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 دورة في الجيوماتكس والخرائط الرقمية

 

 :مقدمة

في نواح عديدة مثل  األقمار الصناعيةعلى استخدام  الجيوماتكسيقوم علم 

، واستعمال واألرض الفضاء، واستكشاف والبيئة المناخ، واستطالعات االتصاالت

وبرمجياته في جمع المعلومات وتحليلها، باستخدام  والحاسوبالتقنيات الحديثة، 

ويضم هذا التخصص  نظم المعلومات الجغرافية وغيره من البرامج ذات العالقة،

 :قاعدة عريضة من التخصصات الفرعية مثل

 اإلستشعار عن بعد• 

 

 الجيوديسيا• 

  

 الخرائط الرقمية• 

 

 حة الفضائيةالمساحة بما فيها المساحة التصويرية وعلم المسا• 

 

 لجغرافيةانظم المعلومات المكانية و• 

 

 GPSنظام تحديد المواقع • 
 

 

 :الهدف من الدورة

كافة التطبيقات التي تعتمد على  التعريف بمكونات علم الجيوماتكس الذي يضم 

ارة البيانات الالزمة إلنتــاج إدتضم كل الوسائل الضرورية لجمع و منظومة شاملة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
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وتقنية تجميع وتحليل وتفسير وتوزيع  علمكذلك . المكانية تحليل المعلوماتو

واستخدام المعلومات الجغرافية والمكانية، ويضم مجموعة من التخصصات التي 

يعي ومكاننا يمكن جمعها معا بهدف تطوير صورة تفصيلية مفهومة عن العالم الطب

، نظم االستشعار عن بعد، الخرائط، المساحة: به، وهذه التخصصات تشمل

 .، والنظام العالمي لتحديد المواقعGISالمعلومات الجغرافية 

 

 : ااالهداف المتوقع تحقيقه

 ومعلالب عالقتهو تقنياته الجيوماتكس ومكوناتهمكونات على  التعريف -1

 .ألرضية األخرىا

االساسيه للبرامج برامج الجيوماتكس والمبادى  ةمجموع على التعرف -2

 .هاوتطبيقات

 أكفاء في مجال الجيوماتكس قادرين على القيام باألبحاثتأهيل خرجين  -3

لمعالجة القضايا العمرانية،  تقنيته فيظكس وتوالمرتبطة بالجيومات التطبيقية

 . ياتالبيئية واإلجتماعية على مختلف المستو

 

 :االشخاص القادرين على متابعة الدورة

ولديهم  ARCGISهم االشخاص الذين لهم خلفية في استخدام برمجية ال  

 .واألستشعار عن بعد معلومات مسبقة في نظم المعلومات الجغرافية

 

 .مع استخدام المصطلحات والرموز باللغة االنجليزية( ة أو االنجليزيةالعربي) :اللغة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1_%D8%B9%D9%86_%D8%A8%D8%B9%D8%AF
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 .أسبوعين: مدة الدورة

 

 ورةوالمواضيع التي تغطى بدالبرنامج 

 

 الجيوماتكس والخرائط الرقمية

 
 

 :لاألسبوع األو
 

 

 ولاأل اليوم
 

 مقدمة .1

 الجيوماتكس التعريف بعلم .2

 الخرائط الرقمية بف يالتعر .3

 الخرائط الرقميةبالجيوماتكس قة عال .4

 (تدريبية اتساع 6)مادة نظرية وتطبيق عملي 
 

 

 الثاني يومال
 

 علم المساحة .1

 مقدمة في علم المساحة .2

 تطبيقات علم المساحة .3

 لعلم المساحة ةعمليال اتتطبيقال .4

 (تدريبية اتساع 6)مادة نظرية وتطبيق عملي 
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 لثالثا يوملا
 

 رقميةار الصناعية والخريطة الالتعرف على صور األقم .1

 

 .تنزيل مواقع الصور على الخرائط المتوفرة .2
 

 (تدريبية اتساع 6)مادة نظرية وتطبيق عملي 

 

 رابعال ليوما
 

 :الخرائط الرقميةإنتاج 

 تجميع الخرائط المتوفرة  .1

 تحضير المعلومات المتوفرة والبيانات  .2

 تحديد المعلومات والصور الضرورية ومواصفاتها  .3

 تحليل ودراسة المعلومات وتحديد قائمة المصطلحات  .4
 

 (تدريبية اتساع 6)مادة نظرية وتطبيق عملي 

 

 خامسال ليوما
 

 .في إنتاج الخرائط الرقمية ستشعار عن بعداألواستخدام الجيوماتكس 
 

 اتسااع ENVI                   (6     ال  مادة نظرية وتطبيق عملي على برمجية 

 (تدريبية
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 :سبوع الثانياأل
 

 

 

 لسادسا ليوما

 

 .في إنتاج الخرائط الرقمية نظم المعلومات الجغرافيةواستخدام الجيوماتكس 
 

 اتساع ARCGIS                  (6  ال  مادة نظرية وتطبيق عملي على برمجية

 (تدريبية

 

 

 بعساال ليوما
 

 .االت األراضيستعمبا إنتاج الخرائط الرقمية الخاصةفي تطبيقات الجيوماتكس 
 

 (تدريبية اتساع 6)مادة نظرية وتطبيق عملي 

 
 

 

 ثامنال ليوما
 

لتخطيط اإلقليمي وتنظيم با إنتاج الخرائط الرقمية الخاصةفي تطبيقات الجيوماتكس 

 .المدن
 

 (تدريبية اتساع 6)مادة نظرية وتطبيق عملي 
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 تاسعال ليوما
 

 .عمليةتطبيقات وتمارين 
 

 (تدريبية اتساع 6)تطبيق عملي 
 

 

 

 

 عاشرال ليوما
 

 .مشروع تخرج
 

 (تدريبية اتساع 6)تطبيق عملي 
 

 (.ساعة 66المجموع الكلي للساعات التدريبية )


