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و الحمد  العليم القدير الذي وهبني علما ووفقني في حياتي ، ﷽ 
هللا عليه الصالة و والصالة والسالم علي معلم األمم و خير البرية دمحم بن عبد 

  . السالم
  

 موالي و خالقي عز و جل أن يتقبل مني هذا العمل لوجهه الكريم إلىأدعو و أبتهل 
فما أردت إال إرضاؤه تعالى وتحقيقا لقول رسوله الكريم أن عمل ابن ادم ينقطع بعد 

  .  علم ينتفع به: موته إال من ثالث أحدهم
  

انما هو تجميع للعروض التقديمية ! ف عليه  كتابا نصيا بالمعني المتعارليسهذا 
 و بالتحديد التي استخدمتها في عمل بعض مقاطع الفيديو في قناتي علي اليوتيوب

 و طلب مني الكثيرون أن أعرض تطبيقات الجيوماتكس،: في دورة تدريبية بعنوان
هذه العروض كنص مكتوب لالستفادة منها و من محتوياتها في شكل مطبوع و ليس 

  . رد مرئيمج
  

أن يدعو هللا تبارك و و هذه المقاطع  يبالكتأدعو كل قارئ و كل مستفيد من هذا 
   . يتعالى أن يغفر لي و لوالد

  
  .صدق هللا العظيم .... وقل ربي زدني علما..... ﷽ 

  
  
  

  جمعة دمحم داود                  
 
https://www.youtube.com/c/GomaaDawod 
 
https://www.facebook.com/Dr.GomaaDawod/ 
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سالجيوماتكسالجيوماتكس سجيو جيو

ة أل علم المعلوماتية األرضيةة

جمعة دمحم داود.د
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؟ الجيوماتكس هو س ما جيو و   
للمرة األولى في بداية  Geomaticsالجيوماتكسظهر مصطلح • ح يجيهر ي ى ر

في جامعة الفال ) هـ ١٤٠٠(الثمانينات من القرن العشرين الميالدي 
Lavalأن مفهوم علي اعتمادا :الكندية، Laval الكندية، اعتمادا علي مفهوم أن:

األرضية• القياسات أو المسح في علمية ثورة أنتجت قد الحاسبات ي  تقنية ألر ي  و  ح  ي  ي  ور  ج  ب   ي 
وفي تمثيل البيانات رقميا بدرجة تناسب التعامل مع كم ضخم من البيانات

مما يتطلب وجود تخصص علمي جديد يناسب هذه الثورة العلمية•

٣

سما هو الجيوماتكس ؟ جيو و

الجيوماتكس• مصطلح مقطعينGeomaticsيتكون :من س جيو ح  ون  ينGeomaticsي :ن 

أل •Geo بمعني األرض

•Maticsلـ المعلوماتيةInformaticsاختصارا بمعني Matics   را ي Informaticsا و ي ا ب

أ :  ومن ثم فأن•

علم المعلوماتية األرضية= الجيوماتكس 

٤



؟ الجيوماتكس هو س ما جيو و   
الختيار األجهزة و التقنيات  متعدد التخصصاتأسلوب متكامل •

المناسبة لجمع و تخزين ونمذجة و تحليل و استرجاع و عرض 
المكانية المعلومات توزيع و-و مصادر عدة من الناتجة ي  و  وزيع  ر و و  ن   ج 
في صورة رقمية -المحددة الدقة و الخصائص 

• Geomatics is defined as a systemic• Geomatics is defined as a systemic, 
multidisciplinary, integrated approach to selecting 
the instruments and the appropriate techniques forthe instruments and the appropriate techniques for 
collecting, storing, integrating, modeling, analyzing, 
retrieving at will, transforming, displaying and 
distributing spatially georeferenced data from 
different sources with well-defined accuracy 

h t i ti ti it d i di it l f t
٥

characteristics, continuity and in a digital format.

الجيوماتكس
التصوير الجوي    المساحة األرضية   

الجيوديسيا                                         تقنيات تحديد المواقع    

االستشعار عن بعد                                              الكارتوجرافيا       

الجغرافية المعلومات نظم ي الجغرافيا را ج و ا م ا ي                                           را ج ا

الكمبيوتر علوم االحصاء الذكية ر النظم بيو وم  ء                   ي                              م 

ا الق اتخاذ نظ بالليز ح ال
٦

المسح بالليزر                                       نظم اتخاذ القرار 



ساخصائي الجيوماتكس ؟ جيو ي
الفلك+ الفيزياء + الرياضيات 

)هـ ١٠١٠/ م١٦٠٠(اخصائي المساحة   

طرق و أجهزة القياس الجيوديسية الدقيقة

  )هـ ١٢١٥/ م١٨٠٠(مهندس المساحة     

نظم المعلومات الجغرافية و االستشعار عن بعد وتقنيات حديثة

)هـ ١٤٠٠/ م٢٠٠٠(  اخصائي الجيوماتكساخصائي الجيوماتكس
٧

)م(يي

الجيوماتكس الجيوماتكسمكونات سمكونات جيو سو  جيو و 

٨



ة١١ ض األ ة ا ةال ض األ ة ا ال المساحة األرضيةالمساحة األرضية  --١١
S iS iSurveyingSurveying

٩

األرضية يالمساحة ر  
ععلم المساحة هو العلم الذي يبحث في تحديد المواقع للمظاهر الطبيعية و • ي ي م م

البشرية الموجودة علي أو تحت سطح األرض وتمثيل هذه المظاهر علي 
تقليدية رقمية)مطبوعة(خرائط اآللي(أو الحاسب ).باستخدام ي  ي ي ) بو(ر  ي(و ر آل ب  م  ).ب

ترجع بدايات علم المساحة إلي آالف السنين حيث وجدت آثار تدل علي •
ن ال اء قد الد(أن ال ل ق عا ائة خ ا)ألف تخد ا قد قد استخدموا )  ألف و خمسمائة عام قبل الميالد(أن قدماء المصريين 

المساحة في قياس و تحديد الملكيات الزراعية وذلك بهدف حساب 
ا ل ا الض لتق ة ا ال اض األ ا مساحات األراضي الزراعية لتقدير الضرائب لهاا

١٠



األرضية يالمساحة ر  

المساحة م أقسام

األرضية          الجوية            البحرية            الفلكية      

المستوية الجيوديسية           المستوية   الجيوديسية

١١

يالمساحة األرضية ر

المساحية القياسات ي           ي 

افا ةال أفق افا ل ل ت لة ا افا )للتوقيع علي الخريطة(مسافات مائلة تحول لمسافات أفقية  :المسافات•

ة أ ة أف زوايا أفقية و زوايا رأسية :الزوايا•

الزاوية المقاسة من اتجاه الشمال :االنحرافات•

)المنسوب(فرق االرتفاع عن مستوي سطح البحر  :االرتفاعات•

١٢



يالمساحة األرضية ر

ألجهزة المساحيةا

EDM/ الشريط  :المسافات•

)بصري أو رقمي(الثيودليت  :الزوايا•

الثيودليت الفلكي/ البوصلة  :االنحرافات•

الدقيق/ الرقمي / الميزان البصري  :االرتفاعات•

Total Stationالمحطة الشاملة  :EDMالمسافات + الزوايا •

١٣

يالمساحة األرضية ر

)األرض(الطبيعة )رض(بي 

المساحة 

لكل نقطة x,y,zاحداثيات ثالثية ,y,

)ورقية أو رقمية(الخريطة 
١٤



ا٢٢ د اال د ال الجيوديسياالجيوديسيا--٢٢
G dG dGeodesyGeodesy

١٥

يالجيوديسيا ي جيو
جيو : هي كلمة التينية مكونة من مقطعين Geodesyالجيوديسيا • ي ي يyجي ي ي جيي

Geo  بمعني األرض و ديسياDesy بمعني القياس ورسم الخرائط  .
أن األرضأي لسطح الخرائط ورسم القياس علم هو  .الجيوديسيا هو علم القياس ورسم الخرائط لسطح األرضأي أن الجيوديسيا

من أولي بدايات التفكير العلمي في معرفة شكل و حجم األرض تجربة •
أ ذغ والذي كان يشغل) م.ق ١٩٦-٢٧٦(العالم اإلغريقي أراتوستين

منصب أمين مكتبة اإلسكندرية

١٦



يالجيوديسيا ي جيو

األرض شكل األرضشكل
حيطفو فوق سطح الماء قرص األرض:الحضارات القديمة

كرةاألرض : الحضارة االوروبية

)Geoidالجيويد (األرض شكل متعرج غير منتظم : حديثا

أقرب شكل هندسي للجيويد هو الشكل البيضاوي أو        

الل Ellipsoidاالليبسويد         

١٧

يالجيوديسيا ي جيو
أقسام الجيوديسيا

١٨



يالجيوديسيا ي جيو

األرض سطح علي تتم لكنه)Geoidالجيويد(القياسات ح األرض ي  م  ي  جيوي (ا  ) Geoidا

!متعرج و غير منتظم وليس له معادالت رياضية 

الفرق بين الجيويد و االليبسويد     علم الجيوديسيا

طة لالخ Elliااللتت idل ن ل ش كشكل هندسي له  Ellipsoidاالليبسويدتتم علي : الخريطة
الجيويد شكل من وقريب معادالت

١٩

جيوي ل  ن  ريب   و

ال٣٣ الالت الت التصوير الجويالتصوير الجوي--٣٣
PhPhPhotogrammetryPhotogrammetry

٢٠



)أو المساحة التصويرية(  التصوير الجوي جوي ويري(وير )و

بداية التصوير الضوئي):هـ ١٢٥٤( ١٨٣٩• ي)(

 قام الضابط الفرنسي ايمي) هـ ١٢٧٥( ١٨٥٩•
ة ط لوسيه بالتقاط عدد من الصور الجوية بكاميرا ق

موضوعة في بالون ومن هذه الصور تمكن من عمل 
ة .خريطة لمدينة باريسة

١٩ ة)١٣١٩(٢ الطا ا اخت ت تم اختراع الطائرة):هـ ١٣١٩( ١٩٠٢•

١٩ ةالتقاط)١٣٢٦(٩ ة ل أ من  أول صورة جويةالتقاط ):هـ ١٣٢٦( ١٩٠٩•
.الطائرة لمنطقة في ايطاليا

٢١

)أو المساحة التصويرية(  التصوير الجوي جوي ويري(وير )و

مميزات الصور الجوية

.إجراء القياسات الدقيقة•

ض األ ط ن ة ك ة ا ة التغط ن ائط الخ إنتا إنتاج الخرائط من الصور : تغطية مساحة كبيرة من سطح األرض•
.الجوية أقل وقت و تكلفة من المسح األرضي

.   عمل صورة مجسمة و رسم الخرائط الطبوغرافية•

الزمنية• التغيرات .متابعة التغيرات الزمنيةمتابعة

.  توضيح معالم وخصائص ال يمكن للعين البشرية رؤيتها•

.ابراز المعالم الموجودة تحت سطح األرض•

النائية• المناطق في المكانية المعالم .إبراز
٢٢

ي ق  ي  ي  م  ز  .إبر



)أو المساحة التصويرية(التصوير الجوي جوي ي(وير )ي

خريطة الجوية الصورة ري         جوي                          ور 

ة االزا Diت l t Displacementتصحيح االزاحة •

المصورة• Orthoالخريطة Photomap Ortho Photomapالخريطة المصورة

 Stereoscopic Visionاالبصار المجسم •

 Parallaxاالبتعاد •

نا ال ا تفا اال ا ق قياس االرتفاعات و المناسيب•

٢٣

)أو المساحة التصويرية(التصوير الجوي جوي ي(وير )ي

يالمسح التصويري الرقمي         ي ح
      digital photogrammetry

,y,ري x,y,zخريطة               

ض األ الت ال المسح التصويري األرضي      
Close-range photogrammetry

٢٤

g p g y



ا٤٤ تش ااال تش اال االستشعار عن بعداالستشعار عن بعد--٤٤
R t S iR t S iRemote SensingRemote Sensing

٢٥

باالستشعار عن بعد ن ر
جهاز من صنع البشر يدور في مدار محدد في الفضاء الخارجي : القمر الصناعي•

أل . حول األرضل
وبداية عصر ) ١-سبوتنيك(إطالق أول قمر صناعي روسي ) هـ ١٣٧٦( ١٩٥٧•

.الفضاءالفضا

األقمار الصناعية                                

اتصاالت                 مالحة                        دراسة موارد األرض        

بعد عن المناخاستشعار دراسة البحار دراسة
٢٦

دراسة البحار                دراسة المناخ             استشعار عن بعد              



بعد عن االستشعار عن بعداالستشعار

:البداية•
بعض األقمار الصناعية الحكومية

:البداية•

أقمار حكومية    
تاريخ اإلطالقالدولةأسم القمر

م١٩٩٩- ٤- ١٥أمريكي٧الندسات 

ن٥ت ٣٥٢ف ٢

استخدام عسكري    
م٢٠٠٢- ٥-٣فرنسي٥سبوت 

م٢٠٠٥- ٥- ٥هندي٥اي أر أس 

م٢٠٠٧- ١٢- ١٤كندي٢رادار سات 

:تحول الي•

ر مير

م٢٠٠٧- ٤- ١٧مصري١ايجيبت سات 

م٢٠١١- ٨- ١٧تركيرا سات

أقمار تجارية    

ددة ت دن ات تخدا ا

م٢٠٠٧- ٤- ١٧سعودي٢سعودي سات 

بعض األقمار الصناعية التجارية

القمر اإلطالقالشركةأسم تاريخ تاريخ اإلطالقالشركةأسم القمراستخدامات مدني متعددة    

م١٩٩٩- ٩- ٢٤سباس ايماج٢ايكونوس 

م٢٠٠١- ١٠- ١٨ديجيتال جلوب٢كويك بيرد 

٢٧
م٢٠٠٨- ٩- ٦جيو أي١جيو أي 

باالستشعار عن بعد ن ر

مكونات عملية االستشعار عن بعد  

مصدر الطاقة -١

الغالف الجوي -٢

ض٣ األ ط ل ا الت التعامل مع سطح األرض -٣

الطاقة-٤ جيل تسجيل

بث و استقبال -٥

التفسير و التحليل -٦

قات٧ التط
٢٨

التطبيقات -٧



باالستشعار عن بعد ن ر

بعد عن االستشعار ن بتطبيقات ر  بي 
الخرائط التفصيلية و الكنتورية•

ة ض ال ات ا اض(الد اال ات تخدا )ا )استخدامات االراضي(الدراسات الحضرية•

النباتات و المحاصيل•

تخطيط شبكات النقل•

الطبيعية• الكوارث متابعة الكوارث الطبيعيةمتابعة

التغيرات الزمنية•

ة ناخ ال ا ا ال الدراسات المناخية•

البحث عن الموارد الطبيعية•
٢٩ الدراسات الجيولوجية•

باالستشعار عن بعد ن ر

فاعلة استشعار ر تقنيات ي 

الراداري• )أقمار(المسح )أقمار(المسح الراداري 

DEMذج االرتفاعات الرقمية نما   

ز الل ات(ال )طائ )طائرات(المسح الليزري •

٣٠



المواقع--٥٥ لتحديد العالمية المواقعالنظم لتحديد العالمية عالنظم و ي  ي  عم  و ي  ي  م 

Global Navigation Global Navigation 
Positioning SystemsPositioning SystemsPositioning SystemsPositioning Systems

GNSSGNSS

٣١

عالنظم العالمية لتحديد المواقع م

مبدأ تحديد المواقع بالرصد علي األقمار الصناعية

الزمن×السرعة=المسافة ن ر  ز

قمر صناعي معروف االحداثيات 

ياحداثيات جهاز االستقبال علي األرض

٣٢ لجهاز االستقبال x,y,zأقمار في نفس الوقت                     احداثيات  ٣



عالنظم العالمية لتحديد المواقع و ي ي م
النظام العالمي لتحديد المواقع

)GPSGlobal Positioning System (  

ا ناع١٩٧٨ف ق ل أ إطالق إطالق أول قمر صناعي: ١٩٧٨فبراير 

متم إعالن اكتمال النظام مبدئيا :١٩٩٣ديسمبر  م

إلعالن النهائي الكتمال النظام رسميا: ١٩٩٥أبريل 

مميزات الجي بي أس                           
ال ط ضاناعة٢٤تا األ ا أن غط   .يغطي جميع أنحاء األرض.      مجاني    .ساعة٢٤متاح طوال 

.دقة عالية في تحديد المواقع              .مناخيةالظروف الال يتأثر ب
االقتصادية ة ف تخصصةال تقنية ة لخب يحتاج ال

