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فائق حسن محيميد
Faaqhassan940@gmail.com
نظم معلومات جغرافية
سنوي
تعريف الطالب بماهية نظم المعلمات الجغرافية نشأتها وتطورها والتعرف
على مفهوم نظم المعلومات و اهم مجاالت اهتمام هذه التقانة
معرفة مفهوم نظم المعلومات ومناهجها وعالقتها بفروع الجغرافية
االخرى .

الكتب المنهجية
المصادر الخارجية
الفصل الدراسي
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تقديرات الفصل
معلومات اضافية
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الجامعة :تكريت
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اسم القســم  :الجغرافية التطبيقية
المرحلة  :الثالثة
اسم المحاضر الثالثي  :فائق حسن محيميد
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جدول الدروس
األسبوعي

التاريخ

المادة النظرية

2017/10/4-3
10/11-10
10/18-17
10/25-24

ماهية نظم المعلومات الجغرافية
تاريخ نظم المعلومات
عالقتها بالعلوم االخرى
كيفة جمع البيانات الطبيعية
والبشرية وبناء الجداول
تدريب على برنامج ARC GIS
تدريب على برنامج Erdas
ادخال البيانات الصورية
تصحيح الخرائط والصور الجوية
كيف تمثل الظواهر وبناء الطبقات
المعلوماتية
التعرف على بناء قواعد البيانات
وكيفية تصميمها
االقمار الصناعية
انواعها مواصفاتها واغراضها
بناء طبقة بيانات نقطية +تطبيقاتها
بناء طبيقة بيانات خطية وتطبيقاتها
بناء طبقة بيانات مساحية
وتطبيقاتها
تطبيقات مختبرية

االسبوع
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10/31
11/8-7
11/15-14
11/22-21
11/29-28

10

12/6-5

11
12
13
14
15

12/13-12
12/20-19
12/27-26
2017/1/2
1/10-9

16

1/23-16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

2018/2/18
2/21_20
2/28-27
3/7-6
3/14-13
3/20
3/28/27
4/4-3
4/11-10
4/18-17
4/25-24
5/2-1
5/9-8
5/16-15
5/23-22
5/30-29

توقيع األستاذ :

المادة العلمية

أسس التصنيف ونظرياته
التصنيف الموجه
التصنيف غير الموجه
االستقطاع
التحليل اإلحصائي في برنامج
ArcGIS
التصنيف في برنامج Erdas
بناء الصور الملونة
البناء الطوبولوجي وتطبيقاته
الكارتوجرافية ونظم المعلومات
اخراج الخرائط والجداول واالشكال
االخراج النهائي للخرائط
الترميز في برنامج ARC GIS
تحليل العالقات بين طبقات
المعلومات
عملي لبناء الطبقات المعلوماتية
عملي لبناء االشكال والجداول
التقارير لعملية اتخاذ القرار في
المشاريع التنموية
توقيع العميد :

المالحظات

