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 جغر 693 رقم المقرر ورمزه: الجغرافية المعلومات قواعد بناء اسم المقرر:

 العربية لغة تدريس المقرر: جغر 693 المتطلب السابق للمقرر:

 عملي( 2نظري،  2) 6 الساعات المعتمدة: ام اخل مستوى المقرر:

           Module Description      : المقرروصف 

 بناااااء مبراحاااا نظريااااا  عمليااااا  التعرياااا  املقاااارر يتنااااا  
 مراحاا  املقاارر فيسااتعر  اجلغرافيااة، الةيانااات قاعااد 
 القاعااااد   تغذيااااة اجلغرافيااااة، الةيانااااات قاعااااد  إنشاااااء

 بياناااااااات اسااااااات ا  خااااااا   مااااااا  املطلوباااااااة بالةياناااااااات
 األرضاااااااي، التوقيااااااا   نظااااااا  بعاااااااد عااااااا  االستشاااااااعار
 ساااااات ا اال)  التحوياااااا   املساااااا ، الرتقااااااي   عمليااااااات
كيفياة بنااء  املقارر يتناا   كماا.  التحريار(  التصدير
 الظااا ر  أجااءاء  باان الظااوا ر باان املكانيااة الع قااات
 ةولاوجي،طال مفهاو  خا   م  ذلك  متثي  الواحد 
 الصاااااافات  رباااااا  املكانيااااااة، غاااااا  الع قااااااات  أنااااااوا 
 الوصاااافية الع قااااات إنشاااااء  كيفيااااة بااااةع ، بعضااااها

 إىل باإلضااااافة ،ع قااااات فئااااات شااااك  يف ءينهااااا خت
 . أمهيتها  قواميسها الةيانات علوماتمب التعري 

GEO 396: Building Geo-databases 
Credits: 3 (2,2) 
 

The course covers theoretically and 

practically the stages of building a Geo-

database. It addresses the required input 

of data to the database through importing 

remote sensing data, GPS, digitizing, 

scanning, conversion (import and export), 

geo-coding, and editing. The course also 

addresses spatial relationships (topology) 

between phenomena and between parts of 

a single phenomenon, aspatial 

relationships through relationship classes, 

and linking spatial and aspatial 

(attributes) to each other. It also includes 

an introduction to both importance and 

creation of metadata, data and 

information dictionaries. 

                                      Module Aims     هداف المقرر :أ

تعرياا  الطالااا صصاااعد قواعااد الةيانااات اجلغرافيااة 
 هتا  أمهيتهاا إمكان

Clarify Geo-database properties, 

capabilities, and significance. 

اعااااد الةيانااااات و تعرياااا  الطالااااا مبتطلةااااات إنشاااااء ق
 اجلغرافية.

Explain Geo-database creation and design 

requirements. 

تعرياا  الطالااا بكيفيااة لديااد الةيانااات  مصااا ر ا 
  إ خاهلا  معاجلتها بنظ  املعلومات اجلغرافية.

Illustrate procedures and tools of 

determining data and their sources, along 

with their input and processing methods.  

 Illustrate procedures and tools of creatingتعرياااااا  الطالااااااا بكيفيااااااة لديااااااد فئااااااات الةيانااااااات 

features data types, models, and 

relationship classes. 

نموذج  ) هـ 

  ) 

 توصيف المقرر مختصر 
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 اعد الةيانات اجلغرافية.و ضم  ق ع قاهتا  مناذجها 
لديااااااااد مصااااااااا ر طراعاااااااا  علاااااااا  الطالااااااااا  تاااااااادريا
 ، لااااااااااااديثها ، تصاااااااااااادير ا ،  حفظهااااااااااااا،الةيانااااااااااااات

  استخدامتها. 

Train students how to manage data: 

access, storage, conversion, and update.  

 
 مخرجات التعليم: )الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية(

 

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

بااان قواعاااد الةيانااااات اجلغرافياااة  غ  اااا ماااا  التفريااا  
 أنوا  قواعد الةيانات األخرى.

Differentiate between Geo-databases and 

other types of databases. 

معرفااااااااة مصااااااااطلحات قواعااااااااد الةيانااااااااات اجلغرافيااااااااة 
  التفري  بينها.

Understand and differentiate between 

Geo-database terms and concepts. 

اعااااااد بياناااااات جغرافياااااة  لديااااااد و التخطاااااي  لةنااااااء ق
ماااااااااا  الفئااااااااااات  الصاااااااااافات  النماااااااااااذ   متطلةاهتااااااااااا

  الع قات، حسا طةيعة املشر  .

Construct a plan for Geo-database 

creation, and define requirements of data 

classes, models, and relationships 

according to the required project.  

 Upload Geo-database with the required الةيانات اجلغرافية بالةيانات ال زمة. اعد و تغذية ق

data. 

تنفياااااذ مهاااااا  اتلفاااااة يف معاجلاااااة الةياناااااات  لرير اااااا 
  لويلها  إخراجها.

Perform various tasks in data processing, 

editing, conversion, and output. 

 
 :والمراجع المساندة رالكتاب المقر

 

 سنة النشر اسم الناشر اسم المؤلف اسم الكتاب

نظ  املعلومات 
أس    اجلغرافية
  تطةيقات

 ار اب  األث  للطةاعة  الغء اي، عةاس
  النشر، املوص 

2009 

كش  أسرار قواعد 
 الةيانات

آندي )ترمجة  ،أ ب 
 الدار العربية للعلو (

 2004 الدار العربية للعلو 

Designing 
Geodatabases: 
Case Studies in 
GIS Data 
Modeling 

Arctur, D., and M. 
Zeiler 

ESRI Press 2004 

Modeling Our 
World: The ESRI 

Zeiler, M. ESRI Press 2000 

http://www.amazon.com/David-Arctur/e/B001K8EHIW/ref=ntt_athr_dp_pel_1
http://www.amazon.com/David-Arctur/e/B001K8EHIW/ref=ntt_athr_dp_pel_1
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Michael%20Zeiler
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Michael%20Zeiler
http://www.amazon.com/Michael-Zeiler/e/B001K84QQU/ref=ntt_athr_dp_pel_1
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Guide to 
Geodatabase 
Design 

 

 

 

 


