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 جغر 043 رقم المقرر ورمزه: وتطبيقاتها المكاني لتحديدا نظم: اسم المقرر

 العربيةلغة تدريس المقرر:  جغر330 المتطلب السابق للمقرر:

 عملي( 2نظري،  2) 0 الساعات المعتمدة: سابعالمستوى المقرر: 

 
           Module Description      وصف المقرر :

 التوقيددع) املكدداين التحديددد نظددم أسدد  املقددرر يدددر 
 ، وكيفيدددة عملهدددا، ومكوناهتدددا ،ومفاهيمهدددا( األرضدددي

 إىل مدددددد   علددددد  املقدددددرر حيتدددددويكمدددددا . وتطبيقاهتدددددا
 ونظددم اإلسددداد منددا   ليشددم   اجليوديسددية املسددا ة

 طرائد  بعد  مدع بيدهدا، فيمدا والتحوي  اإل داثيات
يلددي  لددض توضددي    ،االجتاهدداتو  املسددافات  سددا 

 هددد   باسدددتمدا  األرض علددد  املواقدددع حتديدددد يدددةكيف
 جمدددداالت يف التطبيقددددات بعدددد  املقددددرر يقددددد . الدددددظم
 ،واملال ددددددة ،املسددددددا ةمثدددددد :  الدددددددظم، هلدددددد   خمتلفددددددة
 يبددددنو . وغريهددددا ،الطبيعيددددة املددددوارد و صددددر ،والزراعددددة
 ،ومتثيلهدددددا ومعاجلتهدددددا البياندددددات مجدددددع كيفيدددددة املقدددددرر
 اجلغرافيددددة املعلومددددات نظددددم مددددع الدددددظم  هدددد  وعالقددددة

 عمد   طة بداء ميكن وكيف بعد، عن واالستشعار
 .امليدان يف البيانات جلمع

GEO 340: Global Positioning Systems 
and Applications. 
Credits: 3 (2, 2) 
 

This course explores basic concepts, 

components, operation and applications 

of Global Positioning System (GPS). 

Topics include an introduction to geodesy 

and surveying, coordinate systems, and 

methods of calculating directions and 

distances. Also, field data collection with 

GPS, data preprocessing, and data 

conversion methods for use with GIS and 

Remote Sensing software, all will be 

presented. The course will address GPS 

applications in surveying, navigation, 

transportation, and natural resources, and 

how to define and implement a work plan 

for a GPS data collection project. 

 
                                  Module Aims     أهداف المقرر :

توضدددددددددددددي  مكوندددددددددددددات نظدددددددددددددم التحديدددددددددددددد املكددددددددددددداين 
 و صائصها.

Explain components of Global 

Positioning System (GPS) and its 

elements. 

توضدددي  كيفيدددة عمددد  نظدددا  التحديدددد املكددداين وأندددوا  
 القياسات اليت يدف ها.

Illustrate how the system works, and 

what type of data and measurements are 

supported by the system.  

 Demonstrate capabilities of GPS in التعريف مبجاالت التطبي  املمتلفة هل   الدظم.

various real-life applications.  

نموذج  ) هـ 

  ) 

 مختصر توصيف المقرر 
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توضدددي  كيفيدددة معاجلدددة البياندددات الددديت تر ددددها هددد   
 .الدظم

Illustrate GPS data collection procedures 

and management. 

توضددددددددي  عالقددددددددة نظددددددددم التحديددددددددد املكدددددددداين بدددددددددظم 
 املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد واخلرائط.

Clarify relationship between GPS, GIS, 

Remote Sensing and maps. 

 هنية والعملية(مخرجات التعليم: )الفهم والمعرفة والمهارات الذ
 

           Learning Outcomesيفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن يكون قادرا على:

شدددددددرح املصدددددددطلحات املتداولدددددددة يف نظدددددددم التحديدددددددد 
 املكاين.

Explain concepts, terms, and principles of 

Global Positioning System (GPS).  

 .Know how GPS works كاين.معرفة كيفية عم  نظم التحديد امل

معرفدددة كيفيدددة مجدددع البياندددات بددددظم التحديدددد املكددداين 
 ومعاجلتها. 

Know how to collect and process GPS. 

معرفة كيفية دمج بياندات نظدم التحديدد املكداين مدع 
 الدظم املكانية األ رى.

Know how to integrate GPS data with 

other spatial systems. 

ة كيفية التمطديط جلمدع بياندات بددظم التحديدد معرف
 املكاين.

Know how to formulate and implement a 

GPS data collection project. 

 الكتاب المقرر والمراجع المساندة:
 

 سنة النشر اسم الناشر اسم المؤلف اسم الكتاب

االستشعار عن بعد 
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