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 جغر 333 رقم المقرر ورمزه: خرائطية مهاراتاسم المقرر: 

 العربية لغة تدريس المقرر: جغر 133 المتطلب السابق للمقرر:

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

           Module Description      وصف المقرر :

 يف ودو هييييييما اخلريطيييييية اسيييييي   ا  أمهييييييية املقيييييير  يبيييييين
 سفهيييي   خيييي   سيييي  وفهميييي  اجلغييييرايف ال اقيييي  تصيييي ير
 سهيما ا  علي  املقير  يركي . اخلرائطيي االتصيما  نظرية

 اخلريطيييييييية، قييييييييرا  : يف امل مثليييييييية اخلييييييييرائ  اسيييييييي   ا 
 س ضيي عما  املقير  ي نيماو  كميما.وتفسيههما وحتليلهيما،
ييية وكيف نماصييرهما،ع وفهيي  اخلريطيية قييرا   كيفييية حيي  
 اخلريطة حتليلية وكيف اخلرائطي، قبل س  ال اق  متثيل
 يييةكيفكييكل   و  املسيي    ، قبييل سيي ( وييي ويما  قميييما)

 تيييييي  يبما  عليييييي  املقيييييير  يشيييييي ملو . اخلريطيييييية تفسييييييه
 .املقر  س ض عما  حمماو  تغطي س ن عة عملية

GEO 335: Cartographic Skills. 
Credits: 3 (2,2) 
 

The course demonstrates importance of 

using maps and their role in depicting and 

understanding geographic reality through 

the concept of Cartographic 

Communication Theory. It focuses on the 

skills of using maps; namely: map 

reading, analysis and interpretation. The 

course covers topics on how to read the 

map, understand its components, and how 

reality is represented by the cartographer, 

and how users analyze maps (digitally 

and manually), and interpret them. It 

involves a variety of practical exercises 

covering the course topics. 

                                      Module Aims     أهداف المقرر :

ال عريييييمه ب مهييييية اسيييي   ا  اخلييييرائ ، وع قيييية  ليييي  
 بماالتصما  اخلرائطي.

Demonstrate importance of using maps, 

in terms of Cartographic Communication 

Theory.  

يطييييية وحت يييييي  تعرييييييمه الطمالييييير ءهيييييما ا  قيييييرا   اخلر 
 عنماصرهما وفهمهما. 

Familiarize students with map reading 

skills, and identify and understand 

components and understand. 

تعريمه الطمالر ءهما ا  حتليل اخلريطة وكيفيية عميل 
 قيماسما  حتليلية عليهما.

Introduce students to map analysis skills, 

and how to perform analytical 

measurements on maps. 

 Introduce students to map interpretation تعريمه الطمالر بكيفية تفسه اخلريطة.

skills. 

ال عرييييييييييمه ب مهيييييييييية اخلريطييييييييية وج د يييييييييما، وع ق هيييييييييما 
 بعمليما  صن  القرا . 

Highlight importance of maps and their 

quality, in terms of decision-making 

processes. 
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 مخرجات التعليم: )الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية(
 

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

فهييييييي  كييييييييمه   حتنشيييييييما  اخلريطييييييية وحت يييييييي  ج د يييييييما 
 الن عية.

Understand how maps are created, and 

determine their quality. 

 Read maps correctly, and understand .قرا   اخلريطة بطريقة صحيحة وفه  عنماصرهما

their components. 

 Perform various measurements and حتجرا  عمليما  قيماس وحتليل سعينة عل  اخلريطة.

analyses on maps. 

سعرفييية كييييمه تتفسييير ن يييمائض ال حلييييل يف ضييي    بطهيييما 
 بمال اق  وسصماد  أخرى.

Know how to interpret the results of the 

analysis in the light of reality and other 

sources. 

ال فريييب بيين أنيي ائ اخلييرائ  وسقييمايي    هييما، وحت ييي  
 أيهما األنسر ل س   ا . 

Differentiate between types of maps and 

their scales, and determine which is best 

suited for a particular use. 

حت يييييي  األدوا  املنماسيييييبة لل حلييييييل وال فسيييييه سييييي ا   
كمانيييد ي ويييية أو  قميييية حسييير ابيعييية االسييي   ا  

 لل ريطة.

Select appropriate tools for analysis and 

interpretation, whether manual or digital 

according to types of map use. 

 
 الكتاب المقرر والمراجع المساندة:

 

 سنة النشر اسم الناشر اسم المؤلف اسم الكتاب
Map Use: 
Reading and 
Analysis , 6th edn. 

Muehrcke, J., 
A.J. Kimerling, A. 
R. Buckley, and 
P. C. Muehrcke 

ESRI Press 2009 

Map Use: 
Reading, 
Analysis, And 
Interpretation, 5th 
edn 

Muehrcke, P. C. J P Pubns 2005 

دليل قرا   اخلريطة 
 والص   اجل ية

   2332 ال ا  العلمية ال ولية خضر العبمادي

اخلرائ  العملية : منما ج 
   2333 دا  الفكر العريب أمح  الب وي الشريعي وتطبيقما 

 
 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Juliana%20O%20Muehrcke
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Juliana%20O%20Muehrcke
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=A%20Jon%20Kimerling
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_3?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Aileen%20R%20Buckley
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_3?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Aileen%20R%20Buckley
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_4?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Phillip%20C%20Muehrcke
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Phillip%20C.%20Muehrcke