٣٣

.ال يحتاج لخبرة تقنية متخصصة                       .الوفرة االقتصادية

عالنظم العالمية لتحديد المواقع و ي ي م
 مكونات الجي بي أس

١١

٢ ٣

٣٤



عالنظم العالمية لتحديد المواقع و ي ي م
  أجهزة الجي بي أس

دقة ملليمترات ، ثمن مرتفع :هندسية

ثة أ قة دقة أمتار، ثمن منخفض :مالحية

الجغرافية المعلومات بنظم دقة:خاصة ي ر ج و  م  : ب
ديسيمترات، ثمن متوسط 

٣٥

عالنظم العالمية لتحديد المواقع و ي ي م

أخري رينظم م أ

قائمة :نظم :م 

الروسي جلوناس:النظام ي    رو س: م  و ج

وير:نظم تحت التطوير :م  

جاليليو:النظام األوروبي   وروبي يوم ي ج

  بيدو: النظام الصيني  
٣٦

ي م



عالنظم العالمية لتحديد المواقع و ي ي م
التطبيقات                            

.إنتاج خرائط طبوغرافية و تفصيلية دقيقة و رقمية - 
البحرية الخرائط تطوير و الهيدروجراف الرفع .الرفع الهيدروجرافي و تطوير الخرائط البحرية -

.تحديد عالمات الضبط األرضي للصور و المرئيات -
ةة ف .GISنظم المعلومات الجغرافية لتجميع البيانات المكانية  -

المحمولة- الخرائط .نظم و  ر  .م 
.تطوير نماذج الجيويد - 

.تطبيقات أخري -
٣٧

ي

ة ف ةظ ف ظ نظم المعلومات الجغرافيةنظم المعلومات الجغرافية--٦٦

Geographic Information SystemsGeographic Information Systems
GISGISGISGIS

٣٨



ينظم المعلومات الجغرافية ر ج و م
تطوير عملية ترقيم للخرائط وربطها مع : في كندا) هـ ١٣٨٤(م ١٩٦٤ 

ة غ ةل ف ل أ  attribute data)أو معلومات وصفية(معلومات غير مكانية 
. الستخدامات األراضي لمنطقة ي

كأول ) ESRI(م تم تأسيس شركة معهد البحوث والنظم البيئية ١٩٦٩
ة اف غ ال ا ل ال نظ ا تط ال ف ة خا كة .شركة خاصة في مجال تطوير برمجيات نظم المعلومات الجغرافيةش

الجغرافية:م١٩٧٠ المعلومات نظم ف دول مؤتمر أول عقد . عقد أول مؤتمر دولي في نظم المعلومات الجغرافية: م١٩٧٠ 

زادت الحاجة إلي  Landsatانطالق القمر الصناعي األمريكي : م١٩٧٢  يم ري ي ر يق إ ج ز
نظم المعلومات الجغرافية لتخزين وتحليل وعرض هذا الكم الهائل من 

منها الخرائط واستنباط األرض سطح عن المعلومات
٣٩

. المعلومات عن سطح األرض واستنباط الخرائط منها

ينظم المعلومات الجغرافية ر ج و م
  GISتعريف 

٤٠



ينظم المعلومات الجغرافية ر ج و م
:اسئلة ٥االجابة علي :  GISأهداف 

ماذا يوجد في موقع محدد؟ : Locationالموقع ) أ(

أين يقع هذا المطلوب؟: Conditionالشرط ) ب(

ما الذي تغير؟ : Trendالمنحي ) ج(

كيف تتوزع الظاهرات مكانيا؟ : Patternالنمط ) د(

  ماذا لو؟: Modelالنموذج)ذ(
٤١

ج)( وو

ينظم المعلومات الجغرافية ر ج و م

  GISبعض تطبيقات
انشاء الخرائط

الخدمات والمرافق العامة و التخطيط

الطبيعية الموارد عن والبحث األرض علوم األرض والبحث عن الموارد الطبيعيةعلوم

المشروعات البيئية و الزراعية

المجاالت التاريخية و األثرية و السياحية

التخطيط العمراني و االقليمي

عسكرية استخدامات
٤٢

استخدامات عسكرية



ينظم المعلومات الجغرافية ر ج و م
  GISمصادر بيانات 

٤٣

ينظم المعلومات الجغرافية ر ج و م
 GISأجهزة                           

اخراج أجهزة ادخال أجهزة
٤٤

ج ر جهز  ل                          جهز 



الجغرافية المعلومات ينظم ر ج و  م 
ي  GISتمثيل البيانات في 

٤٥

الجغرافية المعلومات ينظم ر ج و  م 
: GISمراحل انشاء مشروع 

ف ل .  تحديد الهدف - 
.تحديد العناصر األساسية الواجب توافرها في قاعدة المعلومات - 
.وضع تصميم أولي للنظام - 
.البحث عن المصادر المعلوماتية المطلوبة -  وب ي و ر ن ب
.  فحص مصادر المعلومات و التأكد من جودتها ومالئمتها للنظام - 
للنظام- المعلومات .ادخال م   و  ل ا .ا
.استخدام و تطبيق النظام فعليا - 
معلومات- الي للوصول البيانات تحليل .تحليل البيانات للوصول الي معلومات - 
.عرض النتائج - 

ة د صفة ات عل ال ث تحد خطة
٤٦

خطة تحديث المعلومات بصفة دورية - 



البيانات٧٧ تحليل و البياناتاالحصاء تحليل و االحصاء االحصاء و تحليل البياناتاالحصاء و تحليل البيانات  --٧٧

Statistics &Statistics & Data AnalysisData AnalysisStatistics &Statistics & Data AnalysisData Analysis

٤٧

بياالحصاء و تحليل البيانات يل و

بيانات مكانية                            بيانات غير مكانية       

تحليل احصائي                GISتحليل مكاني                

Modelingنمذجة                                

نتائج                                 
٤٨

ج



بياالحصاء و تحليل البيانات ي و

التحليل االحصائي

Meanالمتوسط Mean                            و
 Standard Deviation     االنحراف المعياري

االختالف Coeffمعامل Of Variation               Coeff. Of Variationمعامل االختالف 
& Skewessااللتواء و التفلطح  Kurtosis        

اط ت Correlationاال                                    Correlationاالرتباط
Regressionاالنحدار                                   

٤٩

البيانات تحليل و بياالحصاء يل   و 
التحليل المكاني

المتوسط Meanالمركز Center و    ز                                 Mean Centerر
                   Standard Distanceالمسافة المعيارية    

األقرب Averageالجار Nearest Neighbor            Average Nearest Neighborالجار األقرب  
            Directional Distributionاالتجاه التوزيعي    

٥٠



بياالحصاء و تحليل البيانات ي و

تحليالت بين الطبقات

Intersectionالتقاطع Intersectionالتقاطع  
Unionاالتحاد   
Eraseالمحو  

المكاني Bufferالحرم ي  رم ا   Bufferا
   ....
  ....

٥١

الكارتوجرافياالكارتوجرافيا--٨٨ الكارتوجرافياالكارتوجرافيا--٨٨

CartographyCartographyCartographyCartography

٥٢



يالكارتوجرافيا وجر ر
GIS                     رقمية              مطبوعة(خريطة(

خريطة=cartographyكارتوجرافيا أي رسم،+كارتو أي جرافيا ي وجر ري   cartographyر ي  و  م ر ي ر ي  جر
فهو علم وفن صناعة الخرائط

:  مهام الكارتوجرافي
دقة:ال)١( بكل افية الجغ المظاه و المعال رسم المعالم و المظاهر الجغرافية بكل دقة، : الرسم) ١(
)  االسقاط(تمثيل المظاهر تمثيال دقيقا ) ٢(
ة)٣( نا ال غ ال ال ذف ة نا ال ال ال ا )الت(اخت )  التعميم(اختيار المعالم المناسبة و حذف المعالم غير المناسبة ) ٣(
 .تصميم الخريطة في أنسب صورة لتؤدي الغرض منها بيسر) ٤(

٥٣

يالكارتوجرافيا وجر ر

٥٤



يالكارتوجرافيا وجر ر

٥٥

الجيوماتكس
التصوير الجوي    المساحة األرضية   

الجيوديسيا                                         تقنيات تحديد المواقع    

االستشعار عن بعد                                              الكارتوجرافيا       

الجغرافية المعلومات نظم ي الجغرافيا را ج و ا م ا ي                                           را ج ا

الكمبيوتر علوم االحصاء الذكية ر النظم بيو وم  ء                   ي                              م 

ا الق اتخاذ نظ بالليز ح ال
٥٦

المسح بالليزر                                       نظم اتخاذ القرار 



::مراجعمراجع::مراجعمراجع

ال اتككتا ال الجيوماتكس:            كتابي العربي
:منيمكن الحصول عليه كامال ي ي

htt // di fi /fil / 645b131hf4d/%D8%A7%D9http://www.mediafire.com/file/ngzg645b131hf4d/%D8%A7%D9
%84%D8%AC%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%
D9%83%D8%B3 2014.pdfD9%83%D8%B3_2014.pdf

/https://www.facebook.com/Dr.GomaaDawod   :للتواصل

٥٧



GPSGeodesy
DEM

GIS
RS

:نبذة

GIS
E-Maps

:نبذة

تطبيقات الجيوماتكس في المجاالت العسكرية و األمنية      

Geomatics and Military/Security Applications               

جمعة دمحم داود .د

)العسكريةسواء للتطبيقات المدنية أو (الجيوماتكس 
٢

تخزين البيانات                            البياناتالحصول علي     

تحليل البيانات                                   توصيات               

النتائج ارسال/عرض                           

الوضع تقييم القرار اتخاذ ع           و ييم  ر                                   ر  
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المحتويات

تطبيقات عسكرية

٣

تطبيقات أمنية ري ي
المساحة و الخرائط١.

الصناعية٢. األقمار

ي ي
تطبيقات لحظية١.

األمني٢. القرار دعم ي. ر 

الجي بي أس٣.

بعد٤. عن االستشعار

ي. ر  ر م 

التحليل المكاني٣.

الفضائية٤. المرئيات ن ب. ر  اال

  GNSS بـاالستشعار عن بعد ٥.

الرقمية٦ االرتفاعات نماذج

ي. ي ا ر ا

المالحة اآلمنة٥.

األزمات٦ ادارة نماذج االرتفاعات الرقمية٦.

نظم المعلومات الجغرافية٧.

ادارة األزمات٦.
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٤

اتك١ ال ل ل ة ك ال قات التط التطبيقات العسكرية لعلوم الجيوماتكس  ١.
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المساحة و الخرائط و التطبيقات العسكرية

:العسكرية لألعمالمخصصةكانت انو المدنيةالتطبيقاتنفس

٥

أرضية ثوابت شبكات

خرائط: ر:
متعددة رسم مقاييس

مختلفجيوديسيمرجع ي رجع ي  جيو

:خاصة مساحية أجهزة

كم٢٠~(المحمولبالليزرالمديتحديدأجهزة( كم ٢٠ ( المحمول بالليزر المدي تحديد أجهزة(

المحمول الحراري التصوير أجهزة
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االقمار الصناعية

مدنية                                     

٦

اتصاالت أقمار١.

)مشفرة(عسكرية )ر( ري                                     

مدنية                                                             

األرضموارددراسةأقمار٢ األرض موارددراسة أقمار٢.

)عالية تقنية مواصفات(  عسكرية                                                           

مدنية تطبيقات لها و األساس في عسكرية                                     مالحية أقمار٣.
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الجي بي أس و التطبيقات العسكرية

GNSSالنظم المالحية لألقمار الصناعية 
٧

ي ر ي م

مدنية نظم                                                األساس في عسكرية نظم    
GPS, GLONASS, Beidou                                  Galileo 

الصناعيللقمرX,Y,Zداخلهاتحملالشفرة ي ر X,Y,Zه لر                                                  

عسكرية شفرة              مدنية شفرة                       
C/AP C/A                       P
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الجي بي أس و التطبيقات العسكرية

فقطالعسكريةلألجهزة)الدقةعالية(Code-PعسكريةشفرةلهاGPSتقنية

٨

 ري ألجهز ) ي( CodePرير ه GPS ي

)DGAR مثل(    :عسكريةGPS أجهزة )(ريجهز

للمدنيين تباع ال

م١منأقللحظيةدقة ل ي  م  نأ

المعاكسة االشارات/للترددات مقاوم anti-jam

رقميةخرائطورقميةشاشة رقميةخرائط و رقميةشاشة

القيادة مع اتصال وسيلة
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االستشعار عن بعد و التطبيقات العسكرية

عسكري صناعي قمر أول Corrona ١٩٥٠ فيs 
ل Lنناقأ dS١٩٧ف

٩

مدنيصناعي قمر أولLandSat ١٩٧٠فيs 

أقل أو( يومية بصورة محددة منطقة في األرض علي يحدث ما مراقبة(

أقمار RS مثل )٢٠١٥( عسكرية IntelSat و األمريكي Olymb الروسي  

ا ةRSأق l(ك iل ل)أ KHثل١١٥الت أقمار RS عسكرية)resolution مثل سم١٥-١٠ الي تصل )أعلي KH

أقمار RS مثل رادارية عسكرية  Lacross )الضباب و السحب تخترق( 

الحمراء تحت االشعة و المرئي الضوء نطاقات

httأنظ // h l d / i/ i t t i? ti l & t t j l https://scholar.smu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1334&context=jalc                 :أنظر
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االستشعار عن بعد و التطبيقات العسكرية

  DetectionChange التغيراتكشف

١٠

g

المدنية التطبيقات مثل عسكرية تطبيقات

ة ضلدثااق ددةنطقةفاأل محددةمنطقة في األرض علي يحدث ما مراقبة

أقلأو(يوميامرئيةتوفر)التجارية(الصناعيةاألقماربعض( أقلأو( يوميامرئيةتوفر )التجارية(الصناعية األقمار بعض(

طيار بدون الطائرات استخدام UAV سريعة لمرئيات

مرئيات فقط ليس و فيديو تسجل األقمار بعض
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GNSSاالستشعار عن بعد باستخدام 

:الحديثة التطبيقات من

١١

تقنية GNSS-reflectometry أو GNSS-R 

ظش ةل ال ةألقل ل اشارات استخدامGNSS )الصناعية باألقمارالمالحية النظم 
 ما عن الكشف في األرض سطح من المنعكسة )GPS مثل
)بسيطعمق(األرضسطحتحتهو )بسيط عمق( األرض سطحتحت هو

خاصة برامج و أجهزة

https://link.springer.com/article/10.1186/1687-6180-
2014-132
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نماذج االرتفاعات الرقمية و التطبيقات العسكرية

DEM العسكرية التطبيقات في جدا مهم:

١٢

الطيارين تدريب١.

الطيران أثناء٢.

طيار بدونالطائرات٣.

العسكرية للعمليات التخطيط٤.

نماذج DEMسرية وغالبا عسكرية جهات انتاج من :العالمية

مثال: SRTM1 )للجمهور متاح غير سنوات عدة )م٣٠ وضوح 

!معلن عالمي عالي الدقة غير  DEMأعتقد بوجود  ي ي
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نظم المعلومات الجغرافية و التطبيقات العسكرية

١.GPS محمول

١٣

٢.GIS محمولة

جوال البياناتموبايل/استخدا جمع األشخاص(الحقليةف من باالنترنت)لعدد ارسالها GISلنظالحظياو لنظام  لحظياو ارسالها باالنترنت ) لعدد من األشخاص(الحقلية في جمع البيانات  موبايل/استخدام جوالGIS 
لتحليل البيانات

فلكتا ن ا ةشا ا ال ف ة الذك اتف ال ة اف غ ال ات ل ال نظ ة تقن ا تخ ةا ان ال  الميدانيةاستخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية و الهواتف الذكية في الدراسة : رشا صابر نوفل .دكتاب:
https://newingis.blogspot.com.eg/2017/01/blog-post_18.html
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نظم المعلومات الجغرافية و التطبيقات العسكرية

 أسلوبI4C )٤  C  +١  I (

١٤

 Command, Control, Communication, Computers and 
Intelligence 

االستخبارات و الكمبيوتر التواصل، التحكم، العمليات، ر ب ال ر و  بيو ل  و م  ي 

 GIS لحظي:  
من و(الموقعبيانات األقمار+)UAVأفراد بيانات+الصناعيةصور قواعد  ن ع بي  ر  )UAVر و (و و بيي ور 

ارسال للقواتقرارات               /تحليل                     توصيات                    
تحديث البيانات                 في الموقع      

 مثل .البرامجعدة شركات لألجهزة و:
 http://www.rolta.com/me-arabic/products/rolta-

battlefield-management-systems/rolta-mil-gis-2/battlefield management systems/rolta mil gis 2/
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التطبيقات العسكرية لعلوم الجيوماتكس

:الخالصة فأن قليلة بتفاصيل

١٥

يل :نيب
األول المقام في عسكرية تطبيقات لها الجيوماتكس فروع كل

األمريكيةالعسكريةالمساحةهيئة:مثالDMAوكالةاليسنة١٥حواليمنذاسمهاغيرت األمريكية العسكريةالمساحةهيئة :مثال DMAوكالة اليسنة ١ حوالي منذ اسمها غيرت 
 NGA المكانية االستخبارات
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١٦

اتك٢ ال ل ل ة ن األ قات التط التطبيقات األمنية لعلوم الجيوماتكس   ٢.

