
 بسم اهلل الرمحن الرحيم                     

 

 

 استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة

 حسام صاحب حسون آل طعمه االسم
 Husamaltumma@coart.uobaghdad.edu.iq البريد االلكتروني

 علم الخرائط اسم المادة
 )الفصل االول( فصل دراسي واحد مقرر الفصل

 المادة أهداف
 
 

 الطالب من فهم الخرائط  وتصميم عناصرها األساسية تمكين

 للمادة األساسيةالتفاصيل 
 
 

 الجانب النظري : تاريخ الخرائط وتصنيفها -اولا 

 الجانب العملي : تطبيقات على عناصر الخارطة ورسمها –ثانياا 

 الكتب المنهجية
 
 

  باةةداد   جامعةةة  3فليجةة   احمةةد نجةةم الةةدين   الجارافيةة العمليةةة والخةةرائط   ط  .1
 .1791باداد   

المصرف    هاشم محمد يحيى     مبادئ علم الخرائط    باداد    مطبعة  .2
 . 1792الديب    

 المصادر الخارجية
 
 

  بيروت   دار النهضة العربية    1أبو راضي   فتحي عبد العزيز   الجارافية العملية ومبادئ الخرائط   ط .1
1779 . 

 . 1779خرائط الجارافية   السكندرية   مكتبة الشعاع   الجوهري   يسري   ال .2

  القاهرة   دار الفكر العربي    1تصميم وقراءة وتفسير   ط –الشريعي   احمد البدوى محمد   الخرائط الجارافية  .3
1779 . 

 1771ية   عبد الحكيم   محمد صبحي وماهر عبد الحميد الليثي   علم الخرائط   القاهرة   مكتبة النجلو مصر  .4
. 

 .1779عيد   صفية جابر   الخرائط العامة والتقنية الحديثة   دمشق   دار األنوار    .5
 االمتحان النهائي المشروع االمتحانات اليومية المختبر الفصل الدراسي تقديرات الفصل

22% - 12% - 92% 

 

 

 بغداد اسم الجامعة:
 اآلداب اسم الكلية:
 الجغرافية اسم القسم:

 االولىالمرحلة:
 حسام صاحب حسوناسم المحاضر الثالثي:

 أستاذ مساعد العلمي:اللقب 
 دكتوراه المؤهل العلمي:

 كلية اآلداب/ جامعة بغداد مكان العمل:

 جمهورية العراق          

  

وزارة التعليم العالـي والبحـث العلمـي

    

 جهاز االشراف والتقويم العلمي   



 بسم اهلل الرمحن الرحيم                     

 

 لتدريسية للمادةاستمارة الخطة ا

ع
سبو

ال
ا

 

 المالحظات المادة العملية المادة النظرية التاريخ

  - مفهوم الخارطة وتعريفها 11/11/0111 1

  - التطور التاريخي لعلم الخرائط 11/11/0111 0

  - أنواع الخرائط وتصنيفها 02/11/0111 3

  - تصميم الخرائط ومبادئه 31/11/0111 2

  - عناصر الخارطة النموذجية 1/11/0111 5

  تطبيقات عملية مقياس الرسم وأنواعه 12/11/0111 6

  تطبيقات عملية مقياس الرسم وأنواعه 01/11/0111 1

  تطبيقات عملية قياس المسافات من الخرائط 08/11/0111 8

  تطبيقات عملية قياس المساحات من الخرائط 5/10/0111 9

  تطبيقات عملية غير الخرائطتكبير وتص 10/10/0111 11

  تطبيقات عملية تكبير وتصغير الخرائط 19/10/0111 11

  - قراءة الخارطة وتوجيهها     06/10/0111 10

  تطبيقات عملية تلخيص الخرائط                  0/1/0111 13

دوائر العرض وأقواس الطول  9/1/0111 12

 ومعرفة الزمن

  تطبيقات عملية

  - مساقط الخرائط 16/1/0111 15

  - دراسة ألهم المساقط 03/1/0111 16

 امتحان الفصل االول

 :ٍتوقيع العميد           :توقيع االستاذ

 

 جمهورية العراق          

  

وزارة التعليم العالـي والبحـث العلمـي

    

 جهاز االشراف والتقويم العلمي   

 بغداد اسم الجامعة:
 اآلداب اسم الكلية:
 الجغرافية اسم القسم:

 االولىالمرحلة:
 حسام صاحب حسوناسم المحاضر الثالثي:

 أستاذ مساعد اللقب العلمي:
 دكتوراه المؤهل العلمي:

 كلية اآلداب/ جامعة بغداد مكان العمل:



