
  
  

  
  

  جدول الدرس االسبوعي
  

  احمد هاشم السلطاني  االسم
   البرید االلكتروني

  نظم المعلومات الجغرافیة  اسم المادة
  سنوي  مقرر الفصل
  اهداف المادة

  
التعریف بنظم المعلومات الجغرافیة وتطبیقاتهاالمتقدمة واجراء التحلیالت المكانیة 

  م تطبیقات والشبكیة ووظائف تحلیلیة متقدم باستخدا
التفاصیل االساسیة 

  للمادة
  

اهمیة نظم المعلومات الجغرافیة في العملیة التخطیطیة اضافة الى استخدامات نظم 
المعلومات الجغرافیة في القرار ودعم القرار التخطیطي والتعرف على قواعد 

ل البیانات والعالقة فیما بینها واجراء التحلیالت وتطبیق الوظائف المتقدمة لمجم
  تطبیقات نظم المعلومات الجغرافیة

 ال یوجد  الكتب المنهجیة
  

  المصادر الخارجیة
  

؛؛ دار الیازوردي GISالزیدي،نجیب عبد الرحمن،نظم المعلومات الجغرافیة -١

  .٢٠٠٧العلمیة للنشر والتوزیع،عمان،االردن،

جزماتي،سامح،مقدسي،سامي،"انظمة المعلومات الجغرافیة"دار الشرق  -٢

  لبنان|بیروت.-يالعرب

 Arcالدلیل العملي الكامل لنظام   GISزرقطة،هیثم،"نظم المعلومات الجغرافیة 

View٢٠٠٧حلب، -" شعاع للنشر والعلوم،سوریا.  

  
  تقدیرات الفصل

االمتحانات الیومیة   المختبر  الفصل الدراسي
  والمشاركة

االمتحان   المشروع
  النهائي

٥٠    %١٠  %٢٠  %٢٠%  
                                                                                                  معلومات اضافیة

  درجة ٥٠مجموع الدرجات لفصلین دراسیین=              
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جمهوریة العراق
  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

  جهاز االشراف والتقویم العلمي

� �

  الكوفة الجامعة :
  التخطیط العمراني الكلیة :

  يالتخطیط االقلیم  القســم :
  الثالثة المرحلة :

    احمد هاشم السلطانياسم المحاضر الثالثي :
  استاذ مساعد اللقب العلمي :

   دكتوراه المؤهل العلمي :
 كلیة التخطیط العمراني مكان العمل  :



  

  
  جدول الدرس االسبوعي

بو  
س

التاراال
  یخ

  المادة العلمیة  المادة النظریة
المالحظ

  ات

  ة تمهیدیة عن نظم المعلومات الجغرافیةمحاضر   ١
 االسس والمبادئ التي درسها الطالب

اساسیات التعامل مع نظم المعلومات 
 الجغرافیة

  

   مراجعة عملیات الترقیم  نظم المعلومات الجغرافیة كاداة من ادواة دعم القرار التخطیطي   ٢
    بناء قواعد البیانات  البیانات انواعها وخصائصها   ٣
    بناء قواعد بیانات -  ناء قواعد البیاناتب   ٤
    انتقاء المعالم بواسطة البیانات -  بناء قواعد بیانات   ٥
    التصحیح المرجعي من صورة  وظائف نظم المعلومات الجغرافیة   ٦
    التصحیح المرجعي من صورة  وظائف تحلیلیة لنظم المعلومات الجغرافیة   ٧
    التصحیح المرجعي من احداثیات  ةالتركیب في نظم المعلومات الجغرافی   ٨
    التصحیح المرجعي من احداثیات  المحرمات والممرات في نظم المعلومات الجغرافیة   ٩

تمرین مختبري للطلبة حول التصحیح   النمذجة في بیئة نظم المعلومات الجغرافیة   ١٠
  المرجعي

  

تمرین مختبري للطلبة حول  -  النمذجة في بیئة نظم المعلومات الجغرافیة   ١١
   التصحیح المرجعي

  

    امتحان الفصل االول امتحان الفصل االول   ١٢
   االخراج وفق مقیاس مختار نموذج التضاریس الرقمي   ١٣
   االخراج وفق مقیاس مختار التحلیل المكاني   ١٤
    التراكیب التحلیل المكاني   ١٥

  

    دمج المعالم -    التحلیل الشبكي   ١٦
   تفكیك المعالم -  التولید المكاني   ١٧
    شریط التحریر المتقدم  برمجیات نظم المعلومات الجغرافیة   ١٨
    شریط التحریر المتقدم  برمجیات نظم المعلومات الجغرافیة   ١٩
استخدام نظم المعلومات الجغرافیة في   استخدام نظم المعلومات الجغرافیة في المسائل التخطیطیة    ٢٠

  طیطیةالمسائل التخ
  

    انشاء المحرمات والممرات  استخدام نظم المعلومات الجغرافیة في المسائل التخطیطیة   ٢١
    استیراد ملفات اوتوكاد  استخدام نظم المعلومات الجغرافیة في المسائل التخطیطیة   ٢٢
    استیراد بیانات اكسل  استخدام نظم المعلومات الجغرافیة في المسائل التخطیطیة   ٢٣
    امتحان الفصل الثاني  متحان الفصل الثانيا   ٢٤
    ملفات التضاریس  مناقشة بحوث وسمنرات الطلبة   ٢٥
    عالقة عنصر بعنصر  مناقشة بحوث وسمنرات الطلبة   ٢٦
    عالقة عنصر بعنصر  مناقشة بحوث وسمنرات الطلبة   ٢٧
    عالقة عنصر بعنصر  مناقشة بحوث وسمنرات الطلبة   ٢٨
    عالقة عنصر بعنصر  سمنرات الطلبةمناقشة بحوث و   ٢٩
    التوبولوجي  مناقشة بحوث وسمنرات الطلبة   ٣٠

توقیع                                                                            توقیع االستاذ :
 :العمید 

  جمهوریة العراق
  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

  قویم العلميجهاز االشراف والت

  الكوفة الجامعة :
  یط العمرانيالتخط الكلیة :

  التخطیط االقلیمي  القســم :
  الثالثة المرحلة :

    احمد هاشم السلطانياسم المحاضر الثالثي :
  استاذ مساعداللقب العلمي : 

  دكتوراه  المؤهل العلمي :
 كلیة التخطیط العمراني مكان العمل  :
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