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 جغر 333رقم المقرر ورمزه:  جغرافيةال المعلومات مو عل اسم المقرر:

 العربيةلغة تدريس المقرر: جغر 333 المتطلب السابق للمقرر:

 نظري( 3) 3الساعات المعتمدة:  السابعمستوى المقرر:

           Module Description      وصف المقرر :

 والتطبيقيييية النظريييية األسييي  يف مقدمييية املقيييرر يعطييي 
 اجلغيرايف املكيا  دتثيي  بكيفيية املتعلقية املكانية للعلوم
 مييييي  احلاسييييي  يف رقميييييية منيييييا   شيييييك  يف وجتزئتييييي 
 مفيايي  املقيرر يشيم . رقم  ورياض  براجم  منظور

 قواعييييييييد إدارة ونظيييييييي  اآليل، احلاسيييييييي  يف أساسييييييييية
وتراكيييي   املسييياق ،و  اإلحيييداتيات ونظييي  البيانيييات،
املكانيييييية وكييييي  املكانيييييية، وأسيييييالي  دتثيييييي   البيانيييييات

خصيائ  يييال البيانيات رقميييا وخوارومييا وو ائفيييا، 
 نظييييييي  يف وختزينهيييييييا وحتويالهتيييييييا ومعاجلتهيييييييا وإدارهتيييييييا
 .  اجلغرافية املعلومات

GEO 338: Geographic Information 
Sciences. 
Credits: 3 (3,0) 
 
The course gives introductory 

foundations of theoretical and applied 

spatial sciences on how to represent 

geographic space and its fragmentation in 

the form of digital computer models from 

programmatic, mathematical, and digital 

standpoints. The course addresses basic 

concepts of computer, database 

management systems, coordinate systems 

and projections, spatial/aspatial data 

model structures, along with algorithmic, 

numerical and functional methods of 

representing, managing, converting, and 

storing these data in GIS. 

 
                                  Module Aims     أهداف المقرر :

نظريية خليف و يائف علمية تعريف الطال  بأس  
 وأدوات نظ  املعلومات اجلغرافية.

Familiarize students with scientific 

theoretical foundations behind GIS 

functions and tools. 

البيانات املكانية منا   تعريف الطال  بكيفية دتثي  
داخيي  نظيي  املعلومييات اجلغرافييية، وختزينهييا وتراكيبهييا 

 وحتويلها وضغطها. 

Exemplify ways of data models and 

structures inside GIS, and their storage, 

conversion, and compression methods. 

نظييييييي  املعلومييييييييات املفيييييييايي  التيفليلييييييييية يف توضيييييييي  
   والتفريق بينها. اجلغرافية

Clarify basic analytic concepts in GIS, 

and differentiate between them. 

تعرييييييف الطالييييي  بيييييبعل وسيييييائ  معاجلييييية البيانيييييات 
 رياضيا وبرجميا وبراجميا.

Introduce students to some data 

managements and processing methods 

mathematically, algorithmically, and 

software-wise means.  

نموذج  ) هـ 
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 مختصر توصيف المقرر 
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 مخرجات التعليم: )الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية(

 

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

نظيي  املعلومييات عليي  شييرم مصييطليفات أساسييية يف 
بييييم نظيييي  املعلومييييات اجلغرافييييية التفريييييق ، و اجلغرافييييية

 .ونظ  املعلومات األخرى

Explain and differentiate between various 

terms in GIScience, and between GISs 

and other Information systems.  

 البيانييييييات املكانيييييييةخصييييييائ  كيفييييييية تنفيييييييا معرفييييية  
 داخ  نظ  املعلومات اجلغرافية.والوصفية 

Know how spatial/aspatial data properties 

are implemented within GIS. 

كيفييية معاجليية البيانييات يندسيييا ورياضيييا ميي  معرفيية  
التمثيييي  والتيفليييي ، وحتدييييد أدواهتيييا يف نظييي   يتنييياحي

 .  املعلومات اجلغرافية

Know how to manage data geometrically 

and mathematically in digital forms 

during representation and analysis, and 

identify relevant tools in GIS.  

معرفة خصائ  نظ  إدارة قواعد البيانيات وأنواعهيا 
 ومتطلباهتا.

Know DBMS characteristics, type, and 

requirements. 

 
 الكتاب المقرر والمراجع المساندة:

 

 سنة النشر اسم الناشر اسم المؤلف اسم الكتاب

االستشعار ع  بعد 
 ياتوتفس  املرئ

لليساند، توم  وكيفر، 
 ،ترمجة خاروف: رالف
 حس  

املنظمة العربية للرتبية 
 والثقافة والعلوم

4991 

Fundamental of 
Spatial Information 
Systems 

Laurini, R., and D. 
Thomson 

Academic Press 1992 

Geographic 
Information 
Systems and 
Science. 2nd edn 

Longley, P. A.,  M. 
Goodchild, D. 
Maguire, and D. 
Rhind (Eds). 

Wiley 2005 

The Handbook of 
Geographic 
Information 
Science, (Blackwell 
Companions to 
Geography). 

Wilson, J., and A. 
S. Fotheringham, 
(Eds). 

Wiley-Blackwell. 2007 

Handbook of 
Applied Spatial 
Analysis: Software 
Tools, Methods 
and Applications 

Fischer, Manfred 
M. and  Getis, 
Arthur (Eds.) 

Springer 2010 

 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Paul%20A.%20Longley
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Michael%20F.%20Goodchild
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Michael%20F.%20Goodchild
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_3?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=David%20J.%20Maguire
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_3?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=David%20J.%20Maguire
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_4?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=David%20W.%20Rhind
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_4?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=David%20W.%20Rhind
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=John%20Wilson
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=John%20Wilson
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=A.%20Stewart%20Fotheringham