Processingتطبيقات غير لحظية real-timeتطبيقات لحظية 
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 real-timeاألمنية اللحظية  التطبيقات

:المدني الدفاع – االسعاف – الشرطة

١٧

يع

المشكالت لمواقع اللحظي التوقيع١.

االنقاذلسياراتطريقأسرع/أقصرتحديد٢. ر ريق رع/ر ي. الي

)مثال الحج( الضخمة الحشود مراقبة٣.

:الحدود مراقبة

باستخداممكانيةبيانات: باستخداممكانيةبيانات:

          GPS– فضائية مرئيات –  طيار بدون طائرات
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GIS كأداة لدعم القرار األمني

)خطاب كرار .د(                                                                              :أمنيا GISبعض تطبيقات 

١٨

 نمذجة المدى المؤثرتدعيم عمل التخطيط االستراتيجى و خطط التدخل العاجل.
 تأمين المداخل والمخارج للواليةاالمنى توقع و التنبؤ بمؤشرات و حدود الخطر.
إدارة النجدة والعمليات.إحكام السيطرة على التهريب.
حماية السواحل.غرف التحكم والسيطرة.
والخارجية الداخلية الالجئين.الهجرات .حركة رجي ي و ين.هجر  ج .ر 
الظواهر االمنية السالبة.ادارة االزمات والكوارث.
 الصراعات على الموارد تأمين البنية التحتية
المعاب تأمين تأمين المعابر

https://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle/123456789/59707/%D9%86%D8%B8%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84
%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9%20GIS%20%D9%83%D89 9 5 7 7 9 4 7 9 9 9 9 3
%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A9%20%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8
%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%89.doc?sequence=1&isAllowed=y
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GIS كأداة لدعم القرار األمني

)خطاب كرار .د(                                                              :أمنيا GISبعض فوائد استخدام 

١٩

.فهم الهجرات الداخلية والخارجية من وجه نظر اشمل، تمكن الباحثين ومتخذى القرار من اتخاذ القرار الصحيح١.

.ادارة افضل لحدود الدولة مما يمكنها من تطبيق الجانب السيادى بصورة اكثر احكاما٢.

ة ش ال غ ة ال ف ك الت الال كة ل ا ال ث ا ال ة نظ ت .تعميق نظرة الباحثين والراصدين لحركة الالجئين والتحكم فى الهجرة غير المشروعة٣.

.تأمين الحدود وادارةتعزيز مقدرات القوات االمنية الحدودية من خفر السواحل ٤.

الطبيعية٥ الكوارث ابعاد عل اكثر اثارهاواالنسانيةالتعرف تخفيف من يمكن مما .مما يمكن من تخفيف اثارهاواالنسانيةالتعرف اكثر على ابعاد الكوارث الطبيعية ٥.

.واتجاهات الظواهر االمنية Patternيمكن التحليل المكانى من دراسة انماط ٦.

الخصائص٧. حسب المعطيات مع افضل التعامل من المشرفين يمكن الجغرافى النطاق حسب االمنية المهام توزيع ص . ب  ي  ع  ل  ل  ن  ين  ر ن  ى ي ر ج ق  ب  ي  ال م  ه وزيع 
منطقه/حى الطبيعية لكل / الجغرافية/ البشرية

مركزGISدبي شرطة https://www:٢٠٠٩في adpolice gov ae/ar/media/news/pages/gis aspx    مركزGIS  ٢٠٠٩في شرطة دبي:       https://www.adpolice.gov.ae/ar/media/news/pages/gis.aspx
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األبعاد المكانية للجريمة

:خليلمضر .د.أ

٢٠

 صورة لتشكل بعض تكمل االقتصادي االجتماعي للتركيب المكانية األنماط و للجريمة، )الزمنية و( المكانية األنماط١.
.الجنائي و االجتماعي التخطيط عند منها أي عن يستغنى وال المدينة، في األمني الوضع

 حدوث ومناطق المجرمين سكن مناطق بتحديد و للمدينة، االقتصادي االجتماعي للتركيب المكاني البعد بمعرفة٢.
.المراقبة وقت و مكان تحديد و المدينة، أرجاء بين المجرمين مسار تأشير سهآل يصبح الجريمة

 مواقع تحديد عند عنه لها غنى ال الشرطة وحدات عمل لمنطقة )البشري و الطبيعي( الجغرافي الواقع معرفة٣.
وتقييمالعاملة،لوحداتهاالوظيفيةاألقاليمحدودرسموعندحركتهاخططتقريروعندالمتحركة،والثابتةتواجدها ج ه رير و رو ب و م ور ييم و ر ي ه و ييم  و  و

أدائها

http://www muthar alomar com/wp content/uploads/2013/01/SpatialDimen dochttp://www.muthar-alomar.com/wp-content/uploads/2013/01/SpatialDimen..doc
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التحليل المكاني في التطبيقات األمنية

:)أمثلة( بالعربية أكاديمية رسائل
ل ق ل ة ل ةةل ل ة ل ة ل ل لف ة ل ة ق ط ة

٢١

 دراسة تطبيقية علي مدينة الرياض باستخدام : في المملكة العربية السعودية االرهابيةالخصائص المكانية لمواقع الجرائمGIS:
  https://www.mobt3ath.com/uplode/book/book-190.pdf

  

 في مدينة نابلس للجريمةالتوزيع المكاني:
htt // h l j h d / it /d f lt/fil / ll th i / b t df  https://scholar.najah.edu/sites/default/files/all-thesis/rb_twqn_.pdf

  

 الفلسطينية األمنيةدور تكنولوجيا المعلومات في التنسيق بين األجهزة
  https://www.mobt3ath.com/uplode/book/book-13243.pdf

باستخدام المنورة بالمدينة المرورية للحوادث المكاني :GISالتحليل  التحليل المكاني للحوادث المرورية بالمدينة المنورة باستخدامGIS: 
http://libback.uqu.edu.sa/hipres/ABS/ind13495.pdf

 غزةالجريمة في قطاع  بمعدالتطرق التنبؤ:
http://www.alazhar.edu.ps/Library/aattachedFile.asp?id_no=0047371

المكانية جنوبللجريمةاألبعاد :كرفانبوالية   ي وب جريب  ي ج نبو :ر
http://khartoumspace.uofk.edu/bitstream/handle/123456789/11949/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%

D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9%20%D8%A8%D9
%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%20%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%A
F%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9%
20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9.pdf?sequence=1
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التحليل المكاني في التطبيقات األمنية

:)أمثلة( بالعربية بحوث
توزيع باستخدامجرائمتحليل حائل مدينة في :GISالسرقة

٢٢

 وزيع ميل  م جر ل ب ي  ي  :GISر 
https://ncys.ksu.edu.sa/sites/ncys.ksu.edu.sa/files/Theft14_5.pdf

 المثنيفي محافظة  األحداثالتحليل المكاني لجرائم:
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=126123

ستخداماGISو الحركة مخطط اعداد المسيلة:المرورفي مدينة حالة :دراسة ستخدام  اGIS دراسة حالة مدينة المسيلة: المرورفي اعداد مخطط الحركة و:
 http://dspace.univ-

msila.dz:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/5568/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%8
5%20%D9%86%D8%B8%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%2
0%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A5%D
8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%20%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%20%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%
83%D8%A9%20%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

  المرورية في السعودية باستخدام  للحوادثالتحليل المكانيGIS:
https://search.mandumah.com/Record/796804

 وكفاءتها المرورية  في عمان باستخدام  للجسور و األنفاق التوزيع المكانيGIS:
http://www.ahu.edu.jo/ahuj/Issues/2216760_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF_%201%20%D8%A7%D9%84%D9%85%

D8%AC%D9%84%D8%AF%204-2018_7_6_2018.pdf

 في الناصرية باستخدام  الحريقالتحليل المكاني لحوادثGIS: مي ي
https://www.researchgate.net/publication/328491815_althlyl_almkany_walahsayy_lhwadth_alhrayq_fy_mdynt_alnasryt_lam_2015_GIS_bastkhdam_nzm_almlwmat

_aljghrafyt
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التحليل المكاني في التطبيقات األمنية

:)أمثلة( باالنجليزيةماجستير رسائل

٢٣

)(
 Geospatial analysis of terrorist activities

https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/grants/222909.pdf

 Th f GIS b i l t i E l d d W ll The use of GIS by crime analysts in England and Wells:

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.97.4489&rep=rep1&type=pdf

 Ambulance management system by GIS:
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:22123/FULLTEXT01.pdf

:)أمثلة( مجانية كتب
 M i C i P i i l d P ti Mapping Crime: Principle and Practice:

https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/178919.pdf
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المرئيات الفضائية و التطبيقات األمنية

:طيار بدون طائرات أو صناعية أقمار
ة ق

٢٤

التهريبوالحدود مراقبة١.

:)النائية المناطق في أو الزراعات بين( المخدرات زراعات كشف٢.
 MSC: UNSUPERVISED DETECTION OF OPIUM POPPY FIELDS MSC: UNSUPERVISED DETECTION OF OPIUM POPPY FIELDS

IN AFGHANISTAN FROM EO-1 HYPERION DATA
http://www2.unb.ca/gge/Pubs/TR286.pdf

لالرهابيينالمحتملةالمواقعمراقبة٣ لالرهابيينالمحتملة المواقعمراقبة٣.

) DEM + مرئيات( العمليات تخطيط٤.

ث األلغام عن الكشف في )الطائرات من( LiDAR بالضوء التحسس استخدام  :حديثا٥.
:األرض سطح تحت المدفونة                  

https://www.gichd.org/fileadmin/GICHD-resources/rec-
d t /Sib ik2010 M dfdocuments/Sibenik2010_Meurer.pdf
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الجيوماتكس و المالحة اآلمنة

:البحرية للمالحة اآلمن المسار تحديد
٢٥

:)مثال النيل نهر( المائي للمجري الهيدروجرافي الرفع١.

     GPS + Echcsounder   (X,Y,D) 

اأ ةاا ا الف األ      األعماقلتحديد فضائية مرئياتاستخدام أو

)المناسب العمق( للمالحة اآلمن المجري لتحديد GIS استخدام٢.

اآلمنالمالحللمجري)شمندورات(عالماتتوفير٣ اآلمنالمالحي للمجري )شمندورات( عالمات توفير٣.

اآلمن المالحي للمجري محمولة رقمية خرائط عمل٤.

مشاكل القليلةالشحوطتفادي المناسيب في في المناسيب القليلة الشحوطتفادي مشاكل 
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الجيوماتكس و ادارة األزمات

الكوارث و األزمات ادارة مراحل
٢٦

علي معها التعامل و لألزمات الجيدة االدارة تعتمد:
مكانية معلوماتية بنية SDI باستمرار محدثة و دقيقة :وطني مستوي علي

 
نظام لإلنذار المبكر•
الفورية• االستجابة و األزمات أنواع كل مع للتعامل خطط خطط للتعامل مع كل أنواع األزمات و االستجابة الفورية•
تقدير الخسائر مكانيا•
متابعة عمليات التأهيل•

:مصر في SDI مشروع
٢٥٠٠ : ١ مقياس بمواصفات حديثة خرائط               جوي تصوير  
 

ققظ ةط نظام GIS هائلة طبقات(  قومي(
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)باالنجليزية(أخري فيديوهات 

1 https://www youtube com/watch?v=occ2mS65PF0&ab channel=GOARMY C

٢٧

1. https://www.youtube.com/watch?v=occ2mS65PF0&ab_channel=GOARMY.C
OM

2. https://www.youtube.com/watch?v=SpBHmHk7JLM&ab_channel=Canadian
ArmyArmy

3. https://www.youtube.com/watch?v=xL_v3jtZxD4&t=80s&ab_channel=genter
ist

4. https://www.youtube.com/watch?v=KMd0pYG8sJU&ab_channel=KhisHudha

5. https://www.youtube.com/watch?v=-86ddaI28q0&ab_channel=Esri

6. https://www.youtube.com/watch?v=nrnI2i70mmI&ab channel=VasilikiLouk6. ps://www.you ube.co /wa c ?v 70 &ab_c a e as ou
oumi
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GPSGeodesy
DEM

GIS
RS

قة ق ال ة ا الز ف اتك ال قا تط

GIS
E-Maps

تطبيقات الجيوماتكس في الزراعة الدقيقة

ا دمحم ة

Geomatics and Precision Agriculture

جمعة دمحم داود.د

المحتويات

الدقيقة ؟ما هي الزراعة ١.

٢

ي

المساحة و الخرائط و الزراعة الدقيقة٢.

يالجيوديسيا و الزراعة الدقيقة٣. زر و ي ي جيو

الجي بي أس و الزراعة الدقيقة٤.

الدقيقة٥. الزراعة و بعد عن االستشعار و الجوي التصوير ي. زر  ن ب  و  ر  جوي و  وير 

نظم المعلومات الجغرافية و الزراعة الدقيقة٦.

الدقيقة٧. الزراعة و الرقمية الخرائط ي. زرا ا ي و ا ر را ا ا
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الدقيقة ؟ما هي الزراعة 

Precision Agriculture, or Accurate Farming, or Satellite Farming, or 
Agriculture Decision Support System

٣

Agriculture Decision Support System

 محصول أفضل تحقيق و للمزروعات نمو أفضل الي للوصول دقة أكثر وجعلها الزراعة بممارسة يتعلق ما كل١.
ادعائدأفضل اقت اقتصاديعائدوأفضل

 نتائج و دقة وتحسين المزرعة في المحلية الظروف مع الزراعية الممارسات و الزراعية المدخالت بين التوافق٢.
الممارسات هذه
ل ةأ ا ةلإل ا اال ا الا اقن ل اال ةأل لال اال لل  علي يحصلوا المحصول و التربةأنلضمان ITالمعلومات تقنيات علي اعتماداالزراعية لإلدارة أسلوب.٣

المزروعات انتاجية و صحة لضمان الدقيقة احتياجاتهم

ة ةة ة ة حول real-timeالمكانية و غير المكانية بصورة آنية المعلوماتالزراعة الدقيقة تعتمد علي توافر 
النبات و التربة و المناخ لكي توفر للمزارع  االرشادات الالزمة حول ادارة التربة و أفضل وقت 

ألفضل وصوال الزراعية االدارة ل محصوللعمليات و  ي و زر ر  ولي 
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الدقيقة ؟ما هي الزراعة 

من  real-timeالمكانية و غير المكانية بصورة آنية  المعلوماتالزراعة الدقيقة تعتمد علي توافر 

٤

:تقنياتخالل تطبيق علوم و

ائط الخ ة ا ال المساحة والخرائط
الجيوديسيا

أ ال الجي بي أس
التصوير الجوي و االستشعار عن بعد
الجغرافية المعلومات نظم نظم المعلومات الجغرافية

الزراعة خطوات من خطوة كل بعد و أثناء و زراقبل وا ا ن  و  ل  ء و ب  بل و أ

جمعة داود .د                                                              تطبيقات الجيوماتكس في الزراعة الدقيقة                                                                                        



المساحة و الزراعة الدقيقة - ١

 :مشروعمثل أي

٥

عي

تعتمد الزراعة الدقيقة علي توافر الخرائط الحديثة الدقيقة بمقياس رسم مناسب ألغراضها

ش ل شة ل طقة ل ة ف غ ط ة ل ف ط خرائط تفصيلية و طبوغرافية لمنطقة المشروع          :بداية المشروع١.

خرائط محدثة لكل ما يجري علي األرض               :أثناء العمل٢.

ة )التضاريس(الطبوغرافية تحديث الخرائط :بعد كل محصول فصلي٣.
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الجيوديسيا و الزراعة الدقيقة - ٢

 عمليات لكل كأساس المشروع أرضامتدادعلي 3D األبعادثالثية أرضيةثوابت شبكة انشاء١.

