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 جغر 333رقم المقرر ورمزه:  الخرائط الرقمية اسم المقرر:

 العربيةلغة تدريس المقرر:  جغر 303 المتطلب السابق للمقرر:

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

              Module Description      وصف المقرر :

 اآليل، احلماسب خرائط وسفماهيم أس  ادلقرر يتنماول
 شنننن   يف الواقنننن  دتثينننن  كيفيننننة توضنننني  خنننن ل سنننن 

 وأوجنن  خمتلفننة، سصننما ر سنن  رقميننة خرائطيننة طبقننمات
. والرقميننننة الورقيننننة اخلننننرائط بننننن واالخننننت   الشننننب 
 والنننن اس  النننننظم توضنننني  علنننن  ادلقننننرر يشننننتم  كمننننما

 ومننننما   رائطاخلننن هننن   إلنشنننما  ادلسنننتة سة واألجهننن ة
 بينهما، والتفريق ،(واذل فية واخللوية، اخلطية،) بيمانماهتما

 يف والنننننن اس  النننننننظم هنننننن   توفرهننننننما النننننني والقنننننن رات
 حيتننننننو و . اخلرائطنننننني والتحلينننننن  واإلخننننننرا  اإلعنننننن ا 
 سوضوعمات حمماور تغطي عملية ت ريبمات عل  ادلقرر
 .ادلقرر

GEO 336: Digital Mapping 
Credits: 3 (2, 2) 
 

The course is an introduction to 

principles and concepts of digital 

mapping. It covers reality representation 

in digital cartographic layers from 

different sources, and similarities and 

differences between paper and digital 

maps. Also included are: systems, 

software and hardware used for creating 

these maps, data models (vector, Raster, 

and Object-Oriented), and capabilities 

provided by these systems and programs 

for digital map preparation, analysis, and 

cartographic representation. The course 

includes practical exercises covering the 

topics being addressed. 

                                  Module Aims     أهداف المقرر :

دلفهننننور اخلريطننننة الرقميننننة سقمارنننننة  وافيننننةتقنننن ر ف ننننرة 
 بماخلريطة التقلي ية.

Introduce the concept of digital maps as 

apposed to traditional map forms. 

ادلسنننتة سة واألجهننن ة لتعنننر  علننن  الننننظم والننن اس  ا
 يف إنشما  اخلريطة الرقمية، وادلقمارنة فيمما بينهما.

Recognize and differentiate between 

systems, software, and hardware used to 

create digital maps. 

البيمانننمات ارغرافيننة يف احلماسننب  توضنني  كيفيننة دتثينن 
 .إخراجهماو  تهماعمارينهما  وس  وطرق خت

Illustrate how geographical data can be 

digitally represented, stored, processed, 

managed, and output cartographically. 

مالقننننن رات التحليلينننننة التطبيقينننننة للةنننننرائط التعريننننن  ب
 الرقمية.

Introduced the applied analytical 

capabilities of digital maps. 

 Clarify properties of, and differencesروق بننننننن أنننننننوا  اخلننننننرائط فننننننوضنننننني  اخلصننننننمائ  والت

between, various types of digital maps. 

نموذج  ) هـ 

  ) 

 مختصر توصيف المقرر 
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 الرقمية.
عل  االستة ار األسثن  للن اس  والننظم يف  بيالت ر 

 إع ا  وإخرا  قواع  بيمانمات خرائطية.
Training on the best possible use of 

software and systems in preparing 

cartographic databases. 

 
 

 مخرجات التعليم: )الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية(
 

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

 Know digital map properties and types of .هما، وأنواعسعرفة خصمائ  اخلريطة الرقمية

digital maps. 

ادلصننننننطلحمات ادلت اولننننننة يف اخلننننننرائط وشننننننر  سعرفننننننة 
 الرقمية.

Know and explain common terms in 

digital mapping. 

 Know various types of software and سعرفة ال اس  والنظم الي تنت  خرائط رقمية.

programs used for digital maps creation. 

إ خماذلننننننننننما، و اخلرائطيننننننننننة، البيمانننننننننننمات منننننننننننما   دتثينننننننننن  
 وإخراجهما. ،خت ينهماسعمارتهما، و و 

Represent digital cartographic models, 

and know how to input, process, store, 

and output them. 

حسنننننب  رقمينننننةالرائط اخلنننننستطلبنننننمات إنشنننننما   حت يننننن 
 . اذل   ادلطلوب

Define the requirements of digital map 

creation according to the required 

objective/theme. 

 
 الكتاب المقرر والمراجع المساندة:

 

 سنة النشر اسم الناشر اسم المؤلف اسم الكتاب

اخلرائط العماسة والتقنية 
 احل يثة

 2001  ار األنوار صفية جمابر  ،عي 

االستشعمار ع  بع  
 وتفسري ادلرئيمات

يفر، لليسمان ، توس  وك
 ،ترمجة خمارو : رال 
 حس  

ادلنظمة العربية للرتبية 
 والثقمافة والعلور

4991 

Practical 
Handbook of 
Digital Mapping 
Terms and 
Concepts 

Arlinghaus, S. CRC Press 1994 

Digital 
Cartography. 2d 
edn 

Cromley, R. G.  Prentice Hall 1991 

Handbook on 
Geographic 
Information 

United Nations 
Economic 
Commission for 

United Nations 
Pubns 

2000 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Sandra%20Arlinghaus
http://www.amazon.com/Robert-G.-Cromley/e/B001HPA7HI/ref=ntt_athr_dp_pel_1
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=United%20Nations%20Economic%20Commission%20for%20Europe
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=United%20Nations%20Economic%20Commission%20for%20Europe
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=United%20Nations%20Economic%20Commission%20for%20Europe
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Systems and 
Digital Mapping 

Europe 

Generalization in 
Digital 
Cartography 

McMaster, R. Association of 
American 
Geographers 

1992 

 
 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=United%20Nations%20Economic%20Commission%20for%20Europe
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Robert%20McMaster

