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  رقم المقرر ورمزه: الجغرافية المعلومات نظم باستخدام المكاني تحليلال اسم المقرر:

       جغر 764

 العربية لغة تدريس المقرر: جغر 696 المتطلب السابق للمقرر:

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

 
                Module Description            ف المقرر :وص

يف التحلياال  متوازنااة  متعاادد  مواضااي  املقاارريتنااا   
 لتشااملسااتخدام نظاام املعلومااات اجلغرافيااة ااملكاااين ب
 خاال  ما   جتهيزهاا للتحليال، الالزمة البياناتمج  

( إحصااااااا ي اجليااااااو)  االشااااااتقا  التعماااااايم عمليااااااات
 مااااا  خمتلفاااااة أناااااوا  املقااااارر يشاااااملكماااااا .  التحويااااال
  التضاريساااااية، السااااا حية النمذجاااااة: مثااااال التحليااااال
  القياسااااااااات كميااااااااا،  قياسااااااااها العالقااااااااات  إجياااااااااد
  حتليااال  توزيعهاااا، الظاااواهر بأمناااا  املتعلقاااة املكانياااة

  اختيااااار اإلداري،خ اااي   الت املاااوقعي، التخصاااي 
  اجلااااار املكااااااين، التفاعااااال  منذجاااااة األمثااااال، املوقااااا 

 علااااا  املقااااارر يركاااااز  . اجلاااااواري الرتشاااااي    اخلرا  اااااي،
 حاااااااال نظاااااااار  جهااااااااي ماااااااا الت بيقيااااااااة  املوضااااااااوعات
 خرا  يااااااا، العماااااال  إخاااااارا  اجلغرافيااااااة، املشااااااكالت

 موضااوعات تغ ااي عمليااة متاااري  خااال  ماا   ذلاا 
 .املقرر

GEO 467: Spatial Analysis using GIS 
Credits: 3 (2,2) 
 

The course covers in balance multiple 

topics in spatial analysis concepts and 

applications using GIS, starting with data 

acquisition, and data processing through 

generalization and derivation (geo-

statistical) and conversion. The course 

deals with different types of analysis such 

as: surface and terrain modeling, 

determining and quantifying relationships 

of spatial patterns, location-allocation, 

proximity, site selection, zoning, 

modeling the spatial interaction 

modeling, Map Algebra, and 

neighborhood filtering. The course 

focuses in its application examples and 

exercises from the problem-solving 

standpoint, and the results will be 

presented cartographically. 

 
                                  Module Aims     أهداف المقرر :

التحليليااااااة املختلفااااااة يف نظاااااام  االمكاناااااااتتوضااااااي  
 املعلومات اجلغرافية.

Illustrate various GIS analysis 

capabilities. 

 Introduce students to GIS analysis toolsتعريف ال الب بأد ات التحليال يف نظام املعلوماات 

and functions and how and when they can 

نموذج  ) هـ 

  ) 

 مختصر توصيف المقرر 
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  be applied اجلغرافية  أنواعها  كيفية استخدامها.

تعرياااف ال الاااب بكيفياااة حتدياااد مت لباااات التحليااال 
 بيانات  كيفية معاجلتها. م  ال

Familiarize students with how to 

determine and define analysis 

requirements of data, and how they can 

be processes. 

توضاااي  كيفيااااة التخ ااااي  راااال مشااااكالت جغرافيااااة 
معينااة باسااتخدام قاادرات املعاجلااة  التحلياال يف نظاام 

 املعلومات اجلغرافية.

Demonstrate how to setup a work plan 

for solving certain geographical 

problems. 

نظاااام املعلومااااات  اسااااتخدامتشاااااي  ال الااااب علاااا  
 اجلغرافية بفاعلية يف حل املشكالت.

Encourage student to adopt GIS 

methodology effectively in solving 

geographical problems. 

 
 مخرجات التعليم: )الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية(

 

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

نظام يف ساساية األ التحليلالتفريق بني مص لحات 
 املعلومات اجلغرافية.

Explain and differentiate between basic 

GIS analysis terms. 

تنفيذ مهام حتليلية معينة باساتخدام نظام املعلوماات 
 اجلغرافية.

Perform specific GIS analysis task. 

بياناااااااات رااااااال الد ات   األحتدياااااااد املت لباااااااات مااااااا  
 مشكلة أ  دراسة جغرافية معينة.

Determine and plan out the required GIS 

analysis tools and functions for solving 

specific geographical problems. 

التفكاااااااا يف حااااااال املشاااااااكالت   ااااااايا ة أهااااااادافها 
 تنفيذها.  

Ability to think critically to formulate 

problem objectives, and impellent them.  

اساتخدام أمثاال للقاادرات التحليلياة الااي توفرهااا نظاام 
 املعلومات اجلغرافية حتديدا.

Be able to use GIS analysis capabilities 

judiciously.  

 
 الكتاب المقرر والمراجع المساندة:

 

    

 سنة النشر اسم الناشر اسم المؤلف اسم الكتاب

االستشعار ع  بعد 
  تفسا املر يات

  كيفر، تومس لليساند،
 ،خار ف ترمجة: رالف
  حس 

املنظمة العربية للرتبية 
  الثقافة  العلوم

4991 

ها2432 جامعة املل  سعود دمياس، مايكلجة اخللوية بنظم النمذ  
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)ترمجة: الغامدي، علي  املعلومات اجلغرافية
 معاضه(

The ESRI Guide 
to GIS Analysis: 
Volume 2: Spatial 
Measurements 
and Statistics 

Mitchell,  A.  ESRI Press 2005 

GIS, Spatial 
Analysis, and 
Modeling 

Maguire, D., M. 
Batty, and M. 
Goodchild 

ESRI Press 2005 

GIS Tutorial II: 
Spatial Analysis 
Workbook 

Allen,  D. ESRI Press 2009 

 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Andy%20Mitchell

