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 قائمة المحتويات
 :  مفردات المنهج لمادة لنظم المعلومات الجغرافٌة 

 .مقدمة تعرٌفٌة عن نظم المعلومات الجغرافٌة: الفصل االول
 ما هو نظام المعلومات الجغرافً 1. 1 -
 نشوء وتطور نظم المعلومات الجغرافٌة  2. 1-
  (GIS relationships with  GI ) عالقة نظم المعلومات الجغرافٌة بنظم المعلومات االخرى   3. 1-
 ممٌزات نظم المعلومات الجغرافٌة 4. 1-
-  

 مكونات نظم المعلومات الجغرافٌة: الفصل الثانً
 اجهزة االدخال-
 اجهزة المعالجة -
 اجهزة االخراج -
 .البرامجٌات-
 المستخدمٌن-
   

 انواع البٌانات فً نظم المعلومات الجغرافٌة: الفصل الثالث
 وصف البٌانات الجغرافٌة-
 المعلومات المكانٌة  -
 المعلومات  الوصفٌة  -
 انواع المعلومات المكانٌة االرضٌة  -

 االسناد الجغرافً، والمساقط واالحداثٌات: الفصل الرابع
 االسناد الجغرافً و المساقط واالحداثٌات   -
 .المفاهٌم المتعلقة بشكل االرض-
 المساقط  واالحداثٌات   -
 انواع المساقط-
 نظم احداثٌات االسناد-
 وحدة قٌاس بالمتر  -
 المستعرض العالمً مركٌتورمسقط -
 التصحٌح او التحوٌل الهندسً-

 جمع البٌانات فً نظم المعلومات الجغرافٌة : الفصل الخامس
 تمهٌد-
 جمع البٌانات الجغرافٌة االولٌة  -
 جمع المعلومات الشبكٌة-
   المتجهٌةجمع البٌانات الخطٌة او -
 جمع البٌانات الجغرافٌة الثانوٌة-
  الحصول على المعلومات من مصادر اخرى-
 الحصول على البٌانات الوصفٌة-

 تهٌئة البٌانات فً نظم المعلومات الجغرافٌة : الفصل السادس
 فحص البٌانات وتصحٌحها  -
 (المتجهً) او التحوٌل الخطً( الصوري)التحوٌل الشبكً -
 Topology ( التشاكل )بناء العالقات المكانٌة -
 الربط بٌن المعلومات المكانٌة والخصائص الوصفٌة -

 التحلٌل المكانً للبٌانات الجغرافٌة: الفصل السابع
 queriesاالستفسارات -
 القٌاسات  -
 التحوٌالت-
   عملٌات التطابق ومعالجة البٌانات-
 الحشر او االستكمال المكانً-
 تحلٌل السطوح-
 التحلٌل الشبكً  -

 التصمٌم  واالنتاج الخرائطً : الفصل الثامن
 اساسٌات تصمٌم الخرٌطة  -
 تكوٌن الخرٌطة-
 ترمٌز الخرٌطة  -
 الخرائط الموضوعٌة  -
 طرق تصنٌف خرائط الفئات والخرائط النسبة-

 آلٌة تنفٌذ مشروع باستخدام نظم المعلومات الجغرافٌة: الفصل التاسع
 تحدٌد الغرض من المشروع -
 تصمٌم قاعدة البٌانات-
 قاعدة المعلومات اتمتة-
 ادارة قاعدة المعلومات-
 تحلٌل المعلومات-
 النتائجعرض وتمثٌل -



 -:الجغرافي المعلومات نظام

 وانتحهيم  Queryواالستفسبر انًعهىيبث وخزٌ نتجًيع يصًى حبسىبي َظبو هى

 ببُبء ويقىو طبقبث، بشكم geospatial data  انًكبَيت نهًعهىيبث وانعرض وانتحىير

 يثم  عدة بطرق انجغرافيت االسئهت عٍ اجببت ويعطي نهتحديث، قببهت بيبَبث قىاعد

  انقرار صُع ايكبَيت ويىفر وانًخططبث، انبيبَيت االشكبل انجداول، ،ببَىاعهب انخرائط

decision  Making. 

 

  _: وهً الجغرافٌة، المعلومات نظم فً وردت التً التعرٌفات بعض

  من تتكون ، المعلومات نظم من خاصة حالة هو :  Duecker , 1979 تعرٌف•

 فً المعرفة والحوادث الفعالٌات وكذلك مكانً، توزٌع ذات ظواهر عن مسوحات

 المكانً والتحلٌل االستفسار امكانٌة وٌوفر ومساحات، وخطوط نقاط بشكل الفضاء

 . لها
•Burrough , 1986 : واعادة لخزن، فعالة وسائل مجموعة عن عبارة هو 

 اهداف لتحقٌق االرض سطح على المكانٌة المعلومات وعرض وتحوٌل ، استخدام

   . محددة
•Star & Estes , 1990  : ومعاملة وتكامل وفحص وخزن لحصر  نظام هو 

   . االرض سطح على المكانً التوزٌع طابع ذات المعلومات وعرض وتحلٌل
•Geodchild , 1992  : للعلم منهجٌة طرٌقة انه على النظام عرف .   
•Clarke , 1995 : وعرض وتحلٌل استخدام واعادة وخزن لجمع ذاتٌة نظم 

   . المكانٌة البٌانات
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 عوامل اجتماعٌة 

 احٌاء سكنٌة 

 استعماالت ارض

 بٌئة 

 بنٌة تحتٌة

 واقع الحال على االرض


