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 جغر 334 رقم المقرر ورمزه: الخرائط الموضوعية اسم المقرر:

 العربية لغة تدريس المقرر: جغر 303 المتطلب السابق للمقرر:

 عملي( 2نظري،  2) 3 الساعات المعتمدة: ماس اخل مستوى المقرر:

 
                Module Description      وصف المقرر :

  أسسااهما، ادلوضااوعية، اخلريطااة سفهااو  ادلقاارر يتنااما  
 التوضاااااي  سااااا  بيمانماهتاااااما، سعماجلاااااة  طرائااااا   أنواعهاااااما،
 هاااا ا متثياااا  كيفيااااة علاااا  العملاااايالتطبياااا     النظااااري
  التمثياا  التصاامي  أساا  حساا  اخلاارائط ساا  النااو 

 كماااما. بماساااتم ا  الااانظ   الاااساس  ادلنماسااابة اخلرائطااي
 إنشااما  يف يتمثاا  عملااي  جماناا علاا  ادلقاارر يشااتم 
 تغطاااااي(  نوعياااااة كمياااااة) خمتلفاااااة سوضاااااوعية خااااارائط
 .ادلقرر سوضوعمات حمما ر

GEO 334: Thematic Maps. 
Credits: 3 (2, 2) 
 

The course covers the concept of 

thematic map, its foundations, types, and 

methods of data processing and 

representation. It illustrates the 

theoretical basis and practical aspects of 

this type of maps and how to represent 

them according to the cartographic design 

and representation principles, using 

appropriate software and programs. It 

includes practical exercises for creating 

different thematic maps (quantitative and 

qualitative) covering the course topics 

being addressed. 

 

 
                                      Module Aims     أهداف المقرر :

 Introduction to thematic maps and their التعريف بماخلريطة ادلوضوعية  أمهيتهما التطبيقية.

importance in real life applications. 

توضاااااي  خصااااامائمل اخلريطاااااة ادلوضاااااوعية،  أنواعهاااااما 
 ة.سوا  كمانت كمية أ  نوعي

Clarify types (quantitative and 

qualitative) and properties of thematic 

maps. 

حت يااااا  ستطلبااااامات إنشااااااما  اخلااااارائط ادلوضاااااوعية ساااااا  
 البيمانمات  طرائ  سعماجلتهما.

Determine the requirements of data and 

methods for thematic mapping. 

لاانظ  إنشااما   تصاامي  خاارائط سوضااوعية بماسااتم ا  ا
  الساس  احل يثة.

 

Creation and design of thematic maps 

using modern systems and software. 
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 مخرجات التعليم: )الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية(
 

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

التفرياااا  باااا  اخلريطااااة ادلوضااااوعية    هااااما ساااا  أنااااوا  
 .اخلرائط

Recognize and differentiate between 

thematic maps and other types of maps. 

 Know properties and requirements of .سعرفة خصمائمل اخلريطة ادلوضوعية  ستطلبماهتما

thematic maps. 

 Know how to perform thematic map's طة ادلوضوعية.سعماجلة بيمانمات اخلريكيفية سعرفة  

data processing. 

 Use of systems and programs for سوضوعية.استم ا  النظ   الساس  إلخراج خريطة 

thematic mapping.  

 Create and design various thematic maps إنشما  اخلريطة ادلوضوعية  تصميمهما فنيما.

according to cartographic principles. 

 
 الكتاب المقرر والمراجع المساندة:

 
 

 سنة النشر اسم الناشر اسم المؤلف اسم الكتاب

 1999 سكتبة العبيكمان سلم ، نماصر حمم  خرائط التوزيعمات البشرية

  ،عيت    ماهبج ،حمم  اخلرائط ادلوضوعية
 صفية جمابر 

 2001 جماسعة دسش 

Cartography: 
Thematic Map 
Design. 6th 

Dent, B., J. 
Torguson, and T. 
Hodler 

McGraw-Hill 
Science/Engineeri
ng/Math 

2008 

Thematic 
Cartography and 
Geovisualization. 3rd  
edn. 

Slocum, T. A.,  R. 
B. McMaster,  F. 
C. Kessler, and 
H. H. Howard 

Prentice Hall 2008 

 

 

 

 
 
 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Borden%20Dent
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Jeff%20Torguson
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