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   التصميم في متقدمة تطبيقات اسم المقرر:
 الخرائطي واإلنتاج              

 جغر 494 رقم المقرر ورمزه:

 العربية لغة تدريس المقرر: جغر335جغر، 334 المتطلب السابق للمقرر:

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

 
           Module Description      وصف المقرر :

 خرائطياة فنياة مبهاارات بالالط تعريف املقرر يتناول
كمااا . آليااا اخلاارائ  وإخااراج بتصااميم تتعلاا  متقدمااة
 خااالل ماان اخلريطااة ولياافت كيفيااة إىل املقاارر يتطاار 
 أساااااالي  وتوضاااااي  خرائطياااااة، بياناااااات قاعااااادة بناااااا 

 ،البياناااااااااااات وجتهيااااااااااا  ،ةالرقميااااااااااا التصاااااااااااميموأدوات 
 اخلريطااااة موضاااو  يالئااام مبااااا وتصاااهيهها ،وحتويلهاااا
 تقنياااااات املوضااااوعات تشااااام و . ونوعهااااا ومقياسااااها

 حسااا  الرتمياا  وتقنياااات الكتابيااة، النصاااو  وضاا 
 علا  املقارر يشاتم  كماا. اخلرائطاي التصميم أسس
 سلسااااالة شااااك  يف ساااااوا  اخلرائطااااي اإلخاااااراج أنااااوا 

.  الويااا  خااارائ  وأ األطاااالس، خااارائ  وأ خرائطياااة،
 تغطي وعملية نظرية حماور خالل من يتم ذلك ك 

 .املقرر موضوعات

 

 GEO 494: Advanced Applications in 
roduction.PCartographic Design and  

 
Credits: 3 (2, 2) 

 

The course aims to familiarize students 

with technical skills related to advanced 

cartographic design and production of 

digital maps. It addresses how to compile 

the map through building cartographic 

database, determines digital design 

methods and tools, prepare and process 

data through conversion and editing 

according the map's subject, scale and 

type. Topics include feature labeling, and 

symbology, types of cartographic output, 

whether in the form of map series, or 

separate maps, or atlases, or web maps. 

All this is done through theoretical and 

practical demonstrations, covering the 

course topics. 

 
                                  Module Aims     أهداف المقرر :

والعملياة تختلفة من املهارات الفنية املنوا  األتوضي  
األساساااااااااااااية واملتقدماااااااااااااة يف التصاااااااااااااميم واإلخاااااااااااااراج 

 اخلرائطي.

Clarify various types of basic along with 

advanced artistic and scientific skills in 

map design and production.   

األدوات الفنيااة الرقميااة اةديثااة يف التصااميم توضااي  
واإلنتاج اخلرائطي باستتخدام برامج ونظم املعلومات 

 اجلغرافية واخلرائطية.

Exemplify modern digital cartographic 

tools using Cartographic and GIS 

programs.  

نموذج  ) هـ 

  ) 

 مختصر توصيف المقرر 
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بياناات خرائطياة وكيفياة توضي  كيفياة إنشاا  قاعادة 
إخراجهاااااااا يف شاااااااك  خريطاااااااة أو خااااااارائ  حسااااااا  

 مقاييس رسم أو موضوعات خمتلفة. 

Demonstrate how to create cartographic 

databases, and how to produce 

cartographic outputs according to specific 

map scales and subjects. 

 Familiarize students with modern map توضي  أدوات اإلنتاج والنشر اخلرائطي اةديثة.

production and distribution tools.  

مان ، إخراج خارائ  عالياة اجلاودةأمهية كيد عل  أالت
   .ما توفره الربامج والنظم املتتخصصةخالل 

Emphasize importance of producing high 

quality cartographic outputs, using 

available software and systems.  

 
 مخرجات التعليم: )الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية(

 

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

 Know and explain modern cartographic معرفة وشرح املصطلهات الفنية اخلرائطية اةديثة.

artistic terms. 

  .Create an adequate cartographic database .مالئمةإنشا  قاعدة بيانات خرائطية 

 .Produce up to standard maps إخراج خرائ  ذات جودة فنية وعلمية عالية.

معرفاااة كيفياااة اساااتتخدام أدوات الااانظم والاااربامج الااا  
 تنتج اخلرائ . 

Know how to use software/systems that 

aid in creating maps. 

حتديااااد املتطلبااااات الفنيااااة والرباايااااة إلنشااااا  خاااارائ  
 .خمتلفة

Determine all requirements pertinent to 

map productions.  

 الكتاب المقرر والمراجع المساندة:
 

 سنة النشر اسم الناشر اسم المؤلف اسم الكتاب

ائ  التوزيعات خر 
 البشرية

 1999 مكتبة العبيكان سلم ، ناصر حممد

 د،ت  وعياهبج ،حممد اخلرائ  املوضوعية
 صفية جابر 

 2001 جامعة دمش 

Designing Better 
Maps: A Guide 
for GIS Users 

Brewer, C. A. ESRI Press 2005 

GIS Cartography: 
A Guide to 
Effective Map 
Design 

Peterson, G. N.  CRC Press 2009 

 

http://www.amazon.com/Cynthia-A.-Brewer/e/B001JPCMME/ref=ntt_athr_dp_pel_1
http://www.amazon.com/Gretchen-N.-Peterson/e/B001T6T9A6/ref=ntt_athr_dp_pel_1

