
  
  

  
  

  جدول الدرس االسبوعي
  سارة محمود حبیتر  االسم

 Saramahmood86@yahoo.com  البرید االلكتروني
  نظم المعلومات الجغرافیة  اسم المادة

  سنوي  مقرر الفصل
  اھداف المادة

  
مبادئ االساسیة لعلم نظم المعلومات الجغرافیة والتي ھي یھدف المقرر الى اعطاء الطالب القدرة على فھم ال

  .احدى ركائز التخطیط العمراني تؤھل الطلبة الستخدام ھذه التقنیة
التفاصیل االساسیة 

  للمادة
  

یركز الجانب النظري على نشاة وتطور نظم المعلومات الجغرافیة والمفاھیم المصاحبة كالتطرق الى مفھوم 
ائط وانواعھا والتصویر الجوي واالستشعار عن بعد والتطبیقات المتاحة لالستفادة منھا الخرائط ومساقط الخر

في التطبیقات المختلفة بینما یركز الجزءالتطبیقي على اكساب الطالب الخبرة والمھارة فیاستخدام وتشغیل نظم 
ل على برامجیات نظم المعلومات الجغرافیة فیما یركز الجانب العملي على اكساب الطالب الخبرة في العم

 وكیفیة استعالم المكاني وكیفیة التعامل مع قواعد البیانات CATALOGEو ARC MAPالمعلومات مثل 
  .وانتاج الخارطة الرقمیة

  
  الكتب المنھجیة

  
 ال یوجد

  
  المصادر الخارجیة

  

نشر ؛؛ دار الیازوردي العلمیة للGISالزیدي،نجیب عبد الرحمن،نظم المعلومات الجغرافیة -١
  .٢٠٠٧والتوزیع،عمان،االردن،

  .بیروت|لبنان-دار الشرق العربي"انظمة المعلومات الجغرافیة"جزماتي،سامح،مقدسي،سامي، -٢
شعاع للنشر " Arc Viewالدلیل العملي الكامل لنظام   GISنظم المعلومات الجغرافیة "زرقطة،ھیثم،

  .٢٠٠٧حلب، -والعلوم،سوریا
  

  تقدیرات الفصل
االمتحانات الیومیة   المختبر  يالفصل الدراس

  والمشاركة
  االمتحان النھائي  المشروع

٥٠    %١٠  %٢٠  %٢٠%  
  

  معلومات اضافیة
  

                                                                                                
               

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جمھوریة العراق
  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  جھاز االشراف والتقویم العلمي

 

  الكوفة :الجامعة 
  التخطیط العمراني :الكلیة 

  التخطیط الحضري  :القســم 
   الثانیة :المرحلة 

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

   ماجستیر :المؤھل العلمي 
 كلیة التخطیط العمراني :مكان العمل  
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  جدول الدرس االسبوعي
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یالتار
  المالحظات  المادة العلمیة  المادة النظریة  خ

  .لمحة تاریخیة عن نظمالمعلومات الجغرافیة   ١
 GISتعریف نظم المعلومات الجغرافیة 

   ESRIالتعرف على اصدارات 

  .العلوم المكونة لمنھجیة نظم المعلومات الجغرافیة   ٢
  .ممیزات نظم المعلومات الجغرافیة

   Arc GIsبرنامج ال  تعلیم تنصیب

  .اھمیة نظم المعلومات الجغرافیة   ٣
  .العلمیة لنظم المعلومات الجغرافیة االھمیة:اوال
  .االھمیة االقتصادیة لنظم المعلومات الجغرافیة:ثانیا
  .اھمیة نظم المعلومات الجغرافیة في التخطیط العمراني:ثالثا

 Arcmapالتعرف على بیئة برنامج 
9.3  

  شریط العنوان 
  شریط الحالة 

  شریط التمریر ومكوناتھ
  .شریط االدوات

  