 بسم اهلل الرمحن الرحيم                     

 

 

 استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة

 حسام صاحب حسون آل طعمه االسم
 Husamaltumma@coart.uobaghdad.edu.iq البريد االلكتروني

 خرائط التوزيعات اسم المادة
 (لثاني)الفصل ا فصل دراسي واحد مقرر الفصل

 المادة أهداف
 
 

 الموضوعيةتمكين الطالب من اعداد وتصميم الخرائط 

 للمادة األساسيةالتفاصيل 
 
 

 الجانب النظري : تصنيف الخرائط ورموزها -اولا 

 الجانب العملي : تطبيقات على رسم الخرائط لكل نوع من انواع الرموز –ثانياا 

 الكتب المنهجية
 
 

 دار الكتب للطباعة  اسود ، فالح شاكر ، الخرائط الموضوعية ، الموصل ،

 . 1991والنشر ، 

 المصادر الخارجية
 
 

دراسة في طرق التمثيل  –سطيحة ، محمد محمد  ، خرائط التوزيعات الجغرافية  .1
 . 1910الكارتوجرافي ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 

تصميم وقرراءة وتفسرير ،  –الشريعي ، احمد البدوى محمد ، الخرائط الجغرافية  .0
 . 1991القاهرة ، دار الفكر العربي ، ،  1ط

عيد ، صفية جابر ، الخرائط العامة والتقنية الحديثة ، دمشق ، دار األنوار  .3

،1991. 

 االمتحان النهائي المشروع االمتحانات اليومية المختبر الفصل الدراسي تقديرات الفصل
22% - 12% - 92% 

 

 

 

 بغداد اسم الجامعة:
 اآلداب اسم الكلية:
 الجغرافية اسم القسم:

 لثانيةاالمرحلة:
 حسام صاحب حسوناسم المحاضر الثالثي:

 أستاذ مساعد لعلمي:اللقب ا
 دكتوراه المؤهل العلمي:

 كلية اآلداب/ جامعة بغداد مكان العمل:

 جمهورية العراق          

  

وزارة التعليم العالـي والبحـث العلمـي

    

 جهاز االشراف والتقويم العلمي   



 

 الرحيم بسم اهلل الرمحن                     

 

 استمارة الخطة التدريسية للمادة

ع
سبو

ال
ا

 

 المالحظات المادة العملية المادة النظرية التاريخ

  - رموز خرائط التوزيعات 11/11/0111 1

  - أنواع الرموز وتصنيفها 11/11/0111 0

  - الرموز النوعية والكمية 02/11/0111 3

  النقاط الكمية اعداد خارطة برمز رموز النقاط 31/11/0111 2

  -  الرموز التصويرية والحروف  1/11/0111 5

  اعداد خارطة برمز االعمدة البيانية رمزاالعمدة البيانية 12/11/0111 6

اعداد خارطة باالعمدة المزدوجة  االعمدة المزدوجة والمقسمة 01/11/0111 1

 والمقسمة

 

  الدائرة النسبية اعداد خارطة برمز  رمز الدائرة النسبية  08/11/0111 8

  الدائرة واقسامها اعداد خارطة برمز  أقسام رمز الدائرة النسبية  5/10/0111 9

  اعداد خارطة برمزالمربع رمز المربعات النسبية 10/10/0111 11

  اعداد خارطة برمزالمثلث رمز المثلثات النسبية 19/10/0111 11

  اعداد خارطة برمزالكرة والمكعب ثالثية االبعاد رموز هندسية 06/10/0111 10

  اعداد خارطة بالرموز الخطية رموز األشكال الخطية 0/1/0111 13

  اعداد خارطة بالرموز الخطية رموز األشكال الخطية انواع 9/1/0111 12

  اعداد خارطة بالرموز المساحية رموز األشكال المساحية 16/1/0111 15

  اعداد خارطة بالرموز المساحية رموز األشكال المساحيةنواع ا 03/1/0111 16

 امتحان الفصل االول

:ٍتوقيع العميد           :توقيع االستاذ

   

 جمهورية العراق          

  

وزارة التعليم العالـي والبحـث العلمـي

    

 جهاز االشراف والتقويم العلمي   

 بغداد اسم الجامعة:
 اآلداب اسم الكلية:
 الجغرافية اسم القسم:

 لثانيةاالمرحلة:
 حسام صاحب حسوناسم المحاضر الثالثي:

 أستاذ مساعد اللقب العلمي:
 دكتوراه المؤهل العلمي:

 كلية اآلداب/ جامعة بغداد مكان العمل:


