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 القسم دراسيةالالمرحلة  دراسيةالالمادة  ت

 باتسمختبر حا 1
المرحلة االولى/ الدراسة 

 االولية
 قسم علوم الحياة

 مختبر اساسيات التحسس النائي 2
المرحلة الثالثة / الدراسة 

 االولية
 قسم علوم الفلك والفضاء

3 
مختبر نظم المعلومات الجغرافية 

(GIS) 

المرحلة الثالثة / الدراسة 

 االولية
 قسم علوم الفلك والفضاء

 التحليل العدديمختبر   4
المرحلة الثانية / الدراسة 

 االولية
 قسم علوم الفلك والفضاء

 مختبر  التحليل العقدي 5
المرحلة الثانية / الدراسة 

 االولية
 قسم علوم الفلك والفضاء

 

 

 

 نظريةالدروس ال

  القسم دراسيةالالمرحلة   دراسيةالالمادة  ت

ة/ الدراسة االوليثالثة المرحلة ال اساسيات التحسس النائي 1 لفلك والفضاءقسم علوم ا   

2 
المبادئ االساسية لنظم المعلومات 

 (GISالجغرافية )
ة/ الدراسة االوليثالثة المرحلة ال لفلك والفضاءقسم علوم ا   

 

 

 

 

 

 

 

 

  ةليبحوث التخرج لطلبة الدراسة االومشاريع الشراف على ا
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  القسم دراسيةالالمرحلة  المنجز عنوان مشروع التخرج ت

1 

Study of Land Cover Changes in 

Baghdad City Using Remote Sensing 

Techniques 

/ الدراسة  رابعةالمرحلة ال

 االولية

لفلك قسم علوم ا

 والفضاء

2 

Study of Surface Temperature Changes 

in Basrah City Using Remote Sensing 

Techniques 

الدراسة / رابعة المرحلة ال

 االولية

لفلك قسم علوم ا

 والفضاء

3 
Monitoring the Changes of AL-Razzaza 

Lake South-West of Iraq Using  
Remote Sensing Techniques 

/ الدراسة رابعة المرحلة ال

 االولية

لفلك قسم علوم ا

 والفضاء

4 
Using Remote Sensing Techniques 

to Study the Changes in Water Area of 
AL-Habbaniya Lake - West of Iraq 

/ الدراسة رابعة المرحلة ال

 االولية

لفلك قسم علوم ا

 والفضاء

 

 

  ةليبحوث التخرج لطلبة الدراسة االومناقشة مشاريع 

  القسم دراسيةالالمرحلة   عدد مشاريع التخرج التي قمت بمناقشتها

10 
/ الدراسة رابعة المرحلة ال

 االولية

لفلك قسم علوم ا

 والفضاء

 

 

  عليا )الماجستير(لطلبة الدراسة ال السمناراتمناقشة 

  القسم دراسيةالالمرحلة   عدد السمنارات التي قمت بمناقشتها

عليا/ الدراسة الالماجستير  4  
لفلك قسم علوم ا

 والفضاء

 

 

 

 

 

 عنوان البحث ت
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  االبحاث المنجزة في مجال التخصص

 

 

 

 

 روابط محركات البحث

 

 

1 
Land Cover Change Detection of Baghdad City Using Multi-Spectral Remote Sensing 

Imagery 

2 Study of Land Cover Changes of Baghdad Using Multi-Temporal Landsat Satellite Images 

3 moments properties line Arabic signature recognition based on invariant-Off 
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