 GISنظم المعلومات الجغرافیة   اسم المادة

 سنوي  مقرر الفصل
  اهداف المادة

  
الل التخطیط العمراني من خفي  اودوره GISنظم المعلومات الجغرافیة إكساب الطلبة معرفة أهمیة 

 . المساهمة في تحلیل وحل المشاكل الحضریة وتخطیط المدن 
التفاصیل االساسیة 

  للمادة
  

 

 ال یوجد   الكتب المنهجیة

  
  المصادر الخارجیة

  
 

  
  تقدیرات الفصل

  االمتحان النهائي  المشروع  االمتحانات الیومیة  المختبر  الفصل الدراسي

٥٠             %١٠                    % ٢٠  % ٢٠ %  
                                                                                                  معلومات اضافیة
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  الكوفة الجامعة :
  التخطیط العمراني الكلیة :

  يقلیمالتخطیط اال القســم :
  ثانیةال المرحلة :

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

  ماجستیر المؤهل العلمي :
 كلیة التخطیط العمراني مكان العمل  :



  
  
  
  
  
  

  
  جدول الدروس االسبوعي

  المالحظات  یةملالمادة الع  المادة النظریة  التاریخ  االسبوع

 ات الجغرافیة.لمحة تاریخیة عن نظم المعلوم   ١
  .GISتعریف نظم المعلومات الجغرافیة 

 ESRIالتعرف على إصدارات 
  

 منهجیة نظم المعلومات الجغرافیة العلوم المكونة ل   ٢
  .ممیزات نظم المعلومات الجغرافیة

   Arc GISتعلیم تنصیب برنامج ال 

 .اهمیة نظم المعلومات الجغرافیة   ٣
 لومات الجغرافیة لمیة لنظم المعاوال : االهمیة الع

  .ثانیًا : االهمیة االقتصادیة لنظم المعلومات الجغرافیة
 ) في التخطیط GISثالثًا : اهمیة نظم المعلومات الجغرافیة (

  العمراني.

التعرف على بیئة برنامج  
ARCMAP 9.3    

 شریط العنوان  
 شریط الحالة  
 شریط التمریر ومكوناته  
  شریط االدوات . 

  

    .المعلومات الجغرافیةمكونات نظم    ٤
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    

 فذة المشاهدة نا -
  

  

  عمل القیاسات على الخریطة    .التقنیات المرتبطة بنظم المعلومات الجغرافیة   ٥
 قیاس مساحة معلم  -
  قیاس المسافة بین المعالم . -

  تغییر وحدات قیاس المسافات

  

  اضافة عناصر الخریطة     طرق العرض في برنامج نظم المعلومات الجغرافیة   ٦
 اضافة عنوان الخریطة -
 فة مقیاس الرسم اضا -
 اضافة اتجاه الشمال  -
 اضافة مفتاح الخریطة  -

   Label features تسمیة المعالم 

  

    امتحان نصف فصلي    امتحان نصف فصلي   ٧
  Attribute Tableجداول البیانات    .مخرجات نظم المعلومات الجغرافیة   ٨

  والتعامل معها 
  

  Symbolize layerترمیز البیانات    الجغرافیة. المعلومات نظم في البیانات واخراج ادخال    ٩
  

  

ومقارنتها ببرامج الحاسوب GIS) نظم المعلومات الجغرافیة (    ١٠
  االخرى.

قراءة احداثیات الموقع على شریط  
  الحالة في برنامج ارك ماب 

  

���
����������������������������������� �

���������������������������� �
� �

  الكوفة الجامعة :
  التخطیط العمراني الكلیة :

  يقلیمالتخطیط اال القســم :
  ثانیة ال المرحلة :

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

  ماجستیر المؤهل العلمي :
 كلیة التخطیط العمراني مكان العمل  :

 



االنتقال بین االحداثیات الجغرافیة 
  والكارتیزیة في الخارطة

البحث عن موقع معین من خالل 
  احداثیاته .

   Vectorو الـ   Rasterاستخدام ال    المهام الوظیفیة لنظم المعلومات الجغرافیة   ١١
  في االرك ماب

 Raster Dataاضافة بیانات شبكیة  -
 الى الخریطة  وترمیزها .  
توضیح الفرق بین البیانات الشبكیة  -

  واالتجاهیة 

  

 ARC التعرف على برنامج ال   .GPSواقع العالمي نظام تحدید الم   ١٢
Catalogue   

  

 Arcعرض البیانات في برنامج الـ        .واهمیتهاائط مفهوم الخر   ١٣
Catalogue   

  

  Arc Catalogueاضافة البیانات من   .الخرائط الرقمیة والخرائط التقلیدیة   ١٤
    Arc Mapالى 

  

    لي  امتحان نصف فص  امتحان نصف فصلي   ١٥
  عطلة نصف السنة

  االستعالم    مساقط الخرائط   ١٦
 االستعالم بواسطة البیانات  -
   االستعالم بواسطة الموقع  -

  

و ملفات   data baseقاعدة البیانات     انواع المساقط.   ١٧
  shape fileالـ 

 انشاء قاعدة بیانات  -

   shape fileانشاء  -

  

    جغرافیة الرسم المعالم      نظم االحداثیات.   ١٨
    انتاج خریطة رقمیة    التصویر الجوي.   ١٩
    اعدادات طباعة الخریطة   االستشعار عن بعد   ٢٠
    مشروع افتراضي من قبل األستاذ  المراجع الجیودسیة   ٢١
    امتحان نصف فصلي   امتحان نصف فصلي   ٢٢
    ل الطلبةمشروع افتراضي من قب  مصادر البیانات في نظم المعلومات الجغرافیة.   ٢٣
    مشروع افتراضي من قبل الطلبة  انواع البیانات في نظم  المعلومات الجغرافیة.   ٢٤
    مشروع افتراضي من قبل الطلبة  العمل في نظم المعلومات الجغرافیة.   ٢٥
    مشروع افتراضي من قبل الطلبة  مجال اجراء عملیات تحلیلیة على البیانات.   ٢٦
    شروع افتراضي من قبل الطلبةم  بناء قواعد البیانات   ٢٧
    مشروع افتراضي من قبل الطلبة  بناء قواعد البیانات.تكملة    ٢٨

    مشروع افتراضي من قبل الطلبة  الطوبولوجي.   ٢٩

    امتحان نصف فصلي   امتحان نصف فصلي    ٣٠

  توقیع العمید :            توقیع االستاذ :  
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