
 خطة قسم الجغرافيا

 

 

 جغر 495، اجلغرافية ادلعلومات نظم يف والتطويع الربرلةادلقرر: 
1 

 
 

 ادلعلومات نظم يف والتطويع الربرلةاسم المقرر: 

 اجلغرافية

 جغر 495 رقم المقرر ورمزه:

 العربيةلغة تدريس المقرر:  جغر 336 المتطلب السابق للمقرر:

 عملي( 2نظري،  1) 2 الساعات المعتمدة: الثامن مستوى المقرر:

 
           Module Description      وصف المقرر :

 ضمن وتطويعية بررلية مهام أداء يةبكيف ادلقرر مهتي
معينمممممة يف  مهمممممام لتنفيممممم  اجلغرافيمممممة ادلعلوممممممات نظمممممم
 يشممممممتم كممممممما . تحليمممممم الو  سممممممتعرا الوا نم جممممممةال

 واألدوات عممام بشممك  الربرلمة يف مقدمممة علمم  ادلقمرر
 هممممامادل لتنفيمممم  اجلغرافيممممة ادلعلومممممات نظممممم يف ادلتاحممممة
 باالسممممممممتعانة خارجهمممممممما أو الممممممممنظم داخمممممممم  ادلطلوبممممممممة
 اجلغرافيمة ادلعلومات بنظم اخلاصة الربرلية بادلكونات

 التطويمع أدوات باسمتددام التعمدي  خمل  من سواء
 بررليممة نصممو  كتابممة خممل  مممن أو النظممام، داخمم 

 مثممم  ذات اذلمممدمل ادلوجممم  ربرلمممةال لغمممات باسمممتددام
 .افاج أو بيثون، أو نت، بيسك فيجوا 

GEO 495: Programming and 
Customization in GIS. 
Credits: 2 (1, 2) 
 

The course introduces students to how to 

perform some programming and 

customization tasks within GIS for some 

modeling, analytical and visualization 

purposes. It comprises an introduction to 

programming in general, and the tools 

available in GIS to perform the tasks 

required inside or outside the GIS system, 

utilizing the GIS programming 

components, either through amendment 

using the local customizing tools of the 

system, or by writing programming codes 

using object-oriented programming 

languages, such as Visual Basic Net, or 

Python, or Java. 

 
                                  Module Aims     أهداف المقرر :

التعريممب بيةيممة الربرلممة وتطويممع الممربامه لتنفيمم  مهممام 
 زلددة ضرورية. 

Highlight importance of both 

programming and customization for 

performing specific tasks. 

 Demonstrate basic programming التعريب بيسس الربرلة ولغاهتا.

concepts and languages.  

 Demonstrate some programming and التعريب بيدوات الربرلة والتطويع وبرارلها. 

customization tools and programs. 

كيفيمممة أداء مهمممام بررليمممة وتطويعيمممة داخممم  بالتعريمممب 
ممممن خمممل  مممما تممموفر  ممممن  نظمممم ادلعلوممممات اجلغرافيمممة

 .ت بررلية ووظائبمكونا

Demonstrate how to perform some 

programming and customization tasks 

using GIS programming tools and 

functions.  

نموذج  ) هـ 

  ) 

 مختصر توصيف المقرر 
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مواكبمممممممممة ادلسمممممممممتجدات يف تقنيمممممممممات تطممممممممموير نظمممممممممم 
، خاصة التوجي  اذلديف وادلصادر ادلعلومات اجلغرافية

 .ادلفتوحة

Keep up with developments in GIS 

development techniques, especially 

Object-Orientation and Open Sources. 

يضممي اممدما يف يف ادلإعطمماء الطالممد مقدمممة تشممجع  
رلمممممما  صمممممميامة تقنيممممممات نظممممممم ادلعلومممممممات اجلغرافيممممممة 

 التطبيقية. هداملاألحسد 

Encourage student through this 

introduction towards programming and 

customization aspects of GIS science and 

technology, according to specific applied 

objectives. 

 
 مخرجات التعليم: )الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية(

 

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

ساسممممية يف الربرلممممة األوادلفمممماهيم صممممطلحات ادلشممممر  
 والتطويع.

Explain basic programming and 

customization terms and concepts.  

نصو  بررلية لتنفي  مهام معينمة داخم  نظمم كتابة 
 .حسد أهدامل معينة ادلعلومات اجلغرافية

Writing programming codes to perform 

specific tasks within GIS according to 

certain goals. 

حتديممد ادلتطلبممات مممن البيانممات واألدوات والوظممائب 
 الربرلية حسد مهام تطبيقية معينة.

Identify requirements of data, and 

programming tools and functions, 

according to specific application tasks. 

ات استددام اإلمكانات الربرلية داخ  نظمم ادلعلومم
 اجلغرافية.

Use of GIS programming capabilities.  

االستفادة من الربامه والنصو  الربرلية ادلتاحة من 
مصممممادر سلتلفممممة وتيضمممممينها داخمممم  نظممممم ادلعلومممممات 

 البناء عليها.إما الستددامها مباشرة أو اجلغرافية  

Be able to access programs and scripts 

available from various sources and 

embody them within GIS, either for 

direct use or to be built-upon. 

 
 الكتاب المقرر والمراجع المساندة:

 سنة النشر اسم الناشر اسم المؤلف اسم الكتاب

 VISUAL باستددام ةرلالرب 

BASIC.NET 2008 

 -ادلؤلب زلمد، وسام الدين
الكتاب عل  اإلنرتت 

ة لألمرا  التعليمي
 فقط

2008 

 باستددام البيانات اواعد بررلة
Visual Basic.NET 

رأفت  ،عبد احلفيظ
 زلمد 

 2003 شعاع للنشر والعلوم

Programming Chang,  K. T.  CRC Press 2004 

http://www.amazon.com/Kang-Tsung-Chang/e/B001H6OBOW/ref=ntt_athr_dp_pel_1
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ArcObjects with VBA: A 
Task-Oriented Approach 

Learning Python: 
Powerful Object-
Oriented Programming. 
4th edn 

Lutz, M.  O'Reilly Media 2009 

Python Programming: 
An Introduction to 
Computer Science 

Zelle, J. M.  Franklin Beedle 
& Associates 

2003 

Beginning Object-
Oriented Programming 
with VB 2005: From 
Novice to Professional 
(Beginning: from Novice 
to Professional). 2nd 
edn. 

Clark, D. R.  Apress 2005 

 

http://www.amazon.com/Mark-Lutz/e/B000APH2C4/ref=ntt_athr_dp_pel_1
http://www.amazon.com/John-M.-Zelle/e/B001K80USI/ref=ntt_athr_dp_pel_1
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Daniel%20R.%20Clark