٦

عي3
المكانية البيانات تجميع

محلية؟ أم عالمية المطلوبة االحداثيات هل

ل اتت اث قاال االف ةال ال الجيوديسيةالمراجعبين الفرقو االحداثيات تحويل
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الجيوديسيا و الزراعة الدقيقة - ٢

  دقتها أن حيث تصلح ال العالمية DEMنماذج( عاليةبدقةDEMرقمية ارتفاعاتنموذج انشاء٢.

٧

حج(ج
)م ٣- ٢ ~

باستخدام اما GPS/Levelling 

اأ تخ اتا ئ ةال ةالفضائ ز iال المزدوجة الفضائية المرئيات باستخدام أوstereo images 

DEMالدقيقة الزراعية الميكنة أعمال كل ف جدا مه DEM مهم جدا في كل أعمال الميكنة الزراعية الدقيقة
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الجيوديسيا و الزراعة الدقيقة - ٢

)م٠.٢٥ ~ دقتهاأن حيث تصلح ال العالميةالجيويدنماذج( عالية بدقة محلي جيويدنموذج انشاء٣.

٨

)محج(يج

 GPS/Levelling باستخدام اما       

 Gravity أو            

عالمي جيويد نموذج مع محلية أرصاد بدمج أو            

الجيويد المحلي مهم جدا في كل أعمال الميكنة الزراعية الدقيقة
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و الزراعة الدقيقة الجيويسيا - ٢

:لي سابقة مقاطع : التفاصيل من لمزيد

٩

 االحداثياتشكل األرض و المراجع و أنواع:                                     https://youtu.be/oAK_4JfSkHI

    

 الخرائطاسقاط:                                                                          https://youtu.be/QN5LjeyFSqI

  

 المراجعتحويل:                                                                      https://youtu.be/VBzBQSh-PEo

رباعية الجيوديسيا عن https://youtu:األبعادمقدمة be/Y5QIWA14TGo  األبعادمقدمة عن الجيوديسيا رباعية:                                           https://youtu.be/Y5QIWA14TGo

  

 االطار األرضي المرجعي العالميITRF :                                    https://youtu.be/7KABOw-1Pwg
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الجي بي أس و الزراعة الدقيقة - ٣

 كل أعمال الزراعة الدقيقة تعتمد عليGPS كأفضل و أدق أساليب تجميع البيانات المكانية المطلوبة

١٠

 األرضيةشبكة الثوابت: GPS 

)غير مناسبة(م  ٥- ٢~دقة : اللحظية GPSاشارات 

قةأ  استخدام أسلوب الرصد اللحظي المتحركReal Time Kinematics (RTK)  لزيادة دقة اشاراتGPS 
)الماكينات الزراعية اآللية(العمل أثناء 

الثابتة معلومةاالجهزة نقاط الجيوديسية(االحداثياتعلي )الشبكة )الشبكة الجيوديسية(االحداثيات علي نقاط معلومة االجهزة الثابتة

يمكنها حساب قيمة الخطأ في اشارات األقمار الصناعية لحظيا             

:بالراديوهذه التصحيحات وارسال              ل ر يويو ر ب

+ GPSتستقبل اشارات ) في االالت الزراعية( المتحركةاألجهزة 

تصحيحات المحطة الثابتة ليمكنها حساب االحداثيات لحظيا        

بدقة سنتيمترات قليلة        
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الجي بي أس و الزراعة الدقيقة - ٣

المتحرك اللحظي الرصد أسلوب استخدام Real Time Kinematics (RTK) اشارات دقة لزيادة GPS 

١١

)اآللية الزراعية الماكينات( العمل أثناء

 أجهزة علي تحميله يتم دقيق جيويد نموذج :مناسيب الي لتحويلها و الجيوديسي النوع من GPS ارتفاعات١.
GPS أن بحيث الثابتة المحطات في rover )قليلة بدقة المنسوب يحسب )الزراعية االلة علي

 الرغبة حالة في time-real آنيا المطلوب الحفر ارتفاع )حساب( بتحديد يسمح الدقة عالي DEM نموذج.٢
ةاآللةلنالأنلاألةف ا اال اذلناآل ل ال  و المعلوماتهذه عليبناء آليا الزراعيةاآللة تعمل هناومن محدد،بميل أو محدد منسوبعلياألرضتسويةفي

بشري تدخل بدون
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الجي بي أس و الزراعة الدقيقة - ٣

المتحرك اللحظيالرصدأسلوب استخدامReal Time

١٢

يم
Kinematics (RTK) اشارات دقة لزيادة GPS العمل أثناء 

)اآللية الزراعية الماكينات(

  بذور، رش، األرض، تسوية( مهامها تؤدي و تتحرك الزراعية االالت١.
تصحيحاتوGPSاشاراتعليبناء)المحصولجنيسماد،  تصحيحات وGPSاشارات علي بناء)المحصول جني.......سماد،

RTK 

 التربة، عينات مثل األعمال لكافة )بدقة( المكانية البيانات تجميع٢.
الخ .... الجوفية، المياه آبار مواقع الحقلي، الري شبكة

جمعة داود .د                                                             تطبيقات الجيوماتكس في الزراعة الدقيقة                                                                                        



الجي بي أس و الزراعة الدقيقة - ٣

:GPS عن لي سابقة مقاطع : التفاصيل من لمزيد

١٣

                                      طرق الرصد بالجي بي أسhttps://youtu.be/e3FQQKt0s_g

                              العمل المساحى في الجي بي أسhttps://youtu.be/krKhcmnQ_k4

           تطبيقات الجيويد في الرفع المساحي بالجي بي أسhttp://youtu.be/hkpzZZXRbHY



       تحويل االحداثيات في الرفع المساحي بالجي بي أسhttp://youtu.be/tWqsGXWXVUo
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التصوير الجوي و االستشعار عن بعد و الزراعة الدقيقة - ٤

RS هو أفضل و أدق و أسرع طريقة للحصول علي المعلومات المكانية
١٤

  

:العملعند بدء 
  استخدامRS  لتطويرDEM  عالي الدقة للمنطقة(stereo images)
تخدا ةRSا للت ع الن ع ز الت ة ا د د د ت ف  استخدامRS في تحديد و دراسة التوزيع النوعي للتربة

:العملأثناء 
الزراعيRSاستخدام١ الموسم طوال المحصول نمو لمتابعة لمتابعة نمو المحصول طوال الموسم الزراعي RSاستخدام ١.

)حاجة النبات للمياه(المناسبة لتحديد أوقات الري  RSاستخدام ٢.

RadarSat و رطوبتهالمتابعة حالة التربة  RSاستخدام ٣.
ف ف ل ط أل لطق ة ل لمتابعة خصائص الطقس و األمطار و الجفاف RSاستخدام٤.

 )االشعة تحت الحمراء القريبة(النبات الكتشاف و تحديد أمراض  RSاستخدام ٥.

الزراعيRSاستخدام٦. الموسم نهاية في المحصول حجم لتقدير ي RSم. زر م  و ي  ه ي  ول  جم  ير 
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التصوير الجوي و االستشعار عن بعد و الزراعة الدقيقة - ٤

RS هو أفضل و أدق و أسرع طريقة للحصول علي المعلومات المكانية

١٥

ي ع

:الفضائيةبعض المؤشرات من المرئيات 
النبات الغطاء نسبة RVIمؤشر  مؤشر نسبة الغطاء النباتيRVI 
  مؤشر اختالف الغطاء النباتيDVI 
الطبيعي الخضري االختالف NDVIدليل   دليل االختالف الخضري الطبيعيNDVI 
  مؤشر الغطاء النباتي المعدل للتربةSAVI 
الطبيعية المياه فرق NDWIمؤشر  ي بي ي  رق  ر   NDWIؤ
  المؤشر المعدل لفرق المياه الطبيعيةMNDWI 
  معامل المحصولKC و
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التصوير الجوي و االستشعار عن بعد و الزراعة الدقيقة - ٤

RS هو أفضل و أدق و أسرع طريقة للحصول علي المعلومات المكانية

١٦

Sي و ي ول ري رع و ق و ل و

  من حيث درجة الوضوح المكاني و نطاقات التصوير(المناسبة اما بمرئيات األقمار الصناعية(

  أو باستخدام تقنية التحسس بالضوءLiDAR   في الدول المتاحة بها(بالطائرات(

  أو باستخدام الطائرات بدون طيارUAV or Drones  في الدول (بسرعة للحصول علي الصور
)المتاحة بها
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التصوير الجوي و االستشعار عن بعد و الزراعة الدقيقة - ٤

:RS  عن التفاصيل من لمزيد
١٧

في المساحة التصويرية و االستشعار عن بعد) مقاطع فيديو ١٠( دورة:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-2sBQtgS7Y6zQ6ZwQQKh9uBhL_KbKAuv

 :كتابين
:الفضائيةمقدمة في الصور الجوية و المرئيات ١.

h // di fi /fil /h j i kj/http://www.mediafire.com/file/hzp117jq4xi5xkj/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8
%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9_2013.pdf

بعد٢. عن االستشعار تطبيقات و :أسس :أسس و تطبيقات االستشعار عن بعد٢.
http://www.mediafire.com/file/43tqt1363s70k11/%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_2
015.pdf
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نظم المعلومات الجغرافية و الزراعة الدقيقة - ٥

GISالمكانية و غير المكانية(البياناتأفضل أسلوب لتخزين و تحليل و عرض جميع أنواع(

١٨

ع )(ع

مراحل االدارة المتكاملة للزراعة الدقيقة باستمرار في كللتطبيقها 

تجميع البيانات                     تحليل                       توصيات                

)GPS, RS(المعالجةالبيانات
 

                 )GPS, RS                   (ج                      بي

تط تقييم                                                              تطبيق                          تق

النتائج                                                          التوصيات                         
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نظم المعلومات الجغرافية و الزراعة الدقيقة - ٥

)الخ ....طقس، مناخ، ، تربة، مياه(المكانية أنواع البيانات المكانية و غير  كلتجميع ١.

١٩

المواقع لمحصول معين أنسبتحليل البيانات و اختيار ٢.

ة٣ انات ال ل ل ةت ات الز ال ال ط طوال الموسم الزراعي مستمرةتحليل البيانات بصورة ٣.
النباتات خرائط متابعة نمو ٤.
أمراض٥ وجدت(النباتاتخرائط المقاومة)ان خطط وخرائط وخرائط خطط المقاومة) ان وجدت(النباتات خرائط أمراض ٥.

يلحالة المحصول و التربة و الري مستمرةخرائط و تقارير ٦.

المحصول المتوقع تقديرخرائط الوقت المناسب للحصاد مع ٧.
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نظم المعلومات الجغرافية و الزراعة الدقيقة - ٥

GIS  المكانيتجيب علي االسئلة التالية علي المستوي:

٢٠

ي ي يي

 المحصول؟أين و متي يبدأ زراعة

ة ك للأ  للري؟أين و متي هناك حاجة

 للسماد؟أين و متي هناك حاجة

ة ة أ الضارة؟أين و متي هناك حاجة لمقاومة الحشائش

 الحصاد؟أين و متي يتم

متخذي يومية بصورة )الزراعيين(القرارتقارير ي          ي                  ورة يو راررير ب يين(ا زرا )ا
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نظم المعلومات الجغرافية و الزراعة الدقيقة - ٥

:GIS  عن التفاصيل من لمزيد

٢١

:الجغرافيةفي علم نظم المعلومات فيديو  دورة١.
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-2sBQtgS7Y4c_fxh5udTpuVXIGx9cDOe

:دورة فيديو في التحليل المكاني٢.
htt // t b / l li t?li t PL BQt S Y BF hB kKLQ E lhttps://www.youtube.com/playlist?list=PL-2sBQtgS7Y47BFrhBw9kKLQcEo_q2glu

 :كتابين
:مبادئ علم نظم المعلومات الجغرافية١.

http://www.mediafire.com/file/pozi2y3wluh5ln8/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D9%86%D8
%B8%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8
%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9_2
014.pdf

:لتحليل المكاني في إطار نظم المعلومات الجغرافيةا٢.
http://www.mediafire.com/file/goj7c9qvo5jg8qx/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%

84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A_2012
.pdf.pdf
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الخرائط الرقمية و الزراعة الدقيقة - ٦

:الذكيةالموبايالت/أو الجواالتGPS for GISأجهزة

٢٢

جوجهز يو يوب

 محدثة باستمرار(محمولة خرائط رقمية(

المطلوبة للتطبيقات الزراعية الماكينة في التحكم في الماكينة الزراعية للتطبيقات المطلوبة التحكم

التواصل المستمر بين األفراد الحقليين مع مركز تحليل

االتجاهين(البيانات )ف )في االتجاهين(البيانات     

 متابعة نمو النباتreal-time و معالجة أية أمراض
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الجيوماتكس و الزراعة الدقيقة    )الخالصة(
٢٣

d
DEM

GPSGeodesy

GIS
RS

E-Maps

أساليب ادارة الزراعة أفضلللوصول الي ) الزراعيين(القرار لمتخذي  المعلومات المكانيةأدوات تقنية حديثة لتوفير 
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)باالنجليزية(أخري فيديوهات 

1. https://www.youtube.com/watch?v=WhAfZhFxHTs&ab channel=GeospatialW

٢٤

1. https://www.youtube.com/watch?v WhAfZhFxHTs&ab_channel GeospatialW
orld

2. https://www.youtube.com/watch?v=_3MyyiuPAqE&ab_channel=EsriPress%3A
TheArcGISImageryBook
h // b / h? O & b h l i l3. https://www.youtube.com/watch?v=vcpAToOMm4U&ab_channel=Agriculture
CanadaEng

4. https://www.youtube.com/watch?v=R6Ev6TnCjcE&ab_channel=NYSGISAssoci
ationation

5. https://www.youtube.com/watch?v=Wi9Ell-zuao
6. https://www.youtube.com/watch?v=xsm3bogEhYY&ab_channel=PeekDrones
7. https://www.youtube.com/watch?v=du7wJX6hEP4&ab channel=senseFly7. ps:// .you ube.co / a c ? du7 J 6 4&ab_c a e se se y
8. https://www.youtube.com/watch?v=-

87WOkh5xHQ&ab_channel=JasonConway
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ة الط اط ال ة ا ا الجيوماتكس و دراسة المخاطر الطبيعيةال

 جمعة دمحم داود.د

المحتويات

 :لدراستهاعلي بعض أنواع المخاطر الطبيعية واستخدامات الجيوماتكس  إللقاء الضوءمحاولة 

ارتفاع سطح البحر١.

 األكاديميةللدراسات تصلح موضوعاتالفيضانات٢.

تراجع خط الشاطئ٣.

الرملية٤. الكثبان حركة

ح
 مختلفة مجاالت في )دكتوراه و ماجستير(

 المعلومات نظم و المساحية الهندسة :مثل
وأيضابعدعناالستشعاروالجغرافية ي. ر ن  ب ر 

حركة القشرة األرضية٥.

ض٦ األ هبوط

 وأيضا بعد عن االستشعار و الجغرافية
 و البحار وعلوم العلوم تخصصات في

الخ ... الزراعة و المناخ
هبوط األرض٦.

قواعد بيانات المخاطر الطبيعية علي مستوي العالم٧.



ارتفاع سطح البحر١.

سنة  ٥٠٠- ٣٠٠ظاهرة طبيعية تتكرر كل : الجيولوجيون▪

آخر▪ في االرتفاع تثبت سنة١٣٠قياسات سنة ١٣٠قياسات تثبت االرتفاع في آخر ▪

معدل االرتفاع غير ثابت و يتغير مكانيا ▪

:Global warmingاالحتباس الحراري ▪

العليا▪ الجو طبقات في الكربون أكسيد ثاني من كبيرة كميات اندفاع اندفاع كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون في طبقات الجو العليا▪

ارتفاع في درجات الحرارة▪

الشمالي▪ القطب في الجليد ذوبان معدل في يارتفاع ب  ي  ي  ج ن  وب ل  ي  ع  ر

!!للبترول بعد سياسي و اقتصادي للدول المنتجة ▪

ارتفاع سطح البحر١.

)التابعة لمنظمة اليونسكو الدولية(المحيطات اللجنة الدولية الحكومية لعلوم :  IPCCمنظمة .١

لغات(تقاريرتصدر▪ توقعاته)بعدة و آثاره و البحر سطح منسوب ارتفاع .المستقبليةعن و )ب (رير ر ر و  ر و  ب ح  وب  ع  ر ين    .ب

  :٢٠١٤تقرير ▪

ف قط طل ةلل للف  ٢٠٦٥– ٢٠٤٦للفترةم ٠٫٣٠= البحرلمنسوب سطح المتوقعمتوسط االرتفاع ▪

 ٢١٠٠– ٢٠٨١للفترة  م ٠٫٦٣= البحر لمنسوب سطح  المتوقعمتوسط االرتفاع ▪



ارتفاع سطح البحر١.