التكبیر واالزاحة في برنامج   .مكونات نظم المعلومات الجغرافیة   ٤
Arcmap 9.3  

 التكبیر -
 التكبیر الثابت -
 التصغیر  -
 التصغیر الثابت -
 االزاحة -
 التكبیر الى بعد كامل -
 التكبیر الى بعد سابق -
 التكبیر الى البعد التالي -
 نافذة التضخیم -
 التضخیم فتح نافذة -
 ممیزات نافذة التضخیم -
  .نافذة المشاھدة -

  

  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 -
 اضافة مقیاس الرسم -
 اضافة اتجاه الشمال -
 اضافة مفتاح الخرطة -
  ستسمیة المعالم -

  

      امتحان نصف فصلي   ٧
    جداول البیانات والتعامل معھا  مخرجات نظم المعلومات الجغرافیة   ٨
    ترمیز البیانات  ادخال واخراج البیانات في نظم المعلومات الجغرافیة   ٩
  قراءة احداثیات الموقع على شریط   م المعلومات الجغرافیة ومقارنتھا ببرامج الحاسوب االخرىنظ   ١٠

  جمھوریة العراق
  حث العلميوزارة التعلیم العالي والب

  جھاز االشراف والتقویم العلمي
 

  الكوفة :الجامعة 
  التخطیط العمراني :الكلیة 

  التخطیط الحضري  :اسم القســم 
  الثانیة  :المرحلة 

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

  ماجستیر   :المؤھل العلمي 
 العمراني كلیة التخطیط :مكان العمل  



الحالة في برنامج ارك ماب واالنتقال 
بین االحداثیات الجغرافیة والكارتیزیة 

  في الخارطة
البحث عن موقع معین من خالل 

  احداثیاتھ
في  Vectorو  Rasterاستخدام   المھام الوظیفیة لنظم المعلومات الجغرافیة   ١١

  االرك ماب
اضافة بیانات شبكیة الى  -

 .الخریطة وترمیزھا
توضیح الفرق بین البیانات  -

  الشبكیة واالتجاھیة

  

نظم تحدید المواقع العالمي       ١٢ GPS  التعرف على برنامجARC 
Catalogue 

  

 ARCعرض البیانات في برنامج  مفھوم الخریطة واھمیتھا   ١٣
CAtalogue 

  

 Arcاضافة البیانات من  الخرائط الرقمیة والخرائط التقلیدیة    ١٤
Catalogue  الىArc Map 

  

     امتحان نصف فصلي   ١٥
  

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

  

وملفات  data baseقاعدة البیانات   انواع المساقط   ١٧
shape file 

 انشاء قاعدة بیانات -
 shape fileانشاء  -

  

    رسم المعالم الجغرافیة  نظماالحداثیات   ١٨
    انتاج خریطة رقمیة  التصویر الجوي   ١٩
    اعدادات طباعة الخریطة  االستشعار عن بعد   ٢٠
    مشروع افتراضي من قبل االستاذ  المراجع الجیو دوسیة   ٢١
      امتحان نصف فصلي   ٢٢
    مشروع افتراضي من قبل الطلبة  انات في نظم المعلومات الجغرافیة مصادر البی   ٢٣
    مشروع افتراضي من قبل الطلبة  انواع البیانات في نظم المعلومات الجغرافیة   ٢٤
    مشروع افتراضي من قبل الطلبة  العمل في نظم المعلومات الجغرافیة   ٢٥
    فتراضي من قبل الطلبةمشروع ا  مجال اجراء عملیات تحلیلیة على البیانات   ٢٦
    مشروع افتراضي من قبل الطلبة  بناء قواعد البیانات   ٢٧
    مشروع افتراضي من قبل الطلبة  الطوبولوجي   ٢٨
    مشروع افتراضي من قبل الطلبة  تكملة بناء قواعد البیانات   ٢٩
      امتحان نھایة السنة   ٣٠

    
  
  

  :توقیع العمید                                                                            :توقیع االستاذ               
  
  
  
  


