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 )) أستمارة الخطة التدريسية السنوية ((

 التدريسي: اسم خلود علي هادي   

 :البريد االلكتروني / 

 اسم المادة: تقنيات جغرافية 

 :مقررالفصل سنوي

تهدف المادة الى التعرف على التقنيات الحديثة المستخدمو في التعليم .

مثل طرق االستشعار  عن بعد والخرائط الرقمية ونموذج االرتفاع الرقمي 

 ونظم المعلومات الجغرافية 
 ة:أهداف الماد

 ة:التفاصيل االساسيه للماد يتم تدريب الطلبة على كيفية استخدام التقنيات الحديثة في مجاالت البحث الجغرافي

 يحيى عيسى فرحان االستشعار  عن بعد بجزيئه االول والثاني -

نظم المعلومات الجغرافية  -انور الشيخ مكرم  -  

 
 ة:الكتب المنهجي

 ة:المصادر الخارجي   

 الفصل الدراسي الفصل االول الفصل الثاني المختبرات االمتحان النهائي

 60%    20%   20%  األول 

 الثاني
 

 :تقديرات الفصل

 :ةمعلومات اضافي 
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 الفصل الدراسي االول – جدول الدروس االسبوعي
 

ةالماده النظري ةيلالماده العم المالحظات  التاريخ 

ع
و
سب

ال
 ا

الفصل االول / تقنيات المحطة   

 الكاملة
14/10 

1 

طرق استخدام المحطة الكاملة في المسح   

 الطوبوغرافي
28/10 

2 

 الخرائط الرقمية  
 

3 

   
 

4 

دتطورتعريفه و الفصل الثالث االستشعار عن ب    
11/11 

5 

 طرق استخدام الصور الجوية  
18/11  

6 

 نقاط الضبط االرضي للصور الجوية  
 

7 

 -الخرائط الرقمية تعريفها   

 استخدامها
 

8 

 نموذج االرتفاعات الرقمي  
 

9 

البرامج المستخدمة في   

اعدادها, اهم امكانات  

 الخلرائط الرقمية

 

10 

   
 

11 

 عطلة نصف السنة

 

 

 أ.م.د. نصيف جاسم محمد الخفاجي توقيع العميد:                              أ.م.د. خلود علي هاديتوقيع األستاذ:



    ديالى  أسم الجامعة:

 التربية للعلوم االنسانية أسم الكلية: 

 الجغرافيةأسم القسم:

 خلودعلي هادي رشيد أسم المحاضر: 

 استاذ مساعداللقب العلمي: 
  المؤهل العلمي: 

كلية التربية للعلوم  -قسم الجغرافية مكان العمل: 

 االنسانية 

 جمهورية العراق 
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 جهاز االشراف التقويم العلمي

 

 

 
 

 .MS-Wordبرنامج *  تملئ االستمارة بواسطة 

 .PDF*  تنشر االستمارة على موقع الجامعة االلكتروني على شبكة االنترنت بصيغة ملف 
 

 

 الفصل الدراسي الثاني – جدول الدروس األسبوعي                                  

 

ةالمادة النظري ةيلالمادة العم المالحظات  التاريخ 

ع
و
سب

أل
 ا

 