:البحرالخدمة الدولية لمتوسط منسوب سطح :  PSMSLمنظمة .٢

http://www psmsl org/http://www.psmsl.org/

حول العالم لفترات  Tide Gauge Stationsلعدد كبير من محطات المد و الجزر  dataتقدم بيانات ▪
زمنية طويلة

ارتفاع سطح البحر١.

:الجيوماتكستطبيقات 

من١ البحر سطح منسوب الرتفاع النسبي المعدل :خاللتحديد :خاللتحديد المعدل النسبي الرتفاع منسوب سطح البحر من ١.

  Tide gauge stationsأرصاد محطات المد و الجزر    

Altimetry satellites  yأرصاد األقمار الصناعية  

:محددةتحديد المعدل المطلق الرتفاع منسوب سطح البحر في منطقة ٢.

معدل هبوط األرض في المنطقة+ النسبيالمعدل =     يي

:البحرمخاطر ارتفاع منسوب سطح / آثار دراسة ٣.

GIS : معينة قيمة االرتفاع المتوقع بعد فترة زمنية+ DEM  + طبقة ي ع ع يي
shapefile  استخدامات األرض           المناطق المعرضة للغرق و

و ) الخ ....عمران، أرض زراعية، (بالفقدان الثروات الطبيعية المهددة 
الخ....التربةزيادة تملح  ح خربزي



الفيضانات٢.

▪Flash Flood : شديدة االنحدار/ متوسطة كمية مطر كبيرة في فترة زمنية صغيرة في أرض

فيضانمطر سطح جريان  جريان سطحي                فيضان                  مطر                     

خسائر اقتصادية و بشرية و بيئية ▪

):inputللمدخالتطبقا (الفيضان  تقديرطرق 

  empiricalو المعادالت الضمنية  rationalالطريقة البسيطة : طرق بسيطة١.

  curve numberطريقة منحني األرقام : طرق متوسطة التعقيد٢.

دراسة تفصيلية لكل عنصر يدخل في تحول المطر الي جريان سطحي : معقدة / تفصيلية طرق ٣. يرق يي ن جري ي ر و ي ي ر ي ي ر

ex. Soil and Water Assessment Tool (SWAT)

توافر:الفيضاننمذجةطرق▪ حالة قياس(بياناتف محطات الفيضانات)من خصائص عن عن خصائص الفيضانات) من محطات قياس(بيانات في حالة توافر  :الفيضان نمذجةطرق ▪

الفيضانات٢.

:CNطريقة منحني األرقام 

الطبيعية▪ الموارد علي للحفاظ األمريكية الهيئة ي NRCSطورتها بي ر  و ي  ي   ري أل هي  ه     NRCSور

:تحليلتعتمد علي     

الجيولوجية▪ الخصائص الجيولوجيةالخصائص

خصائص التربة ▪

رضتضاريس األرض▪ ريس

استعماالت األرض ▪

:لحسابمعادالت▪ :لحسابمعادالت 
عمق الجريان السطحي▪

السطحي▪ الجريان يسرعة ن  جري ر 

حجم الفيضان▪



الفيضانات٢.

:الفيضانالجيوماتكس و دراسة 

ف ددة ت ة كان انات اعد ق ع/اطات GISش  GISمشروع /اطار تجميع قواعد بيانات مكانية متعددة في▪

لتحديد األحواض الرئيسية و الفرعية Arc Toolbox + Arc Hydroاستخدام ▪

لكل حوض فرعي بناءا علي خصائصه CNتحديد ▪

يمعادالت تقدير خصائص الفيضان ▪ ير

 )أو من خالل برمجة attribute tableداخل (     

:مجلد بحوثي

htt // di fi /f ld /bd 32 3d 1 /G D d Phttps://www.mediafire.com/folder/bdxg32s3dp1mg/Gomaa_Dawod_Papers

تراجع خط الشاطئ٣.

تراجع خط الشاطئ أو تآكل السواحل أو التعرية البحرية

طبيعية▪ عوامل نتيجة وبشرية طبيعية :مثلظاهرة :مثلظاهرة طبيعية وبشرية نتيجة عوامل طبيعية ▪

المد و الجزر و العواصف و األمواج البحرية وتأثيرها علي الطبيعة الجيولوجية و نوع  :علي المدي القصير▪
يالتربة في منطقة الساحل

تغير منسوب سطح البحر وهبوط األرض و حركة القشرة االرضية و التغير المناخي  :علي المدي الطويل▪
العالمي

انقطاع وصول الطمي لنهايتي نهر النيل في رشيد و دمياط: بعد بناء السد العالي :مصر▪



تراجع خط الشاطئ٣.

:الشاطئالجيوماتكس و تراجع خط ▪

يمقارنة مرئيات األقمار الصناعية علي ▪
فترات زمنية متعددة

مقارنة صور جوية علي فترات زمنية ▪
متعددةمتعددة

قياسات أرضية مساحية علي فترات ▪
زمنية متعددة

تراجع خط الشاطئ معدالتتحديد ▪

المستقبليالتنبؤ▪ الشاطئ بخط

تنبؤ
د د ت بخط الشاطئ المستقبلي التنبؤ

المترتبة علي تراجع خط الشاطئ اآلثار▪

ات ققت ةط ا ال(ال )ف

تحديد

)في المدن(الحماية طرق مقترحات▪

حركة الكثبان الرملية٤.

ظاهرة طبيعية من ظواهر التصحر▪

الجافة▪ شبه و الجافة المناطق في :نتيجةتحدث :نتيجةتحدث في المناطق الجافة و شبه الجافة▪

  )شدة الرياح و ارتفاع درجات الحرارة و قلة األمطار( المناخيةالعوامل ▪

الغطاءاعتداء▪ علي األشجار(النباتياالنسان قطع و الجائر ).الرعي ي    ين  ر(ب ج ع  ر و  ج ي  ).ر

تؤثر علي األراضي الزراعية والموارد الطبيعية و أيضا المنشئات حول ▪
ل أ ةل لخطل )الخ...مباني ، طرق،(العمرانيةالمدن و أماكن التجمعات 

بطيئة١. من:حركة سنة/متر٥أقل ي. ن  : ر ب /ر ل 

سنة/متر ١٥-٥:   حركة متوسطة٢.

سنة/متر ١٥أكثر من   :  حركة سريعة٣.



حركة الكثبان الرملية٤.

:الشاطئالجيوماتكس و تراجع خط 

زمنية١ فترات عل بعد عن االستشعار مرئيات تحليل تحليل مرئيات االستشعار عن بعد علي فترات زمنية١.

في التحليل و تصحيح المرئيات حديثةأساليب ▪

ف٢ ض األ ات دا ان ل ل DEMت   DEMتحليل انحدارات األرض في ٢.

تحليل الخريطة الجيولوجية٣.

دراسة العوامل المناخية٤.

  GPSأو  TSالرفع المساحي األرضي ٥.

اطار GISفي اطار GISفي

حركة القشرة األرضية٥.

!متماسكة كتلة يابسة واحدة  ليستالقشرة األرضية ▪

التكتونيةمجموعة▪ الصفائح Tectonicمن Plates   Tectonic Platesمن الصفائح التكتونية مجموعة▪

بصفة دائمة وان كان بمعدالت بطيئة للغاية أفقياتتحرك ▪

!الزمن مع مرور  تتغير X,Y,Zاالحداثيات : بالتالي▪

 )  https://youtu.be/7KABOw-1Pwg  :محاضرتي(    ITRFاالطار المرجعي العالمي األرضي ▪

!)القريب السيارات اآللية القيادة في المستقبل ( !! ٢٠١٠استراليا غيرت نظام احداثياتها و خرائطها بالكامل في ▪



حركة القشرة األرضية٥.

▪UNAVCO: منظمة دولية تجمع الجامعات المتخصصة في علوم األرض و الجيوديسيا

أي▪ في األرضية القشرة حركة لتقدير رياضية(مكانبرنامج ):نماذج ):نماذج رياضية(مكانبرنامج لتقدير حركة القشرة األرضية في أي ▪

https://www.unavco.org/software/geodetic-utilities/plate-motion-calculator/plate-motion-calculator.html

:أمثلة:أمثلة

حركة القشرة األرضية٥.

:األرضيةالجيوماتكس و حركة القشرة 

شبكة▪ زمنيةGNSSرصد فترات عل علي فترات زمنية GNSSرصد شبكة ▪

للوصول لدقة عالية PPPأسلوب ▪

  :PPPمحاضرتي عن ▪
https://youtu.be/zgKMBQt3NtA

األفقيةحساب معدالت الحركة ▪



هبوط األرض٦.

و ليست اقليمية أو عالمية مثل حركة القشرة األرضية محليةظاهرة ▪

البعد▪ في أفقية)االرتفاع(الثالثالحركة حركة ليست و و ليست حركة أفقية) االرتفاع(الثالثالحركة في البعد ▪

:نتيجةظاهرة طبيعية في المناطق غير المستقرة جيولوجيا و مناطق التربة غير المتماسكة ▪

الرسوبيات١ ذات التربة ف الجوفية المياه من كبيرة كميات التربة(الدقيقةسحب اندماج يسبب مما مما يسبب  اندماج التربة (الدقيقة سحب كميات كبيرة من المياه الجوفية في التربة ذات الرسوبيات ١.
compaction(

سحب كميات كبيرة من البترول٢.

حفر المناجم في باطن األرض٣.

)طبيعة التربة(غربهامعدالت شرق الدلتا أكبر من :دلتا النيل▪ )(

المنشئات الضخمة والمباني و المشروعات التنموية تؤثر علي▪

لسطح+األرضهبوط▪ النسبي البحرالمطلقاالرتفاع=البحراالرتفاع لسطح لسطح البحر المطلقاالرتفاع =البحراالرتفاع النسبي لسطح + األرض هبوط ▪

هبوط األرض٦.

:األرضالجيوماتكس و هبوط 

كة١ ةGNSSش ن ز ات فت ل علي فترات زمنيةGNSSرصد شبكة ١.

للوصول لدقة عالية PPPأسلوب ▪

الحركة▪ معدالت الرأسيةحساب الرأسيةحساب معدالت الحركة▪

لألقمار الصناعية علي فترات زمنية SARاستخدام المرئيات الرادارية ٢.

أل معادمج كال األسلوبين ٣.

المنشئات األعمالهبوط و(المدنيةو المباني و الكباري ):الخالسدودمثل ):الخ...السدود مثل الكباري و المباني و (المدنية و األعمال هبوط المنشئات

علي فترات زمنية TSأرصاد  أو،  GPS أو، دقيقة ميزانية            



قواعد بيانات المخاطر الطبيعية علي مستوي العالم٧.

بيانات الكوارث الطبيعية من ناسا▪

http://sedac ciesin columbia edu/data/collection/ndh/sets/browse/1http://sedac.ciesin.columbia.edu/data/collection/ndh/sets/browse/1

:تشملو جامعة كولومبيا يقدم معلومات مكانية عن عدد من الكوارث الطبيعية  NASAموقع تابع لوكالة الفضاء األمريكية  ▪

ضانا flالف d floodالفيضانات                   ١.

  earthquakeالزالزل             ٢.

 droughtالجفاف                   ٣.

  landslideاالنزالقات األرضية   ٤.

  volcanoالبراكين                  ٥.

 cycloneاألعاصير                ٦.

قواعد بيانات المخاطر الطبيعية علي مستوي العالم٧.

http://sedac.ciesin.columbia.edu/data/collection/ndh/sets/browse/1

الكوارث▪ من عنصر مكاني٤(يوجدلكل وضوح بدرجة أي٢٫٥خرائط ):كم٤٫٥دقيقة ):كم ٤٫٥دقيقة أي  ٢٫٥خرائط بدرجة وضوح مكاني ٤(يوجد لكل عنصر من الكوارث▪

للكارثة التوزيع المكانيخريطة ١.

اآلثار٢. للكارثةاالقتصاديةخريطة الكلية ر. ريري  ي 

للكارثة النسبيةخريطة اآلثار االقتصادية ٣.

من جراء الكارثة الوفياتخريطة٤.

بدون تسجيل onlineيمكن رؤية الخريطة لحظيا  •

أوال التسجيل في الموقع يجب:  الخرائطالطبقات و لتحميل  •



عن المخاطر الطبيعية) باالنجليزية(فيديوهات 

  https://www.youtube.com/watch?v=Q15gTMXjwCc                 :البحرارتفاع سطح ▪

ضان httالف // t b / t h? 7D69H ZK JA     https://www.youtube.com/watch?v=7D69HoZKeJA                            :الفيضان▪

  https://www.youtube.com/watch?v=Kg_UBLFUpYQ           :األرضيةحركة القشرة ▪

  https://www.youtube.com/watch?v=nu_MkMDaf5E                       :األرضهبوط ▪

https://www.youtube.com/watch?v=Q2tGb_as-gc                  :الشاطئتراجع خط ▪

  https://www.youtube.com/watch?v=XBofnaGQQCo            :الرمليةحركة الكثبان ▪



:عن نبذة 

تطبيقات الفيزياء في الجيوماتكس
Physics Applications in Geomatics

ا دمحم ة جمعة دمحم داود.د

ويويالمحتوياتالمحتويات

يالفيزياء و الضوء الكهرومغناطيسي١. ه

المسافات و أجهزة المحطة الشاملة٢.

األرضية٣. المساحية األجهزة و العدسات ي. ألر ي  ألجهز   و 

GNSSنظم المالحة باألقمار الصناعية ٤.

التصويرية٥ المساحة المساحة التصويرية.

االستشعار عن بعد٦.

الجيويد٧ و األرضية الجاذبية مجال مجال الجاذبية األرضية و الجيويد٧.



الفيزياء و الضوء الكهرومغناطيسي) ١(

 المجال الكهربائي في ) ١(: الطاقةتسير الموجات الضوئية في الفراغ مكونة مجالين من
ط المجال المغناطيسي العمودي علي اتجاه السير، وكال المجالين يسيران )٢(و اتجاه السير 

من هنا يسمي الضوء بأنه ضوء كهرومغناطيسي  ).سرعة الضوء(الفراغ بسرعة ثابتة في 
يو   .كهرومغناطيسيةأو أشعة ي هرو

 وليس خطا مستقيما(منحني يسير الضوء المغناطيسي في الفراغ في صورة(  

 والمسافة التي تفصل بين قمتين متتاليتين هي  .الضوءتتكرر هذه الموجات طوال خط سير
للضوء wave length  "الموجيالطول "أو " طول الموجة"اسم ما يطلق عليها 

آ ل ل ل ل لط ة ق ف لف ط غ ل ل أ أنواع الضوء الكهرومغناطيسي تختلف في قيمة الطول الموجي لها من نوع الي آخر

الترددFrequency)الكهرومغناطيسي الضوء أنواع بين للتفرقة الثاني عدد=)المعيار ر Frequency)ي ي هرو و  ع  و ر بين  ي  ر    ) ي
للضوء في فترة زمنية محددة) الموجات(الكاملة الدورات 

دد وج/الضوءعة=الت ال وجالطول:والطول دد/الضوءعة=ال الت التردد/الضوء سرعة = الموجيالطول   :والطول الموجي   / الضوءسرعة = التردد

الفيزياء و الضوء الكهرومغناطيسي) ١(

 طبقا للطول الموجي فأن الضوء الكهرومغناطيسي يتراوح بين أطوال
قصيرة أشعة(جداموجات السينيةجامامثل األشعة أو اكس أشعة )و )  و أشعة اكس أو األشعة السينية جامامثل أشعة (جدا موجات قصيرة 

)مثل موجات بث الراديو و التلفزيون(جدا الي أطوال موجات كبيرة 

يما تستطيع عين اإلنسان رؤيته من أنواع الضوء الكهرومغناطيسي ع ع
، بينما كل األشعة التي ال الضوء المرئيهو ما نطلق عليه اسم 

الضوء غير المرئيتستطيع العين البشرية التعامل معها تسمي 

ل لل ل ط ٠٫٧مايكرومتر و  ٠٫٤يتراوح طوله الموجي بين:الضوء المرئي 
أقسام رئيسية وهي  ٣منهم (أقسام ، وينقسم الي عدة مايكرومتر 

األحمر و األخضر و ):األزرق و األخضر و األحمر):األزرق
ميكرومتر ٠٫٤٥–  ٠٫٣٨طول الموجة :  البنفسجي

