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 المعلومات نظم تطبيقات :اسم المقرر
   الجغرافية

 الطبيعية البيئة في              

 جغر 493 رقم المقرر ورمزه:

 العربية لغة تدريس المقرر: جغر 691 المتطلب السابق للمقرر:

 عملي( 2نظري+  6) 2 الساعات المعتمدة: اخلامس مستوى المقرر:

 
           Module Description      : المقرروصف 

 املعلومااااااات نظاااااام تطبيقااااااات املقاااااارر ىاااااا ا يتنااااااا  
 كياا   ياان ،الطبيعيااة البيئااات دراسااة يف اجلغرافيااة
  حتليل،ااا،  مناا جت،ا، الطبيعيااة، البيئااة متثياا  ميكاا 

 ،اجلغرافياااااة املعلوماااااات نظااااام ضااااام   استعراضااااا،ا
  أصاانا  أنااوا  رحصاا التطبيقيااة، األمثلااة  تشاام 
 البيئيااااة املخااااا ر  حتديااااد ،الطبيعيااااة البيئيااااة املااااوارد

  التحلي  ،املكانية األمناط  حتديد تأثريىا، قياس  
 التطبيااااااا  يركااااااا . اجليومورفولاااااااوجي   اهليااااااادر لوجي

 املعلوماااااااات نظااااااام يف ساسااااااايةأ مفااااااااىيم حسااااااا 
 قيااااااااااس،ال   البيانااااااااات، إدارة: لتشااااااااام  اجلغرافيااااااااة
 متاااري  املقاارر يتضاام    ،سااتعرا  اال ،  النم جااة
يقاادا الطاا    .خمتلفااة تااللاا دراسااات  عمليااة 

يف الن،اياااة مشااار عات  اعياااة، لتناااا   قضاااايا أ  
مشاااك ت بيئياااة ألياااة، أ  حتلاااي ت استكشاااافية 
للبيئاااة اةلياااة، باساااتخداا أد ات نظااام املعلوماااات 

   اجلغرافية.

GEO 394: GIS Applications in Natural 
Environment 

Credits: 2 (1, 2) 

This course addresses GIS applications in 

natural environments studies. It shows how 

the natural environment can be represented, 

modeled, analyzed, and visualized within a 

GIS. Examples of applications are: 

inventory of natural species and resources, 

identify and measure environmental 

hazards and impact, determine spatial 

patterns of features, hydrological and 

geomorphological analyses. The course 

address applications from certain GIS 

perspectives; namely, data management, 

measuring, modeling, and visualization. 

The course includes various case studies, 

and practical exercises. Students are 

required to finally plan and deliver group 

projects either to address certain local 

environmental problems, or conduct 

exploratory analyses of local environment, 

using GIS tools.    

 
                                                                                 Module Aims هداف المقرر :أ

      

تعري  الطال  مبجاالت تطبي  تقنيات نظم 
 املعلومات اجلغرافية يف دراسة البيئة الطبيعية.

Introduce student to application areas of 

the GIS techniques relevant to natural 

environment studies. 

نموذج  ) هـ 

  ) 
 توصيف المقرر مختصر 
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تعري  الطال  بقدرات نظم املعلومات اجلغرافية 
يف متثي  بيانات البيئة الطبيعية  حتليل،ا  أمهيت،ا 
  إخراج،ا.

Introduce students to the capabilities of 

GIS and their importance in the natural 

environment data representation, analysis 

and output. 

تعري  الطال  بالطبيعة اخلاصة للمشكلة أ  
 الدراسة البيئية  متغرياهتا  بياناهتا.

Introduce student to the special nature of 

the environmental problem and related 

variables and data. 

تع ي  قدرات الطال  العملية يف كيفية تطبي  
 ظائ  نظم املعلومات اجلغرافية لدراسة البيئة 

 الطبيعية  حتليل،ا.

Strengthen student's capacities in how to 

apply GIS functions and tools to study 

and analyze the natural environment. 

 
 والمهارات الذهنية والعملية( مخرجات التعليم: )الفهم والمعرفة

 

 يفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن يكون قادرا على:

جماالت تطبي  نظم املعلومات اجلغرافية يف  إدراك
 البيئة الطبيعية.دراسة 

Recognize application areas of GIS in 

natural environment studies. 

نظم  معرفة أنوا  األد ات  املصطلحات يف
املعلومات اجلغرافية املتعلقة بالتطبي  يف جما  البيئة 

 الطبيعية.

Know types of tools and terminology in 

GIS as applied in the field of natural 

environment.
 

حتديد البيانات  املتغريات  مصادرىا ال زمة 
 لدراسة الظواىر اجلغرافية الطبيعية.

Determine the data, variables and their 

sources necessary for the study of natural 

phenomena. 

اسة بيئية  تنفي ه معرفة كيفية التخطيط ملشر   در 
باستخداا نظم املعلومات اجلغرافية  الوصو  إىل 

 نتائج منطقية.

Know how to plan and execute an 

environmental study using GIS, and reach 

meaningful results and conclusions. 

 

 
 :والمراجع المساندة الكتاب المقرر

 

 سنة النشر اسم الناشر اسم المؤلف اسم الكتاب

 االستشعار ع  بعد  تفسري املرئيات
 تومس لليساند،
 تر ة: رال   كيفر،
  حس  ،خار  

املنظمة العربية 
للرتبية  الثقافة 

  العلوا

4991 

نظم املعلومات اجلغرافية  تطبيقاهتا 
 الضرية   البيئية

 بد ن كبارة، فوزي سعيد 
 هـ4141
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النم جة اخللوية يف نظم املعلومات 
 غرافيةاجل

 دميريس، مايك 
)تر ة: الغامدي، 

 علي معاضو(

جامعة امللك 
 سعود

 هـ4141

 


