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   الجغرافية المعلومات نظم مشاريع تصميم اسم المقرر:
  وصياغتها               

  جغر 964 رقم المقرر ورمزه:

 العربية لغة تدريس المقرر: جغر 646  المتطلب السابق للمقرر:

 نظري 2 الساعات المعتمدة: الثامن مستوى المقرر:

 
           Module Description      المقرر :وصف 

 نظددددمتطبيدددد   مشددددرو  ختطددددي  آليددددات املقددددرر يدددد رس
 وكيددد  مؤسسددد ، إطدددار ضدددمن اجلغرافيدددة املعلومدددات

 أىد ا  بتح ي  إبت اءً  املشرو  مراحل حت ي  ميكن
كمدا . البياندات قاع ة ببناء وانتهاءً  وتصوره املشرو 
 ختطدددي  ارةبددد   تتعلددد  أساسدددية قضدددايا املقدددرر يتنددداو 
 املتطلبددات وتقدد ير البيانددات، وإ ارة املشددرو ، تنفيدد 
وحت يددددددد  البياندددددددات  وتكاملهدددددددا، والتحليليدددددددة التقنيدددددددة

 العمددل بيئددة وتنظدديم املطلوبددة ورسددم هطدد  ىيكلهددا،
 إ ارةً  بالبيانات املتعلقة القانونية والقضايا ،املؤسس 
 املقددددرر حيتددددويو . وخارجهددددا املؤسسددددة ضددددمن وتوزيعددددا
 موضددوعات تغطدد  تدد ريباتة و حيتوضدديأمثلددة  علدد 
 .املقرر

 

GEO 469: GIS Projects Design and 
Formulation. 
Credits: 2 (2) 
 

In this course students will be taught how 

to execute a GIS implementation project. 

Topics include defining the project's 

scope, stages, and technical and analysis 

requirements, data acquisition and 

building the geo-database. The course 

also covers issues like: organization 

setting, legal issues related to data 

management and distribution. All topics 

will include case studies, along with 

hands-on exercises.  

 

 
                                      Module Aims     أهداف المقرر :

توضدددديي أتيددددة تطبيدددد  نظددددم املعلومددددات اجلغرافيددددة   
 .بطريقة منظمة وفاعلة الواقع

Exemplify importance of implementing 

GIS projects in organized and 

professional ways.  

م معلومدددددات شدددددرل متطلبدددددات تطبيددددد  مشدددددرو  نظدددددا
 جغرافية.

Illustrate requirements and skills required 

to execute a GIS implementation project.  

أىدددددددد ا  صددددددددياغة اسدددددددد اتي ية تعريدددددددد  الطالدددددددد  ب
خطدددة العمدددل التنفي يدددة تفاصددديل املشدددرو  التطبيقددد  و 

Familiarize students with how to 

formulate a GIS implementation project's 

scope, objectives and work plan details if 

GIS were to be adopted in an 

نموذج  ) هـ 

  ) 

 مختصر توصيف المقرر 
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  .organization setting .  مؤسسة عن  تبين نظم املعلومات اجلغرافية

التعريددددد  بالقضدددددايا املتعلقدددددة بتبدددددين نظدددددم املعلومدددددات 
اجلغرافيدددددة   العمدددددل أو املؤسسدددددة، وكيفيدددددة التعامدددددل 

 معها. 

Address issues related to GIS 

implementation projects. 

 

توضددديي ع قدددة نظدددم املعلومدددات اجلغرافيدددة مدددع البنيدددة 
 .التحتية الرقمية من األجهزة والربامج األخرى

Clarify relationship between GIS and 

other digital infrastructure of software 

and hardware. 

 
 عرفة والمهارات الذهنية والعملية(مخرجات التعليم: )الفهم والم

 

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

معرفة وشرل املصطلحات املتعلقة بتخطي  مشداريع 
 نظم املعلومات اجلغرافية.

Know and explain concepts, terms, and 

principles related to GIS implementation 

projects. 

حت يدد  مراحددل عمددل مشددرو  تطبيدد  نظددم املعلومددات 
 اجلغرافية.

Define work stages in GIS 

implementation projects. 

معرفة كيفية صياغة أى ا  مشدرو  تطبيقد  وتنفيد  
خطددددة عملددددو باسددددتخ ام األ وات املناسددددبة العصددددرية 
عندددددد  صددددددياغة مشدددددداريع نظددددددم املعلومددددددات اجلغرافيددددددة 

 نفي ىا. وت

Understand how to formulate the 

objectives and work plan of GIS 

implementation projects, using up to date 

tools and techniques. 

صياغة خطة قاع ة البيانات بطريقة سليمة حسد  
الوسدددددددافل املتدددددددوفرة   نظدددددددم املعلومدددددددات اجلغرافيدددددددة، 

 يلية املطلوبة.وحت ي  البيانات، والوظاف  التحل

Setup a database schema/plan correctly, 

and define the required data and 

analytical functions. 

اقددددد ال حلدددددو  عمليدددددة فعالدددددة لكيفيدددددة تطبيددددد  نظدددددم 
 املعلومات اجلغرافية   املؤسسات احمللية.

Propose practical and efficient solutions 

for how to implement GIS in local 

organizations and establishments. 

 
 الكتاب المقرر والمراجع المساندة:

 

 سنة النشر اسم الناشر اسم المؤلف اسم الكتاب

نظم المعلومات الجغرافية: 
المبادئ األساسية والمفاهيم 

التشغيلية، مواصفات ومقاييس 
 وتصميم وتحليل مكاني

 م7002هـ، 4172 المؤلف القرني، عبدهللا محمد

Modeling Our 
World: The ESRI 
Guide to 

Zeiler, M. ESRI Press 2000 

http://www.amazon.com/Michael-Zeiler/e/B001K84QQU/ref=ntt_athr_dp_pel_1
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Geodatabase 
Design 
Thinking About 
GIS: Geographic 
Information 
Systems Planning 
for Managers. 3rd 
edn 

Tomlinson, R. ESRI Press 2007 

The Design and 
Implementation of 
Geographic 
Information 
Systems. 

Harmon, J. E., 
and S. J. 
Anderson 

Wiley 2003 

 