ميكرومتر ٠٫٥٠–  ٠٫٤٥طول الموجة :األزرق

ةأل ل ل ط ميكرومتر٠٫٥٨– ٠٫٥٠طول الموجة : األخضر

ميكرومتر ٠٫٥٩–  ٠٫٥٨طول الموجة :  األصفر

ميكرومتر ٠٫٦٢–  ٠٫٥٩طول الموجة :  البرتقالي

ميكرومتر ٠٫٧٠–  ٠٫٦٢طول الموجة :  األحمر



العدسات و األجهزة المساحية األرضية) ٢(

قطعة من الزجاج النقي التي عندما يسقط الضوء علي سطحها إما أن : العدسة
باالنكسار له تعكسه)المرور(تسمح أن ترده(أو أخري)أو مرة مرة أخري) أو ترده(أو أن تعكسه) المرور(تسمح له باالنكسار 

مجموعة (و العدسة المركبة ) عدسة واحدة(العدسة البسيطة : أنواع العدسات
ات العد )  من العدسات)من

العدسة البسيطة:

يكون وسط العدسة أسمك من أطرافها، وبذلك فهي تستخدم  :محدبةعدسة ١.
في تجميع األشعة الضوئية بعد مرورها بالعدسة 

فه:مقعرةعدسة٢ وبذلك أطرافها، من سمكا أقل العدسة وسط يكون يكون وسط العدسة أقل سمكا من أطرافها، وبذلك فهي  :مقعرةعدسة ٢.
تستخدم في تفريق األشعة الضوئية بعد مرورها بالعدسة 

 تعتمد علي العدسات و  أجهزة بصريةانما هي  التقليديةمعظم االجهزة المساحية
خصائص الضوء في قياس الزوايا سواء األفقية أو الرأسية

المسافات و أجهزة المحطة الشاملة) ٣(

الزمن× السرعة = المسافة : قياس المسافات الكترونيا•

وقت اإلرسال–االستقبال وقت = الزمنية الفترة •

  ٢÷ ) الموجة سرعة × الزمنية الفترة ( = العاكس المسافة بين المرسل و •

قياس الفترة الزمنية للموجه هو كل ما يلزم لحساب المسافة بين كال من جهاز اإلرسال والعاكس•

ا ن الكت افات ال ا ق هزة أ تكا ا ة فك ت ا هنا Electronicن Distance Meas rement Electronic Distance Measurementمن هنا جاءت فكرة ابتكار أجهزة قياس المسافات الكترونيا •
EDMوالتي اختصرت إلي األحرف الثالثة 

افات ال ا ق ف ة األش ا اأن ن اات)١(الكت تال لة الط افات ال ا ق ف تخ ت وتستخدم في قياس المسافات الطويلة حتى  الراديوموجات)١(: الكترونياأنواع األشعة في قياس المسافات•
  ٣٠- ١٠وهي األكثر استخداما اآلن وتستخدم لقياس المسافات  تحت الحمراءالموجات ) ٢(كيلومتر ،  ٦٠-٥٠

الليزر ) ٤(كيلومتر ،  ١٠والتي تستخدم لقياس المسافات األقل من  الضوئية المرئيةالموجات ) ٣(كيلومتر ، 
تاال األ ا ش لغ ت الت غ ال ة تنا افا لل .للمسافات متناهية الصغر والتي تبلغ عشرات األمتارالمرئي

  Total Stationالمحطة الشاملة = كمبيوتر معالج + ذاكرة + رقمي  ثيودليتجهاز +  EDMجهاز •



المسافات و أجهزة المحطة الشاملة) ٣(

بحيث أن  Total StationLaser Scanner الليزريجهاز المحطة الشاملة بالمسح •
يستطيع ) الذي يقيس المسافة أوتوماتكيا ومن ثم يحسب إحداثيات نقطة الرصد(الليزر جهاز 

ة آل ة ا أ ا أفق ة الحركة أفقيا و رأسيا بصورة آليةال

المحمولة• الخرائط نظم Mobileتقنية Mapping Systemsاختصارا MMSأو و ر  م  ر  Mobile Mapping Systemsي    MMSو 

و في  ١٩٩١بدأ ظهورها في بداية التسعينات خاصة في جامعة أوهايو األمريكية في عام •
عام في الكندية كالجاري ١٩٩٣جامعة ١٩٩٣جامعة كالجاري الكندية في عام

  :تشمليتكون نظام الخرائط المحمولة من عدة أجهزة 

laser scannerقياس المسح بالليزر –

جهاز جي بي أس –

الذاتي– القصور Inertialجهاز Navigation Systemاختصارا INSأو INSأو اختصارا  Inertial Navigation Systemجهاز القصور الذاتي –

كاميرا رقمية –

)أحيانا(فيديو كاميرا –

GNSSنظم المالحة باألقمار الصناعية ) ٤(

العالمي لتحديد المواقع  تم إطالق أول قمر صناعي في هذا النظامGPS   في
أف ظ تم إعالن اكتمال النظام مبدئيا، أما اإلعالن النهائي الكتمال ١٩٩٣وفي  ١٩٧٨

١٩٩٥النظام رسميا فقد كان في 

 باألقمار الصناعية العالمية نظرية عمل نظم المالحةGNSS تعتمد علي:

Pseudorange or code أرصاد المسافة الكاذبة باستخدام الشفرة.١ ر م ب ب seudoر a ge o code

D = c . t

D =  [ (Xs-Xr)2 +(Ys-Yr)2 +(Zs-Zr)2   

Carrier Phaseة أرصاد فرق طور اإلشارة الحامل.٢

بتطوير موجة داخلية ثابتة تشبه الموجة ) الجيوديسي النوع(يقوم جهاز االستقبال ل ب ز جه وم وع(ي ي ي وج)جيو ب ب ي وج وير ب
كال الموجتين عن  phaseالتي يبثها القمر الصناعي ، ثم يقوم بمقارنة طور 

والذي  carrier phase or carrier beat phaseطريق قياس فرق الطور 
الرصد لحظة ف االستقبال جهاز و الصناع القمر بين المسافة ف دالة يكون دالة في المسافة بين القمر الصناعي و جهاز االستقبال في لحظة الرصديكون



GNSSنظم المالحة باألقمار الصناعية ) ٤(

:شملت GNSSباألقمار الصناعية العالمية نظم المالحة 

)٢٠١٧أكتوبر : قمر حتى اآلن ٣١( GPSالنظام األمريكي .١

)قمر حتى اآلن ٢٤( GLONASSالنظام الروسي ٢.

األ٣ Gالنظا lil)اآل١ ت )ق )قمر حتى اآلن١٥(  Galileoالنظام األوروبي٣.

)أقمار حتى اآلن ٨(  Bediouالنظام الصيني ٤.

:  نظم مالحية إقليمية

صناعية٤(QZSSنظام:اليابان١. )أقمار ن. ب ي ( QZSSم  :ي )ر 

)أقمار صناعية ٧( IRNSSنظام   :الهند٢.

المساحة التصويرية) ٥(

 أو المساحة التصويرية(الصور القياس من( Photogrammetry  هي تقنية
الجوية الصور خالل من القياسات تجري حيث لمسه، دون معلم بقياس تسمح بقياس معلم دون لمسه، حيث تجري القياسات من خالل الصور الجويةتسمح

  ):الكاميرات(الجوي آالت التصوير 

ال فظ لتخز لة ك األفال تخ ت الت ة التقل أ ة ا ال ا الكا  الكاميرا العادية أو التقليدية التي تستخدم األفالم كوسيلة لتخزين وحفظ الصور
)فقط المرئيتستخدم الضوء (الملتقطة 

)أو)٢ ثابتة أقراص علي الكترونية بطريقة الصور تحفظ التي الرقمية الكاميرا )( و ب  ص  ر ي  ي  رو ري  ور ب ي   ي  ر ير 
)غير المرئيو  المرئي الضورتستخدم (الرقمي وسائل أخري للتخزين 

التصوير :الجويمنتجات :الجويمنتجات التصوير 

خرائط تفصيلية

خرائط طبوغرافية

نماذج ارتفاعات رقمية

تفسير الصور للحصول علي معلومات نوعية

دراسة التغير المكاني للظاهرات



االستشعار عن بعد) ٦(

 القياس من الصور يعتمد علي تقنيات تسمح بقياس معلم دون لمسه، حيث
األقمار من الصور أو الجوية الصور سواء الصور خالل من القياسات تجري القياسات من خالل الصور سواء الصور الجوية أو الصور من األقمارتجري

الصناعية

تشعا اال مصطلح عليه أطلق قد الصناعية األقما تخدا با التصوي أن إال  إال أن التصوير باستخدام األقمار الصناعية قد أطلق عليه مصطلح االستشعار
أول ( Remote Sensingعن بعد أو االستشعار من بعد أو التحسس النائي 

)  ١٩٧٢الندسات في : قمر

تستقبل و تسجل الطاقة  passive sensorsمستشعرات سالبة ١.
األرض سطح من المنبعثة أو المنعكسة ح األرض الكهرومغناطيسية ن  ب  ي ا أو ا ي هرو ا

تقوم بنفسها بتوليد و  active sensorsمستشعرات موجبة أو فاعلة ٢.
ا ا ا أخ ة ا ل ق ث الطاقة ا(إطال ا ال )ثل )مثل الرادار(بإطالق الطاقة ثم تستقبلها مرة أخري بعد ارتدادها 

االستشعار عن بعد) ٦(

 تختلف األقمار الصناعية لالستشعار عن بعد من
المكانية،:حيث التغطية المكانية، التميزية الدقة الدقة التميزية المكانية، التغطية المكانية،: حيث

الدقة التميزية الزمنية

نطاقا ة الل ا ش اال  االستشعار من خالل عدة نطاقاتBands  من
نطاقات الضوء الكهرومغناطيسي

االشعة تحت الحمراء تظهر معالم ال تظهر  :مثال
في النطاقات المرئية، كما أنها تساعد في تحديد 

المريض من السليم النبات السليم من المريضالنبات

مرئيات عدا األقمارLandsatما جميع فصور  ما عدا مرئياتLandsat فصور جميع األقمار

!!مجانية ليست الصناعية 



االستشعار عن بعد) ٦(

:تقنيات أخري
الصناعية١. باألقمار الراداري المسح ي. ر  أل ري ب ر ح 

 مثلASTER, SRTM  إلنتاجDEM  

ط المسح الليزري بالطائرات٢.

الصناعية٣. باألقمار الفاعل الراداري االستشعار ي. ر  أل ل ب ري  ر ر  ال

 مثلRadarSat, ERS  

ة٤ الق ات ال ا تش اال االستشعار عن بعد بالموجات القصيرة٤.

 مثل (لألرصاد المناخية و الهيدرولوجيا و دراسات المحيطات
,Altimeterمستشعرات Scattero Meters) رAltimeter, Scattero Meters) 

مجال الجاذبية األرضية و الجيويد) ٧(

مع كتلة كال منهما وتتناسب عكسيا مع  طردياقوة الجذب بين أي جسمين تتناسب : نيوتن
للجسمين الثقل مركزي بين المسافة :مربع المسافة بين مركزي الثقل للجسمين:مربع

F = G M m / R2

F  الجذب،قوة M  األرض،كتلة m الجسم،كتلة R الجسمين،المسافة بين G  معامل ثابت ييم
٢ث/كجم/٣م ١١-١٠×  ٦٫٦٧= األرضية يسمي ثابت الجاذبية 

 حيث أنm  ستكون صغيرة جدا بالمقارنة بكتلة األرض ذاتهاM:

g = G M / R2

 حيثg  األرضية التثاقليةالجاذبية أو (األرض معدل تسارع جذب.(  

األرض باطن داخل والكثافات المواد توزيع كان و تدارة اال تامة كرة األرض كانت إن  إن كانت األرض كرة تامة االستدارة و كان توزيع المواد والكثافات داخل باطن األرض
توزيعا منتظما فان قوي الجاذبية ستكون متساوية في أي جزء من سطح األرض، وقد 

٢ثانية/متر ٩٫٨٢قدرها نيوتن بقيمة 

 لكن ألن األرض ليست كرة تامة وتختلف كثافات موادها تحت السطح فأن الجاذبية األرضية
لن تكون متساوية لألرض بأكملها



مجال الجاذبية األرضية و الجيويد) ٧(

:قياسات الجاذبية األرضية

األرض١ المطلقة:من الجاذبية قياس أجهزة أجهزة قياس الجاذبية المطلقة:  من األرض١.

)فرق الجاذبية بين نقطتين(أجهزة قياس الجاذبية النسبية                      

هأجهزة محمولة جوا: من الجو٢.

  CHAMP, GOCE, GRACEأقمار صناعية : من الفضاء٣.

سطح متساوي الجهد يكون عموديا علي اتجاه الجاذبية األرضية عند أي نقطة :الجيويد

بما أن مجال الجاذبية غير منتظم فشكل الجيويد متعرج           

الشكل الحقيقي لألرض المطلوب استخدامه في الخرائط و تحديد المواقع           

هندسي:االليبسويد معادالت(شكل للجيويد)له يكون ما أقرب أقرب ما يكون للجيويد)له معادالت(شكل هندسي  :االليبسويد

  Geoid Undulationحيود الجيويد : ال بد من معرفة الفرق بين الجيويد و االليبسويد

مجال الجاذبية األرضية و الجيويد) ٧(

:نمذجة الجيويد
ة١ ض األ ة اذ ال اد أ ن :من أرصاد الجاذبية األرضية١.

:الميزانية+ من أرصاد الجي بي أس ٢.

:من نماذج الجيويد العالمية٣.

:متاح في٢٠٠٨EGM2008نموذج الجيويد العالمي •
http://earth-info.nima.mil/GandG/wgs84/gravitymod/egm2008 

الي  hلتحويل ارتفاعات الجي بي أس  ؟ Nلماذا نحتاج نموذج جيويد •
بديال عن أسلوب الميزانية (للعمل في المساحة و الخرائط   Hمناسيب 

)الذي يتطلب وقت و جهد و تكلفة كبيرة



جعالمراجعالمراجع جعر ر

الجيوماتكستطبيقات الفيزياء في علوم : كتابي: ومبي ي يزي سبي جيو

http://www.mediafire.com/file/f1cnpujc5f2dfzr/%D8%AA%D8%B7ttp // ed a e co / e/ c pujc5 d /% 8% % 8%
%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%
84%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D9
%81%D9%8A %D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%88%%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%88%
D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%83%D8%B3_2017.pdf

 العربيةمجلد كل كتبي باللغة:

https://www.mediafire.com/folder/ci4ujfp7l4bqg/Gomaa_Da
wod_Books
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الجيوماتكس و ادارة الموارد المائيةة
)لتطبيقاتلفقطمثال٢٤( )لتطبيقاتل فقطمثال٢٤(

Geomatics and Water Resources Management 
Examples)24 Only(

داودجمعة دمحم  .د

المحتويات
دراسة خصائص األودية -٢التنبؤ باألمطار -١

عأنسب مواقع سدود حصاد المياه -٤التنبؤ بالفيضانات -٣     
قياس مناسيب الري و الصرف -٦ادارة مياه الري -٥
تطهير المجاري المائية -٨المساحة الهيدروجرافية -٧
األنها٩ فات ت نة١اكاة اآل ة النه ة ال ال المالحة النهرية اآلمنة-١٠محاكاة تصرفات األنهار -٩

متابعة ارتفاع سطح البحر -١٢المرئيات و األعماق الضحلة -١١
البحر-١٣ سطح ارتفاع آثار الشاطئ-١٤تقييم خط في التغير متابعة ر  ب ح  ع  ر ر  ئييم  ي   ير  ب 
ادارة البحيرات النهرية -١٦ادارة المناطق الساحلية  -١٥
مراقبة و ادارة المياه الجوفية -١٨ادارة البحيرات الساحلية -١٧

ة ف ل ل ث ل ق ةأ لف ل ة ف ل ل المياه الجوفية و المرئيات الفضائية-٢٠أنسب مواقع البحث عن المياه الجوفية -١٩
أنسب مواقع توليد الكهرباء الهيدروليكية -٢٢مراقبة الحشائش الضارة -٢١
المياه-٢٣ تحلية محطات مواقع المياه-٢٤أنسب ندرة آثار تقييم

٢٠١٩جمعة داود                        .دتطبيقات الجيوماتكس في ادارة الموارد المائية                                  ٢

