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  جغر 691 رقم المقرر ورمزه: جغرافيةالمعلومات النظم مبادئ  اسم المقرر:

 العربية لغة تدريس المقرر: يمجد ال المتطلب السابق للمقرر:

 عموي( 2نظري،  6) 2 الساعات المعتمدة: ثالثال مستوى المقرر:

 
           Module Description      : المقرروصف 

أسالةب و يقدم هذا املقرر املبادئ األساسة  
مفهمم   ، يةمضحوتقنةات نظم امللعوممات اجلرغراية 

هذه النظم ومكمناهتا وجماالت تطبةقها. يتناول 
ومصادرها،  ،طبةلع  البةانات اجلرغراية املقرر 

يف  وختزينها ،إدارهتاو  ،أسالةب إنشائها وبنائهاو 
بني كةفة  حتوةل كما ي. جلرغراية قماعد البةانات ا

 .خمتوف هذه البةانات، وإخراجها يف أشكال 
 إدخال تجمااليف تدريبات عموة   املقرر يشملو 

 .خراجهاوإ، هاحتوةوو  ،هتاوإدار  ،البةانات
 
 

GEO 196: Principles of GIS. 
 
Credits: 2 (1, 2) 
This course is an introduction to 

principles and methods of GIS. It 

explains the concept of these systems, 

their components and areas of 

application. The course covers the nature 

of geographic data, its sources, its 

creation and building methods, its 

management and storage in geographic 

databases. It also shows how to analyze 

these data, and output in different forms. 

The course includes practical training in 

the areas of data entry, management, 

analysis, and output. 

 

 
                                  Module Aims     هداف المقرر :أ

مكمنددددات واألساسددددةات و بددددادئ تزويددددد الطدددد ب بامل
 نظم امللعوممات اجلرغراية .

Introduce students to GIS principles, 

fundamentals, and components. 

هدددارات نظدددم امللعوممدددات اجلرغرايةددد  تزويدددد الطددد ب م
 .طبةقة لتلتقنة  يف أعماهلم اهذه اتطبةق و 

Provide students with basic GIS skills, so 

that they can apply them in their works. 

عددا التطبةقدات واملشداريب يف بة دد  عامد  عطدا  نظدرة إ
 نظم امللعوممات اجلرغراية .

To give a general overview of GIS 

applications and projects. 
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 مخرجات التعليم: )الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية(
 

    Learning Outcomes يفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن يكون قادرا على:
 

وخصائصها،  ،نظم امللعوممات اجلرغراية طبةلع  يهم 
 ق استخدامها، وكةفة  االستفادة منها. ائوطر 

Understand what GIS is, what it can do, 

and how can be used. 

 هاوحتوةوها، وختزينهتا، دار إإنشا  البةانات، و 
 نظم امللعوممات اجلرغراية .إخراجها، باستخدام و 

Create, manage, store, analyze and 

produce GIS data and output. 

نظم تطبةقة  وتنفةذها باستخدام تصمةم مشاريب 
 امللعوممات اجلرغراية .

Design and execute application projects 

using GIS. 

 
 :والمراجع المساندة الكتاب المقرر

 

 سنة النشر اسم الناشر اسم المؤلف اسم الكتاب

 نظم أساسةات
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 وتطبةقات أساسةات
 لوجرغرايةني
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