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 )) أستمارة الخطة التدريسية السنوية ((

 التدريسي: اسم مجيد حميد هتنزي   

 :البريد االلكتروني  

علم الخرائط    اسم المادة: 

 :مقررالفصل سنوي

جعل الطالب قادرا على ان يستوعب مفهوم الخارطة انواعها صور التعبير  

عنها استخدامها فضال عن التعرف علة مفهوم التصوير الجوي انواع الصوور 

 الجوية مقاييس اسس تفسرها.
 ة:أهداف الماد

عصاايم الخارا ت علا  الخارا ت لالتطورالتاريخي للخريطة مقاييس الرسم نظاا  احداثاايام مدااال الااةاادة لااياض الت الريس  

 التصوير الجوي ,مفهو  الاةادة التصويرية
 ة:التفاصيل االساسيه للماد

 ة:الكتب المنهجي وصفي +كاي +لطديقي. 

 ة:المصادر الخارجي   

 الفصل الدراسي الفصل االول الفصل الثاني المختبرات االمتحان النهائي

 60  10  15   15  األول 

 الثاني
 

 :الفصل تقديرات

 :ةمعلومات اضافي 
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 الفصل الدراسي االول – جدول الدروس االسبوعي
 

ةالماده النظري ةيلالماده العم المالحظات  التاريخ 

ع
و
سب

ال
 ا

 التعريف بعلم الخرا ت والصور الجوية  
/االحد30/10  

1 

 الصور الجوية والخريطة  
/االحد10/10  

2 

 ادواة ومواد الترسيم  

/االحد17/10  
3 

 مقاييس الرسم وانواعها  

/االحد24/10  
4 

 صور التعدير عنها واستخثامها  
10/االحد31  

5 

 العالقة بين الاقاييس والاةادة  
/االحد7/11  

6 

 طرق لغيير الاقاييس  
/االحد14/11  

7 

 عمليات التعميم واالقتصار  
/االحد21/11  

8 

 عمليات التكبير والتصغير  
/االحد28/11  

9 

   
/االحد5/12 قياس المسافات والمساحات  

10 

   
/االحد12/12 توجية الخرائط  

11 

   
/االحد19/12 نظام االحداثيات الفلكية  

12 

 مداال الاةادة  
/االحد26/12  

13 

   
/احدث2/1 تمثيل التتضاريس على الخرائط  

14 

 قراءة الخريطة ولفةيرها  
/احدث9/1   

15 

/احدث16/1 لصايم الخريطة    16 

 عطلة نصف السنة
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 الفصل الدراسي الثاني – جدول الدروس األسبوعي                                  

 

ةالمادة النظري ةيلالمادة العم المالحظات  التاريخ 

ع
و
سب

أل
 ا

 خرا ت التوزيعام  
/االحد23/1  

1 

 الخرا ت الجيولوجية والجياور فولجية  
/االحد 24/1  

2 

 خرائط التوزيعات الكمية  

/االحد6/2  
3 

 خرائط التوزيعات الكمية  

/االحد20/2  
4 

 خرا ت التوزيعام  
/االحد27/2  

5 

 خرا ت الت ليض الاةادي الكاي  
االحد6/3  

6 

 خرا ت استخثا  احرض  
/االحد13/3  

7 

 الخرائط االدراكية  
/االحد20/3  

8 

 خرائط الحاسوب االلي  
/االحد27/3  

9 

   
/االحد3/4 التصوير الجوي  

10 

   
/االحد10/4 مفهوم المساحة التتصويرية  

11 

   
/االحد17/4 انواع الصور الجوية  

12 

 التشوية في الصور الجوية  
/االحد24/4  

13 

   
/احدث1/5 االزاحة في الصور الجوية  

14 

   
/احدث8/5 مقاييس رسم الصور الجوية  

15 

 16  اسس لفةير الصور الجوية  
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