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 جغر 694،  اجليوماتكس التطبيقية ادلقرر:

 
 

 جغر 694  رقم المقرر ورمزه: الجيوماتكس التطبيقية اسم المقرر:

 العربية لغة تدريس المقرر: جغر 694 المتطلب السابق للمقرر:

 عنلي( 2نظري،  2) 6 الساعات المعتمدة: الثامن مستوى المقرر:

           Module Description      وصف المقرر :

أدوات قيقاس الووايقا والقياتقات  تطبيق  ادلقرر يدرس
وغريهقققققا مقققققن القياتقققققات ا ر قققققية الرأتقققققية وا  قيقققققة 

نظقققل التوقيقققق  مقققن  اجليومققققاتكس تقنيقققاتباتقققتمدا  
وادلسقققققققققاشة، وانتتعقققققققققعار عقققققققققن بعقققققققققد،  ،ا ر قققققققققي

يبقققق  كنققققا . ، ونظققققل ادلعلومققققات اجلغرا يققققةرائطواخلقققق
 بعققققققققققك -ا دوات كيفيقققققققققة تطبيققققققققق  هققققققققق   ادلققققققققققرر  
البيانققات ومعاجلت ققا وهليل ققا  جتنيقق عنققد  -يتكققامل

 هبقا هتقتل متعقدد  موا قي  يف نن معاري  تطبيقيقة 
. البعقققققرية أو الطبيعيقققققة اجلوانققققق  يف تقققققوا  اجلغرا يقققققا

 كيفيققققة علقققق مققققن ادلقققققرر  العنلققققي اجلانقققق  يعققققتن و 
لدراتة ظاهر  أو معقكلة معينقة وتنفيق ها التمطيط 
 .معا عاملةال نظومةادل ه   أدوات عل اعتنادا 

GEO 496: Applied Geomatics  
Credits: 3 (2, 2) 

This course is designed to give some 

practical knowledge of Geomatics 

measurement methods, procedures and 

manipulation of spatial data. Students are 

introduced to how to integrate Geomatics 

techniques; Global Positioning Systems 

(GPS), Photogrammetry, Remote Sensing 

(RS), Geographic Information Systems 

(GIS). The course focuses on how to plan 

and implement data collection, 

processing, storage, and analysis through 

this integration of Geomatics techniques 

for solving some geographical problems. 

                                  Module Aims     أهداف المقرر :

 التطبيقي للجيوماتكس يف اجلان  التعرف عل 
معر ة كيفية إجرا  بعض القياتات اجلغرا يا، و 

 .ا ر ية ا تاتية ريا يا وبراجميا

Understand the applied principles of 

Geomatics sciences, and know how to 

perform basic land measurements form 

the mathematical and software-wise 

perspectives.  

مبف و  تكام  النظل والتقنيات  الطال  تعريف
 واخلرائط، ادلساشة،) نن منظومة اجليوماتكس 

 بعد عن وانتتععار اجلغرا ية ادلعلومات ونظل
 (.ا ر ي ونظل التوقي 

Familiarize students with the integration 

of Geomatics techniques; surveying, 

(Global Positioning Systems (GPS), 

Remote Sensing (RS), Geographic 

Information Systems (GIS), and mapping 

techniques.  

نموذج  ) هـ 

  ) 
 مختصر توصيف المقرر 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85
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تعريف الطال  بكيفية تطبي  منظومة برامج 
نات البيا معاجلةيف وتقنيات ونظل اجليوماتكس 
من منظور ش   ادلكانية: إعدادا وهويال وختوينا

 يف إطار تطبيقي. ادلعكلة

Familiarize students with how to choose 

and apply appropriate Geomatics 

techniques in spatial data processing from 

the problem- solving perspective.  

 تطبي  احليوماتكس ا ر ية جمانت التعرف عل 
 يف ش  ادلعكالت اجلغرا ية.

Familiarize students with Geomatics 

techniques applications areas for solving 

geographic problems. 

 
 مخرجات التعليم: )الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية(

 

           Learning Outcomesن قادرا على:يفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن يكو

مفاهيل وأتقس منظومقة تقنيقات اجليومقاتكس  معر ة
 والتفري  ب  مصطلحاهتا.

Know concepts, terms, and principles of 

Geomatics techniques. 

 .Conduct digital land measurements عن  قياتات أر ية رقنية.

ادلكانيققققة ومعاجلت ققققا إجققققرا  عنليققققات نقققق  البيانققققات 
وجت يوهقققا باتقققتمدا  أداوت تكامليقققة بقققنظل وبقققرامج 

 اجليوماتكس.

Execute spatial data collection and 

management operations using Geomatics 

techniques in an integration manner. 

معر قة أوجقا التطبيقققات لقنظل اجليومقاتكس وتقنياهتققا 
وقياتقققققققات مكانيقققققققة، عنقققققققد تنفيققققققق  م قققققققا  شسقققققققابية 

، وجمانت التطبي  لدراتة معكالت جغرا ية معينة
 .أو شصر ادلوارد الطبيعية

Recognize which Geomatics techniques 

best suited for certain spatial 

measurements and calculation, and how 

to apply them in studying geographic 

problems and natural resources. 

ت اهديقققققد ادلتطلبقققققات مقققققن التقنيقققققات والققققق امج وأدو 
ادلعاجلققققة والتحليقققق  ادلكانيققققة عنققققد التمطققققيط لدراتققققة 

 معروع تطبيقي مع .

Define appropriate planning and 

implementation requirements and steps of 

Geomatics techniques in applied projects. 

 
 المساندة:الكتاب المقرر والمراجع 

 

 سنة النشر اسم الناشر اسم المؤلف اسم الكتاب

انتتععار عن بعد 
 وتفسري ادلرئيات

 وكيفر، تومس لليساند،
 ،خاروف ترنة: رالف
  شسن

ادلنظنة العربية للرتبية 
 والثقا ة والعلو 

4991 

Elementary Ghilani, Charles D. Prentice Hall, 2008 
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Surveying: an 
Introduction to 
Geomatics,  12th  
edition.  

and P. R. Wolf 

GIS Tutorial II: 
Spatial Analysis 
Workbook. 

Allen, D. ESRI Press. 2009 

 

GIS, Spatial 
Analysis, and 
Modeling. 

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

ESRI Press. 2005  

 

Remote Sensing 
and Image 
Interpretation, 6th 
edition. 

Thomas M 
Lillesand, Ralph W 
Kiefer, Jonathan W 
Chipman 

John Wiley & Sons 2007 

 