تقييم آثار ندرة المياه-٢٤أنسب مواقع محطات تحلية المياه -٢٣



التنبؤ باألمطار -١

األقمار الصناعية                        

اتصاالت           مالحة                   موارد األرض       

الطقستصوير        بحار و محيطات                                                

مركز التنبؤ بفيضان النيل بوزارة الموارد المائية و الري في مصر: مثال•

متخصصة+)دقيقة١٥كل(MeteoSatمرئيات برامج برامج متخصصة+) دقيقة١كل (MeteoSatمرئيات                 

لمدة األمطار لالستعداد٧٢خصائص التنفيذية الجهات قادمة ساعة

٢٠١٩جمعة داود                        .دتطبيقات الجيوماتكس في ادارة الموارد المائية                                  ٣

ساعة قادمة                الجهات التنفيذية لالستعداد٧٢خصائص األمطار لمدة                         

دراسة خصائص األودية -٢

GIS:  
  Hydrology Toolbox + Arc Hydroأدوات : DEMاعتمادا علي •

األحواض• و لألودية المورفومترية الخصائص و(الهيدرولوجيةدراسة التضاريسية و المساحية و الشكلية الخصائص الخصائص الشكلية و المساحية و التضاريسية و (الهيدرولوجيةدراسة الخصائص المورفومترية لألودية و األحواض•
)المورفومترية لشبكة التصريف                                                                                      

تكوين قاعدة بيانات لمنطقة محددة•

 :ماجستير
:الهيدرولوجيةفي بناء قاعدة بيانات للخصائص المورفومترية و مدلوالتها  GISتطبيق ١.

http://www.mediafire.com/file/vziwv0jcn1yhysz/%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%81%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D9p j y y % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A+%D9%8A%D9%84%D9%85%D9%84%D9%85+%D8%A8%D9%85%D9%83%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D
9%85%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%A9+2010.pdf

: GISالخصائص المورفومترية لحوض وادي الحسي باستخدام ٢.
http://www.mediafire.com/file/5ki6l18h856gwk1/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D9%85+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D8

%A7%D8%A6%D8%B5+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%81%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A9+201
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6.pdf



التنبؤ بالفيضانات -٣

التنبؤ باألمطار                            خصائص األودية             

GIS                                  مثل (الفيضان طرق تقدير خصائصCN(

محاكاة للفيضانات المتوقعة                            

انذار مبكر                                     

 :ماجستير
: GIS, RSباستخدام  السيليةتقدير الجريان السطحي و مخاطره •

http://www.mediafire.com/file/bz36sbzzkk1v8r7/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B7%D
8%AD%D9%8A+%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A+%D8%B9%D8%B1%D9%86%D8%A9+%D8%A8%D9%85%D9%83%D8%A9+2010.pd

٢٠١٩جمعة داود                        .دتطبيقات الجيوماتكس في ادارة الموارد المائية                                  ٥

f

أنسب مواقع سدود حصاد المياه -٤

:GISفي  Optimizationمن تطبيقات األمثلية 

أنسب المواقع لتحقيق المعايير                  نموذج مالئمة=     بيانات      قاعدة +      شروط      /معايير     

 :ماجستير

:السيوللدراسة الحصاد المائي لمياه  GIS, RSاستخدام •
http://www.mediafire.com/file/adr4rcbbb3ywhpk/MSC+%D9%86%D8%B8%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%http://www.mediafire.com/file/adr4rcbbb3ywhpk/MSC %D9%86%D8%B8%D9%85 %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%

D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%
8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6
%D9%8A+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%8A%D9%85.pdf

ا تخ ا طا األ ا GISا : GISحصاد مياه األمطار باستخدام•
http://www.mediafire.com/file/nzpg0bxphb5yofb/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8

%B1+%D9%88+%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D9%85+%D9%88+%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%AF+%D8%A7%
D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87+2012.pdf
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D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87 2012.pdf



ادارة مياه الري -٥
محطات رصد مناسيب المياه            
محطات أرصاد مناخية           

ا ال ة ن طات محطات رصد نوعية المياه          

 real-timeصورة آنية                          

 GISمركز التحكم                        قاعدة بيانات مكانية            تحليل              

التحكم في المياه في الترع١.
الري٢ لمياه العادل التوزيع التوزيع العادل لمياه الري٢.
االدارة الذكية للموارد المائية٣.

عثال تش فالتل ال ة ائ ال د ا ال ة زا

٢٠١٩جمعة داود                        .دتطبيقات الجيوماتكس في ادارة الموارد المائية                                  ٧

بوزارة الموارد المائية و الري في مصر التليمتريمشروع :مثال

قياس مناسيب الري و الصرف -٦

 لمناسيب المياه المستمرالرصد و التسجيل

 رخامية علي امتداد النيل و الترع و المصارف مقاييسانشاء

اتلت ا :القياساتلتوحيد الق
موحد جيوديسيمرجع                 

الدقيقة مرجعالميزانية عل MSLاعتمادا  MSLاعتمادا علي مرجع الميزانية الدقيقة      

٢٠١٩جمعة داود                        .دتطبيقات الجيوماتكس في ادارة الموارد المائية                                  ٨



المساحة الهيدروجرافية -٧
للمجاري المائية) عمق المياه(ع س، ص، : قياس االحداثيات

 GPS أو TSبالمحطات الشاملة     :س، ص•

بأشعة السونار أو echo-sounderبجهاز المجس الصوتي  أوبقامة خشبية،  :ع•

القطاعات١. عمل ل .

 DEMعمل ٢.

خرائط األعماق٣.
الردم٤ و الحفر حسابات حسابات الحفر و الردم٤.

حسابات الترسيب و النحر٥.

)الخ ...السدود األنفاق و الكباري و (الماء المشروعات تحت سطح ٦.

:الهيدروجرافية/مقدمة في المساحة المائية :كتابي
http://www.mediafire.com/file/0y42n1jcj5kn7f2/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8
%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_2018.pdf 

الهيدروجرافية:فيديو المساحة أو المائية المساحة ف :مقدمة

٢٠١٩جمعة داود                        .دتطبيقات الجيوماتكس في ادارة الموارد المائية                                  ٩

:مقدمة في المساحة المائية أو المساحة الهيدروجرافية:فيديو
https://youtu.be/tywXnA3z1wU

تطهير المجاري المائية -٨

قياس س،ص،ع لعدد من النقاط علي امتداد القطاع العرضي١.

القطاعات٢ من لعدد القياسات تكرار تكرار القياسات لعدد من القطاعات٢.

توقيع القطاع العرضي٣.

التصمي٤ بقطاع الحال القطاع مقارنة مقارنة القطاع الحالي بقطاع التصميم٤.

حساب الفرق بين القطاعين٥.

ة٦ ك كتقد ائ/التك ال لل الالز التطه التطهير الالزم للمجري المائي/التكريكتقدير كمية ٦.
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محاكاة تصرفات األنهار -٩

X,Y,Dللنهر            الهيدروجرافيالمسح ١.

 X,Y,Zالمسح الطبوغرافي لضفاف النهر     ٢.
ال٣ الت الجيوديسيتوحيد المرجع٣.
هيدروجرافية/طبوغرافيةخرائط ٤.

اثال ال ث ل الق كز ال ل الن ث هد ل الن نه ائط خ خرائط نهر النيل، معهد بحوث النيل بالمركز القومي لبحوث المياه بمصر :مثال

:القادمةعند كل قيمة من قيم التصرفات 
النهر١ امتداد عل المياه مناسيب مناسيب المياه علي امتداد النهر١.
)القصويالتصرفات (الضفاف محاكاة فيضان المياه علي ٢.
خطط االنذار و المراقبة ٣.

Morphological Changes Analysis for Nile Bed at Aswan Bridge Area Using GIS                                                      :بحث
https://www.researchgate.net/publication/282576948_Morphological_Changes_Analysis_for_Nile_Bed_at_Aswan_Bridge_Area_Using_GIS
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المالحة النهرية اآلمنة - ١٠
المائي للمجري الهيدروجرافي الرفع١.
)المناسب العمق( للمالحة اآلمن المجري لتحديد GIS استخدام٢.
اآلمنالمالحيللمجري)شمندورات(عالماتتوفير٣ اآلمن المالحيللمجري )شمندورات( عالماتتوفير٣.

اآلمن المالحي للمجري محمولة رقمية خرائط عمل٤.

مشاكل القليلةالشحوطتفادي المناسيب في ل  وي  ي ا يب ا ي ا

في الهيئة العامة للنقل النهري بمصر  River Information Systemمشروع   :مثال

:بحث
Inland electronic navigation charts foe enhancing he efficiency of navigational 

waterway in the Nile river: Case study El-Wasta reach
htt //i t i f / t t/ l d /2017/05/29 dfhttp://iwtc.info/wp-content/uploads/2017/05/29.pdf
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المرئيات و األعماق الضحلة - ١١
:من) في عدة نطاقات(المياه تعتمد علي دراسة و تحليل مسار الضوء في 

,R, Gنطاقات (النطاقات مرئيات متعددة ١. B, IR( مثلGeoEye-1, World-View
النطاقا٢ ة ث ا hال lثلdS 8S i l 2  Sentinal-2و  LandSat-8مثل  hyper-spectralالمرئيات كثيرة النطاقات ٢.
)أغلي(الطائرات     من  LiDARالتحسس بالضوء ٣.
م ٢٠ <في حدود )البسيطة(الضحلة لألعماق مي)ي(ق

:بحوثأمثلة 
• Nile River bathymetry by satellite remote sensing case study: Rosetta branchy y y g y

https://link.springer.com/chapter/10.1007/698_2017_17

• Building automated navigation system for River Nile in Egypt using remote sensing and 
GIS techniques
http://article sapub org/10 5923 j ajgis 20180702 02 htmlhttp://article.sapub.org/10.5923.j.ajgis.20180702.02.html

• Assessment of optical satellite images for bathymetry estimation in shallow areas using 
artificial neural network model
https://www.researchgate.net/publication/329209764_Assessment_of_Optical_Satellite_Images_for_Bathymetry_Estimati
on in Shallow Areas Using Artificial Neural Network Model
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on_in_Shallow_Areas_Using_Artificial_Neural_Network_Model

متابعة ارتفاع سطح البحر - ١٢

Tide Gauge:أجهزة قياس المد و الجزر /محطات: االرتفاع النسبي
ضغط١.
موجات صوتية٢.
رادار٣.

 GPSهبوط األرض من أرصاد  -النسبي االرتفاع = البحر التغير المطلق لسطح    

 vertical datumEgyptianRealization and redefinition of the    :دكتوراه
based on heterogeneous observationsbased on heterogeneous observations
http://www.mediafire.com/file/wp7cyosdmo190dp/Hoda_PhD_2005.pdf/file

:و المراجع الرأسية MSLمتوسط منسوب سطح البحر  :فيديو
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https://youtu.be/E-Ep5t3PikE



تقييم آثار ارتفاع سطح البحر - ١٣

غمر المناطق الساحلية١.

جودة المياه الجوفية٢.
ة ة

GIS + RS
ملوحة التربة٣.
المناطق السكنية و الصناعية٤.

:٢٠١٤تغير المناخ : IPCCالهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ  :كتاب
https://archive.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/SYR_AR5_FINAL_full_ar.pdf

:بحوث
ل١ ا تأث ة ناخ ال ا االتغ لتا لتاال ال الة ة ةا ال :المصريةدراسة حالة الدلتا: الدلتاواتالتغيرات المناخية و تأثيرها علي ١.

https://scholar.cu.edu.eg/?q=mohamedabouelhassan/files/final_research.pdf
2. An integrated framework for urban resilience to climate change – Case study: Sea level rise impacts 

on the Nile Delta coastal urban areas
htt // h t t/ bli ti /282892902 A i t t d f k f b ili t li t hhttps://www.researchgate.net/publication/282892902_An_integrated_framework_for_urban_resilience_to_climate_change_-

_Case_study_Sea_level_rise_impacts_on_the_Nile_Delta_coastal_urban_areas

3. Sea-level change and projected future flooding along the Egyptian Mediterranean coast 
http://yadda icm edu pl/yadda/element/bwmeta1 element baztech c1e0f67a 42e1 4f06 9bbe 3d452208faa9/c/Shaltout Sea
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http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-c1e0f67a-42e1-4f06-9bbe-3d452208faa9/c/Shaltout_Sea-
level_change_and_projected_4_2015.pdf

متابعة التغير في خط الشاطئ - ١٤

تآكل المناطق الساحلية ظاهرة بيئية خطيرة خاصة في مصر١.

استخدام االستشعار عن بعد و نظم المعلومات الجغرافية لمراقبة و متابعة و تقييم هذه الظاهرة٢.
ذ ألقف ة ق )اقامة حواجز األمواج داخل المدن(القرارالمساعدة في اتخاذ ٣.

:بحوث:بحوث
:بمصر رشيدفي دراسة تآكل شاطئ مصب  GISاستخدام تقنيات 

http://www.geosp.net/?research=%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-
%D9%81%D9%89-%D8%AF%D8%B1&lang=ar

ف : GIS, RSباستخدام  رشيدالتغيرات البيئية بمصب فرعة
https://scholar.cu.edu.eg/?q=monasayed/files/ltgyrt_lbyyy_bmsb_fr_rshyd__bstkhdm_nzm_lmlwmt_ljgrfy_wlstshr_n_bd.pdf

:RS, GISباستخدام  جدةادارة التدهور البيئي لساحل 
https://rfarawati.kau.edu.sa/GetFile.aspx?id=255756&Lng=AR&fn=%D8%AA%D8%AF%D9%87%D9%88%D8%B1%20%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%20%D8%AC%D8%AF

%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1%20%D8%B9%D9%86%20%D8%A8%D8%B9%D8%AF pdf%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1%20%D8%B9%D9%86%20%D8%A8%D8%B9%D8%AF.pdf

  :بكالوريوسبحث 
  : GIS, RSباستخدام  دمياطتآكل الشواطئ و آثاره البيئية في 

http://www.mediafire.com/file/nng6t7gr7in444m/%D8%AA%D8%A7%D9%83%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B7%D8%A6+%D9%88%D8%A7%D8%A
B%D8%A7%D8%B1%D9%87+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%B7
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B%D8%A7%D8%B1%D9%87 %D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9 %D8%B9%D9%84%D9%89 %D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%B7
+2018.pdf



ادارة المناطق الساحلية - ١٥
 MSLمعدل ارتفاع منسوب سطح البحر 

+
ة ل ف ل ف High Highمعدل ارتفاع منسوب العواصف البحريةل Water Level 

بعد المستقبلي سنة٣٠-٢٠التوقع

Tide Gauges
GPS
Levelling ي ب ب ع  و

الدقة عالينموذج ارتفاعات رقمية                        

g
DEM
RS
GIS

الوضوح المكاني عاليةمرئيات فضائية                               

إلدارة المناطق الساحلية متكاملةخطة                            
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)االسكندرية–بورسعيد (المتوسط خطة ادارة خط الشاطئ للمناطق الساحلية للبحر  :معهد بحوث المساحة

ادارة البحيرات النهرية - ١٦
بعد انشاء السد العالي :بحيرة ناصر

المائي لمصر البنك       .السودانفي  ١٥٠في مصر و  ٣٥٠: كم ٥٠٠طول •

Hydrographic:البحيرةادارة :البحيرةادارة 
المياه) حجم(مناسيب دراسة التغير في ١.
sedimentations الترسيبات/االطماءدراسة ٢.
المياه٣ من الفاقد و البخر دراسة

Hydrographic
Echo Sounder + GPS
DEM
RS دراسة البخر و الفاقد من المياه٣.

https://www.4shared.com/office/dQ-kCrekei/_______-___.html    :ناصرفي بحيرة  االطماء :ماجستير

RS
GIS

     :بحوث

1. Monitoring of lake Nasser using GIS and RS:
http://www.aun.edu.eg/megwrm/sub/workshope6/1.pdf

2. Water monitoring in lake Nasser using satellite data:ate o to g a e asse us g sate te data
https://www.academia.edu/17129159/Water_Monitoring_in_Lake_Nasser_using_Satellite_data

3. Estimation of water loss from Toshka lakes from GIS and RS:
https://agile-online.org/conference_paper/cds/agile_2007/proc/pdf/76_pdf.pdf

4. Integrating Radar Altimeters and Optical Imagery Data for Estimating Water Volume Variations in Lakes and Reservoirs (Case 
Study: Lake Nasser)

٢٠١٩جمعة داود                        .دتطبيقات الجيوماتكس في ادارة الموارد المائية                                  ١٨

y )
https://www.researchgate.net/publication/321424496_Integrating_Radar_Altimeters_and_Optical_Imagery_Data_for_Estimating_Water_Volume_Variations_in_Lakes_and_Reservoirs
_Case_Study_Lake_Nasser



ادارة البحيرات الساحلية - ١٧

 و ادكو و المنزلة و مريوط في مصر البرلسبحيرات 

يم  :دراسةفي GIS, RSاستخدام

مناسيب المياه من المرئيات الفضائيةرواسب القاع

مراقبة التعديات و أعمال التجفيفتآكل خط الشاطئ

انشاء مزارع سمكيةآثار البخر و التغيرات المناخية

:بحوث و :ب
:GIS, RSباستخدام  البرلسالبيئية في اقليم بحيرة  التغيرت١.

http://www.esa.gov.eg/files/geo/Environmental%20changes%20burullus%20lake.pdf

:RSباستخداالبرلسلبحيرةالمورفولوجيةالتغيرات٢ :RSباستخدام  البرلسلبحيرةالمورفولوجيةالتغيرات ٢.
https://jssa.journals.ekb.eg/article_28733_0a1699a720872402e9baa9ebcaf1b938.pdf

3. Assessment of artificial neural network for bathometry estimation using high-resolution satellite imagery in 
shallow lakes: case study El-Burullus lake
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shallow lakes: case study El Burullus lake

http://iwtj.info/wp-content/uploads/2015/12/11.pdf

مراقبة و ادارة المياه الجوفية - ١٨
: GISمن تطبيقات التحليل المكاني في 

القيم استنباط الظاهرة تمثيل األبعاد ثالث سطح مرصودة عينات عينات مرصودة           سطح ثالثي األبعاد            تمثيل الظاهرة               استنباط القيم      
                                         3D                    لمنطقة الدراسة           عند نقاط مجهولة

الجوفيةأعماق١ تالمياه اض المياه الجوفيةأعماق١.
المياه الجوفية جودة٢.

