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 المعلومات العامة عن المساق في مادة نظم المعلومات الجغرافية .

I  المعلومات العامة عن المساق . (Course information) 

 نظم المعلومات الجغرافية اسم المساق:  1

Geographical Information Systems (GIS) 

 70400905 رمز المساق ورقمه: 2

 االجمالً تدرٌب عملً سمنار محاضرة الساعات المعتمدة: 3

  2 - 1 - 3 

 المرحلة الرابعة ) فصلين دراسين(  المستوى والفصل الدراسً:  9

 ٌتطلب معرفة فً مجال الكارتوكرافً الرقمً  المتطلبات السابقة للمساق 5

  ArcGIS استخدام برمجٌات نظم المعلومات الجغرافٌة مثل:  المتطلبات المصاحبة للمسار  6

 بكلوريوس علوم جغرافية  البرنامج / البرامج التً ٌتم فٌها تدرٌس المساق 7

 اللغة العربٌة  لغة تدرٌس المساق  8

، 7اعة) ق–قسم الجغرافٌة  –كلٌة التربٌة  -الحرم الجامعً مكان تدرٌس المساق 9

8) 

 ا.م.د. اياد علي فارس بيك اسم معد مواصفات المساق  10

 5007 -اللجنة العلمٌة  –قسم الجغرافٌة  جهة وتارٌخ المصادقة على مواصفات البرنامج 11

II  وصف المساق . ( Course description)   

النائً، نظم المعلومات الجغرافٌة ، ونظام تحدٌد المواقع ٌتناول المساق مادة دراسٌة تعد احد فروع الجٌونفورماتك ) التحسس 
وهً فروع مكملة لبعضها البعض، وتعد من تقنٌات  (Geoinformatic .i.e, Remote Sensing , GIS , GPS )   )العالمً

مفاهٌم االساسٌة فٌه، ، العصر الحدٌثة ، وفٌه ٌتم تناول المبادي االساسٌة لنظم المعلومات الجغرافٌة ، نشاءته وتطوره ، اهم ال
انواع البٌانات المستخدمة فً النظام، مبادئ وطرق بناء وتنفٌذ المشارٌع البحثٌة باستخدام النظام ، طرق التحلٌل المكانً 

المختلفة، تكمن اهمً المساق فً   ، تطبٌقاته فً مجال التحلٌالت والدراسات الجغرافٌة والمعلومات المكانٌةGISباستخدام الـ 

، Spatial data ٌعد من اهم التقنٌات العلمٌة الحدٌثة فً كل مجاالت البحث الجغرافً والعلوم ذات طابع التوزٌع المكانً  انه

 وهو ٌساعد على اتخاذ القرار الصحٌح وفق اسس علمٌة رصٌنة بالنسبة لصناع القرار.
ات الجغرافٌة لطلبة المرحلة الرابعة فً  قسم ٌهدف المساق الى اعطاء اسس نظرٌة وعملٌة وتطبٌقٌة فً مجال نظم المعلوم

فً حالت توفر المختبرات المتخصصة والبرامجٌات،  GIS تخدام برامج الـذلك عن طرٌق تدرٌب الطلبة على اسالجغرافٌة ، و

ٌة وطرق العمل على بناء قواعد المعلومات الجغراف  GISاو عن طرٌق عرض فدٌوي ٌوضح تطبٌقات عملٌة توضح مفاهٌم الـ 

، وهذه تساعد الطالب على التطبٌق العملً خارج  video’s presentations on GIS technique   وطرق تحلٌلها 

 الجامعة. 

III  مخرجات تعلم المساق .( Course  outcomes) : 

 خلفٌة نظرٌة لطالب الجغرافٌة فً مجال نظم المعلومات الجغرافٌة، وتطبٌقاته وطرق العمل على برمجٌاته. بناء .0
تمكٌن الطالب من االلتحاق دورات تطوٌرٌة  فً مجال نظم المعلومات الجغرافٌة ، كون برامجٌاتها تتطلب خلفٌة  .5

 نظرٌة كافٌة للعمل علٌها.
لٌالت االحصائٌة المكانٌة وطرق تمثٌلها على الخرائط بشكل بٌانات جدولٌة ، تمكٌن الطالب من كٌفٌة اجراء التح  .0

تقارٌر ، اشكال ومخططات بٌانٌة خرائط وتوزٌعات بانواعها، التعامل مع المعالم االرضٌة والظواهر الجغرافٌة 
 بشكل ثالثً االبعاد وغٌرها.  

 رات ، كونها مهمة فً الحٌاة المدنٌة والتطبٌقات العسكرٌة.لتحدٌد المواقع والمسا GPS تعلم الطالب كٌفٌة استخدام الـ .9
 . Decision making تعلم الطالب طرٌقة علمٌة للتحلٌل واتخاذ القرار  .7

IV   كتابة مواضيع المساق ومواءمتها بمخرجات التعلم . 

 كتابة وحدات / مواضٌع محتوى المساق

 الجانب النظري: 

 وحدات مخرجات التعلم الرقم
 المساق

عدد  المواضٌع التفصٌلٌة
 االسابٌع

الساعات 
 الفعلٌة
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، ماهً نظم المعلومات الجغرافً ؟ تعرٌفها وتطورها 0
 فوائد نظام المعلومات الجغرافً .و

 , Dueckerتعرٌف  9
1979   ،Burrough , 
1986 ،Star & Estes , 

1990  ،Geodchild , 
1992  ،Clarke , 1995 

االستفسار، ، فوائده: 
وتحلٌل المعلومات، 

االدارة المتكاملة للبٌانات، 
عمل القرارات الكفؤة، 

انتاج الخرائط واالشكال 
 والمخططات بكل انوعها.

