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 جغر 301       :رقم المقرر ورمزه لى علم الخرائطإالمدخل  اسم المقرر:

 العربية لغة تدريس المقرر: ال يوجد المتطلب السابق للمقرر:

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

                Module Description      : المقرروصف 

لقما  نظمرع علم  إ، و أسس علمم اخلمرائط ادلقرر يتناول
، وأمهيممة اخلريطممة وهتائممد ا تطممور العلممم تارويمما وتقنيمما
تشممممتمل عوتمممموعا  و . الطبيقيمممة ا تمممماال   تل ممممة

شممبتا  و ، األساسممية اخلممرائط ادلقممرر علمم : عنا ممر
 ،وادلسممممما طاإلحمممممدا يا ،  مادلرجمممممر ا،غمممممراا، ونظممممم

، والتصممممممممميم الرعممممممممون واأللمممممممموانو الرسممممممممم، وعقيمممممممما  
عقدعممة و  ،اخلممرائطيبمما ادلقممرر أنمموا  كممما . اخلرائطممي

وإجممممممممممرا  بعمممممممممم  القياسمممممممممما    ممممممممممرا ع اخلريطممممممممممة،ا 
الطمم   ين م  وا ا،مء  التطبيقممي  األساسمية عليامما.

ثلمممممة ا إجمممممرا  مالواجبممممما  ادلتتموعمممممة عتنوعمممممة عممممم  
ليمما آرسممم اخلممرائط و  ،وتقمماريروحسممابا ،  ، ياسمما 

 خرائطية وهتنية. استخدام براعج رسم ب

GEO 103:   Introduction to Cartography  
Credits: 2 (1, 2) 
 

The course presents an introduction to 

cartography, and look at its evolution of 

historically and technically, as well as the 

importance and utilities of maps in 

various applied domains. Topics include: 

map elements, geographic reference 

grids, co-ordinate systems, map 

projections, map scale, map symbols and 

colors, and cartographic design. It also 

demonstrates different map types, map 

reading, and how to perform basic map 

measurements. The practical side 

includes various assignments in 

measurements, calculation, and reports as 

well as performing some computer-aided 

map drawings.  

 
                                      Module Aims     هداف المقرر :أ

 Introduce cartography as science and التطبيقية. وبيان أمهيته بعلم اخلرائطالتعريف 

tools, and its importance in real life 

applications. 

 Clarify characteristics of maps, and their  .توتيح خصائص اخلريطة وأنواعاا

types. 

    .Clarify how to read and interpret maps .هات سي و خلريطة  را ع ا يةتوتيح كي 

اخلرائطيممممة، توتمممميح كي يممممة تن يمممم  بعمممم  القياسمممما  
 .خا ة عا يتعلق مبقيا  الرسم

Demonstrate how to perform some map 

calculations and measurements, 

especially map scale -based calculations.  

إنشمممما  وتصممممميم خممممرائط باسممممتخدام توتمممميح كي يممممة 
 .براعج الرسمو  براعج الرسم اخلرائطيبع  

Demonstrate how to design and create 

maps using digital mapping programs and 

graphics software. 

نموذج  ) هـ 

  ) 

 توصيف المقرر مختصر 
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 الذهنية والعملية(مخرجات التعليم: )الفهم والمعرفة والمهارات 
 

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

ععرهتمممممة ادلصمممممطلةا  األساسمممممية ا علمممممم اخلمممممرائط، 
 ادلختل ة. أنوا  اخلرائط باالت ريق و 

Recognize and differentiate between 

basic cartographic terms and types of 

maps. 

وإجرا  عمليا  حتليلية أساسمية عثمل:  را ع اخلرائط 
وعناسمممممممممممممي   ،وادلسممممممممممممماحا  ،ادلسممممممممممممماهتا  يممممممممممممما  

 .ا،غراا دلو راحدا يا  إوحتديد االرت اعا ، 

Know how to read and perform basic 

calculations such as: distance, areas, 

elevation heights and location co-

ordinates determination. 

 .Able to determine the right map for use حتديد اخلريطة ادلناسبة ل ستخدام.

لرسممممممم الممممممنظم والمممممم اعج بعمممممم   ممممممدرا  اسممممممتخدام 
 .ععينةخريطة 

Able to use some systems and programs 

capabilities for producing specified maps. 

 
 :والمراجع المساندة الكتاب المقرر

 

 سنة النشر اسم الناشر اسم المؤلف سم الكتابا

دامحد السيعصط  ،    ا،غراهتيا العملية واخلرائط  -عؤسسة الثقاهتة ا،اععية  
 االستندرية

6002 

اىل طمممر   لاخلمممرائط )عمممدخ
استعمال اخلرائط وأسالي  

 انشائاا (

مسيح أمحدعودع،  ردناأل -عمان   0990 

احلمممممرائط علمممممم ادلمممممدخل إىل 
 عا  ا،غراهتية ونظم ادلعلو 

 0991 ادلؤلف سلم ، نا ر حممد

Basic 
Cartography 

Anson,  R. W. ICA 1984 

 

 

 

 
 
 