0 0 

دور نظم المعلومات فً ادارة المؤسسات والخدمات  5
 تطور نظم المعلومات الجغرافٌة، وصناعة القرار

  0 0 

 قواعد البٌاناتنتاج الخرائط الرقمٌة، و ا 0
 هٌكلٌة عمل نظم المعلومات الجغرافٌة

  0 0 

 0 0   مكونات نظم المعلومات الجغرافٌة 9

      

 اجمالً االسابٌع والساعات

 ثانيا: الجانب العلمي 

 تكتب تجارب ) مواضٌع العملً( 

عدد  التجارب المختبرية  الرقم
 االسابيع

الساعات 
 الفعلية

 مخرجات التعلم

، فلم فدٌوي : مدخل لنظم المعلومات الجغرافٌة 0
 مع تطبٌق عملً على البرنامج وطرق تمثٌل البٌانات

التعرف على طرق التعامل مع   0 5
الخرائط كمعلومات مكانٌة وطرٌقة 

ربطها بالجداول الوصفٌة لها 
 وطرق تمثٌل الخرائط الرقمٌة

بعد المحاضرة   ArcGISتطبٌق عملً على برنامج  5

 ، وكٌفٌة بناء قاعدة المعلومات الجغرافٌة.رٌةالنظ

ٌن الطالب من متابعة طرٌقة تمك 0 5
، واعادتها عند الضرورة ، العمل

 بصٌغ مختلفة

فلم فدٌوي: طرٌقة رسم العوارض الجغرافٌة الرقمٌة،  0
مع تطبٌق ، النقطة ، والخط ، والمضلع المساحً

ٌة طرق تغٌٌر  واختٌار المساقط الجغرافعملً عن  
 ونظام االحداثٌات

تعلٌم الطالب كٌفٌة استحداث  0 5
طبقات الخاصة بكل نوع من ال

، وطرٌقة رسمها العوارض
 بالكومبٌوتر.

 6              6 اجمالً االسابٌع والساعات 

V   : استراتيجية التدريس . 

 بالنظر من عدم تخصٌص كتاب منهجً فً نظم المعلومات الجغرافٌة ، علٌه ٌتم تنظٌم المحاضرات بشكل  -
PPT .باالعتماد على مصادر اجنبٌة 

 استخدام الحاسبة لشرح طرٌقة العمل على برامجٌات نظم المعلومات الجغرافٌة.  -
 اشراك الطلبة باالستفسار عن المفاهٌم والمصطلحات المهمة.  -
 الطلبة بكتابة تقارٌر مختصرة بمواضٌع محددة من المادة . تكلٌف -

VI  :مصادر التعلم . 

  المراجع الرئيسة:  أ

 1. Chang, K.-t., 2008, Introduction to geographic information 
systems, McGraw-Hill Higher Education Boston. 
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2. Peterson, G. N., 2014, GIS cartography: a guide to effective 
map design, CRC Press. 

  المراجع المساندة: ب

 1. Shekhar, S., and H. Xiong, 2008, Encyclopedia of GIS, Springer 
Science & Business Media. 

2. Okabe, A., 2005, GIS-based Studies in the Humanities and 
Social Sciences, CRC Press. 

 
   المصادر االلكترونية ج

 1. https://scholar.google 
2. http://earthexplorer.usgs.gov/ 
3. https://www.youtube.com/results?search_query=gis+tutorial+ 
4. http://learn.arcgis.com/en/projects/get-started-with-arcgis-online/ 
5. http://hcl.harvard.edu/libraries/maps/gis/tutorials.cfm 

 

  

VII  :سياسة المساق وضوابطه  .(Course policy and conditions)   

 

 تثبٌت قوائم الغٌاب وتسلٌمها الى سكرتارٌة القسم بعد انتهاء المحاضرة. سياسة حضور الفعاليات التعليمية: 0

مراعات التاخٌر فً النصف ساعة االولى اذا كانت المحاضرة  االولى ، وعدم التسامح مع الطلبة  الحضور المتاخر: 5
 فً المحاضرات المتاخرة .

: اجراء امتحانٌن فً كل فصل دراسً، مع مراعات اعادة االمتحان للطالب الغائب بعذر رسمً ضوابط االمتحان  0
 وبتوجٌه من رئاسة القسم.

تسلٌم التقرٌر  او المشروع خالل المدة المحددة وبخالفه تخصم درجات فً حال عدم توفر  الواجبات والمشاريع : 9
 االسباب المقنعة.

 تطبٌق الضوابط االمتحانٌة المعتمدة فً الجامعة والكلٌة.  الغش: 7

 التعرف على اسماء ووجوه الطلبة لتالفً حدوث االنتحال فً اداء االمتحان او الحضور بالنٌابة. االنتحال: 6

التحدث مع الطلبة عن المشارٌع المنجزة باستخدام تقنٌة نظم المعلومات، التجارب الخارجٌة فً هذا   سياسات اخرى: 5
 المجال وغٌرها لتعزٌز اهمٌة المادة لدى الطلبة.

  

  
 

https://scholar.google/
http://earthexplorer.usgs.gov/
https://www.youtube.com/results?search_query=gis+tutorial
http://learn.arcgis.com/en/projects/get-started-with-arcgis-online/
http://hcl.harvard.edu/libraries/maps/gis/tutorials.cfm