: GIS, RSدراسة نوعية المياه الجوفية في منطقة واحة األزرق باستخدام   :ماجستير
https://www.researchgate.net/profile/Ibraheem_Hamdan/publication/237078558_Investigating_Groundwater_Quality_in_the_Azraq_Oasis_Area_Using_GIS_and_Remote_Sensing/links/545bbc650cf249070a7a7

 :محاضرتي
https://youtu.be/yAR8Xdm5080 :المكانياالشتقاق أو االستنباط 

p g p _ p _ g g_ _ y_ _ _ q_ _ _ g_ _ _ _ g
cd7/Investigating-Groundwater-Quality-in-the-Azraq-Oasis-Area-Using-GIS-and-Remote-Sensing.pdf

  :بحوث
  :بعدمنهجية استكشاف المياه الجوفية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية و االستشعار عن ١.

https://www.researchgate.net/publication/303192787_mnhjyt_astkshaf_almyah_aljwfyt_bastkhdam_tqnyt_alastshar_n_bd_RS_wnzm_almlwmat_aljghrafyt_GIS_Explore_underground_water_methodology_usin
g_remote_sensing_RS_And_geographic_information_systems_GIS_sd_ab

:استخدام النمذجة و نظم المعلومات الجغرافية في دراسة سطح المياه الجوفية٢.
https://kenanaonline com/files/0067/67867/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B0%D8%AC%D8%A9%20%D9%88%D9%86%D8%B8%https://kenanaonline.com/files/0067/67867/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B0%D8%AC%D8%A9%20%D9%88%D9%86%D8%B8%
D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%20GIS%20%20%D9%81%D9
%8A%20%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%B3%D8%B7%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%81%D9%8A%D8
%A9.pdf

:GISاالستنباط المكاني لدرجة حساسية المياه الجوفية للتلوث باستخدام ٣.
http://www.mediafire.com/file/eb2yjzxm9h1mcp1/GIS+2018+%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%81%D9%8A%D8
%A9+%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB+%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85.pdf

  :IDWالتباين المكاني لخصائص المياه الجوفية آلبار مياه الشرب في مدينة الكفرة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية بطريقة ٤.
htt // di fi /fil /81705 d b8l 08/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D9%85 %D9%88 %D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B5 %D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87 %D8%A7%D9%84%D8
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http://www.mediafire.com/file/81705qdxcb8lg08/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D9%85+%D9%88+%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B5+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87+%D8%A7%D9%84%D8
%AC%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9.pdf



أنسب مواقع البحث عن المياه الجوفية - ١٩
:RSاستخدام +  GISفي  Optimizationمن تطبيقات األمثلية    :مرة أخري

ةق ذ ق أ أنسب المواقع لتحقيق المعايير         نموذج مالئمة=    بيانات   قاعدة +     شروط      /معايير      

  :بحوث

1. Application of multi-criteria decision analysis in prediction of groundwater resources potential: A 
f Ok A Il A S th t Ni icase of Oke-Ana, Ilesa Area Southwestern, Nigeria

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2090997716300396
2. GIS-based groundwater potential mapping within Dengi area, North Central Nigeria

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S111098231730279X
3. Assessment of Groundwater Potential Zones Using GIS

https://www.researchgate.net/publication/286933394_Assessment_of_Groundwater_Potential_Zones_Using_GIS

4. IDENTIFICATION OF GROUNDWATER POTENTIAL ZONES USING GIS AND REMOTE SENSING
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https://acadpubl.eu/hub/2018-119-17/3/280.pdf

المياه الجوفية و المرئيات الفضائية - ٢٠
مخصص لقياس الجاذبية األرضية حول األرض: GRACEاأللماني -القمر الصناعي األمريكي

مراقبة في أيضا يستخدم العالمالتغيرلكنه حول الجوفية المياه مخزون في ب ر ي  ي  م  مير ي ول  ي  جو ي  زون  ي 

الجاذبية أقمار بيانات استخدام :بنها جامعة - بشبرا الهندسة بكلية المساحية الهندسة قسم من فريشح أحمد دمحم .م ماجستير رسالة
:مصرفيالجوفيةالمياهخزاناتمتابعةواستكشاففي ي ي زبو  ي                     :ر يجو

Using gravity satellites data for detecting and monitoring groundwater aquifers in Egypt
http://www.mediafire.com/file/4ih8vxa6q33ync0/Grace_Gravity_and_Groundwater_in_Egypt_MSC_2016.pdf

هات د ة(ف ز ل )االن ):باالنجليزية(فيديوهات 
GRACE: Tracking water from space:

https://www.youtube.com/watch?v=Vus2XM-3q4A
GRACE sees groundwater losses around the world:

htt // t b / t h? 4 BM4 5 Uhttps://www.youtube.com/watch?v=zu4cBM4m5gU
New map of world's groundwater:

https://www.youtube.com/watch?v=iZtDHz3p2_U
Groundwater in India from GRACE:

https://www youtube com/watch?v=2ilVFYFRVQU
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https://www.youtube.com/watch?v=2ilVFYFRVQU



مراقبة الحشائش الضارة - ٢١

أحد أنواع الحشائش الضارة التي تعيق المالحة و تؤثر علي جودة المياه :Eichhorniaورد النيل أو 
اكتشاف ورد النيل و تكوين قاعدة بيانات مكانية رقمية و نمذجة مواقعه:في GIS, RSاستخدام          يم

:ماجستير
REMOTE SENSING OF THE SPATIO-TEMPORAL DISTRIBUTION OF INVASIVE WATER HYACINTH (Eichhornia crassipes) IN THE 

GREATER LETABA RIVER SYSTEM IN TZANEEN SOUTH AFRICAGREATER LETABA RIVER SYSTEM IN TZANEEN, SOUTH AFRICA
http://ulspace.ul.ac.za/bitstream/handle/10386/2413/thamaga_kh_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y

:بحوث
1. Remote sensing of invasive water hyacinth (Eichhornia crassipes): A review on applications and challenges

https://www.researchgate.net/publication/323373859_Remote_sensing_of_invasive_water_hyacinth_Eichhornia_crassipe
s_A_review_on_applications_and_challenges

2. Testing two methods for mapping water hyacinth (Eichhornia crassipes) in the Greater Letaba river system, South Africa: 
discrimination and mapping potential of the polar-orbiting Sentinel-2 MSI and Landsat 8 OLI sensors
https://www.researchgate.net/publication/326060550 Testing two methods for mapping water hyacinth Eichhornia crhttps://www.researchgate.net/publication/326060550_Testing_two_methods_for_mapping_water_hyacinth_Eichhornia_cr
assipes_in_the_Greater_Letaba_river_system_South_Africa_discrimination_and_mapping_potential_of_the_polar-
orbiting_Sentinel-2_MSI_and_Landsa

3. REMOTE SENSING AND GIS APPLICATIONS FOR MAPPING AND SPATIAL MODELLING OF INVASIVE SPECIES
https://www.academia.edu/7645675/REMOTE_SENSING_AND_GIS_APPLICATIONS_FOR_MAPPING_AND_SPATIAL_MOD
ELLING OF INVASIVE SPECIES
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ELLING_OF_INVASIVE_SPECIES

أنسب مواقع توليد الكهرباء الهيدروليكية - ٢٢

:RSاستخدام +  GISفي  Optimizationمن تطبيقات األمثلية    :مرة أخري

أنسب المواقع لتحقيق المعايير          نموذج مالئمة=    بيانات       قاعدة +     شروط      /معايير     

:بمصرمن أحدث رسائل الدكتوراه في الهندسة المساحية من كلية الهندسة بجامعة األزهر 
 

multi-Criteria المتعددة والمعاييرالجغرافية المعلومات نظماستخدام مجالفي )٢٠١٩( صالح سالمةسالم .د GIS لي)(حم يوممج ر ييرج uو t C te a G S
:مصر في الكهرومائية الطاقة لتوليد تصلح مياه خزانات إلنشاء المناسبة المواقع افضل تحديد في

  
Optimum locations for pumped water storage in Egypt:Optimum locations for pumped water storage in Egypt:
  http://www.mediafire.com/file/zzg6ckacsb4waw8/Optimum+water+storage+Salem_2019.pdf
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أنسب مواقع محطات تحلية المياه - ٢٣
GISفي  Optimizationمن تطبيقات األمثلية 

  :بحوث
ا١ تخ ةGISا الش الطاقة لة ا ال ال ا ة ل ت طا إلنشا ثل ال اق ال لت :لتحديد المواقع المثلي إلنشاء محطات تحلية مياه البحر العاملة بالطاقة الشمسيةGISاستخدام ١.

https://www.academia.edu/35482870/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8
%AA_%D9%86%D8%B8%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B
A%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%
D9%82%D8%B9 %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%89 %D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1 %D9%85%D8%AD%D8%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%89_%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1_%D9%85%D8%AD%D8%
B7%D8%A7%D8%AA_%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1
_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8
%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9

2. Multi-criteria Sitting and Sizing of Desalination Facilities with GIS:2. Multi criteria Sitting and Sizing of Desalination Facilities with GIS:
https://www.researchgate.net/publication/248880016_Multicriteria_Siting_and_Sizing_of_Desalination_Facilities_with_Geographic_Informati

on_System
  

 :تقارير
فGISاستخدام٣ البحر مياه تحلية محطات إلنشاء المثل المواقع :فلسطينلتحديد :فلسطينلتحديد المواقع المثلي إلنشاء محطات تحلية مياه البحر في GISاستخدام ٣.

http://www.environment.gov.ps/files_lib/files/1_1470813472_8897.pdf

4. Solar Desalination as an Adaptation tool for Climate Change impacts on the Water Resources of Egypt
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Cairo/images/CI/Solar.pdf
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تقييم آثار ندرة المياه - ٢٤
:نمذجةفي دراسة و  GIS, RSاستخدام 

األرض و ندرة المياه غطاءاتالتغير في ١.
الفصول٢ عبر المطر معدل في التغير و المناخية التغيرات نمذجة نمذجة التغيرات المناخية و التغير في معدل المطر عبر الفصول٢.
العالقة بين معدل المطر و انتاجية المحاصيل الزراعية٣.

األمم :المتحدةتقارير   :المتحدةتقارير األمم 
:المياهتغير المناخ و موارد ١.

https://archive.ipcc.ch/pdf/technical-papers/ccw/ccw%20ar/chapter_4_ar.pdf

:تغير المناخ و آثاره علي الموارد المائية في المنطقة العربية٢. ي ي خ
https://www.uncclearn.org/sites/default/files/inventory/1500048.pdf

:بحوث
1. Using GIS and Remote Sensing in Assessment of Water Scarcity in Nakuru County, Kenya

https://www scirp org/Journal/PaperInformation aspx?PaperID=74642https://www.scirp.org/Journal/PaperInformation.aspx?PaperID=74642
2. Remote Sensing and GIS Based Assessment of Water Scarcity – A Case Study from Hambantota District, Sri Lanka

https://www.academia.edu/7071020/Remote_Sensing_and_GIS_Based_Assessment_of_Water_Scarcity_A_Cas
e_Study_from_Hambantota_District_Sri_Lanka
3. Drought risk assessment using GIS and remote sensing: A case study of District Khushab, Pakistan
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g g g y ,
https://cest2017.gnest.org/sites/default/files/presentation_file_list/cest2017_00658_oral_paper.pdf



)باالنجليزية(أخري فيديوهات 

1. https://www.youtube.com/watch?v=zqdVSV28g34&t=855s&ab_channel=IIRSISRODigitalContent

2. https://www.youtube.com/watch?v=paqwgU4NSko&ab_channel=OUTREACHIIRSDehradun

3. https://www.youtube.com/watch?v=SqmM0ISC4_A&ab_channel=Vidya-mitra

4. https://www.youtube.com/watch?v=e_wQOQAQH0s&ab_channel=Vidya-mitra

5. https://www.youtube.com/watch?v=L6HWQBoUT8A&ab channel=jae-kyoungleep y Q _ j y g

6. https://www.youtube.com/watch?v=QA_upf95cH0&ab_channel=DebraCutsforth

7. https://www.youtube.com/watch?v=t7j2YW0M_gg&t=2s&ab_channel=IntroductiontoRemoteSensi
ngg

8. https://www.youtube.com/watch?v=wkPu4LwRKro&list=PL3MO67NH2XxKF4LosLDWRkUm-
r4376sYe&ab_channel=nptelhrd

9. https://www.youtube.com/watch?v=huIzlbIX23c&ab channel=IIRSISRODigitalContent9. https://www.youtube.com/watch?v huIzlbIX23c&ab_channel IIRSISRODigitalContent

10. https://www.youtube.com/playlist?list=PLa4KQhDlGd7RPRIH5NdfZgrNh_hslStNE
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)باالنجليزية(مراجع 

1. Dixon and Uddameri ( 2016) GIS and geocpmputations for water resource 
science and engineeringscience and engineering

2. Lyon (2003) GIS for water resources and watershed management

3. Shamsi (2005) GIS applications for water, wastewater, and storm water 
systems

4. Johnson (2009) GIS in water resources engineering

5 C (Ed ) (2016) R t i d t5. Cazenave (Ed.) (2016) Remote sensing and water resources

6. Meless (Ed.) (2011) Nile River Basin: Hydrology, climate, and water use

7 Singh (Ed ) (2006) Watershed models7. Singh (Ed.) (2006) Watershed models

8. Meijerink (2007) Remote sensing applications to groundwater
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الري
الطرق

الهندسة البيئية

الطرق

ة الجيوتقنيةالهند

نظم المعلومات الجغرافية
و

البنية التحتية

الخرائط
الجيوتقنيةالهندسة 

طة ثلة نأ

االستشعار عن بعد

:عنأمثلة بسيطة 

في الهندسة المدنية (GIS, RS)تطبيقات الجيوماتكس  س جيو )بي , ي( ه ي
)مثال ٢٢فقط (

Examples on:

دمحمد داودجمعة

GIS-RS  Applications in Civil Engineering

داودجمعة دمحم .د

قات GISتط

المحتويات
قا RSتط   GISتطبيقات 

أنسب مواقع مكبات النفايات١.

للتربة من العينات 3Dخرائط ٢.

RSتطبيقات 
المخطط العام للموقع من المرئيات١.

ات٢ ش ال ذ تنف ة تا
ير ن رب

)طريق(المشروعات محاكاة تخطيط ٣.

 BIMادارة انشاء المبني في طبقات ٤.
اض٥ األ معلومات LISنظ

متابعة تنفيذ المشروعات٢.

غطاءات األرض ٣.

التعديات٤ مراقبة  LISنظم معلومات األراضي ٥.
ادارة شبكات البينية التحتية٦.
الهندسة البيئية و مخاطر الفيضان و االنزالقات٧.

مراقبة التعديات٤.

تخطيط و تطوير المدن٥.

الرقمية٦. االرتفاعات نماذج
)تحليل و صيانة شبكات الطرق(النقل هندسة ٨.
)طرق(المشروع حسابات حجم و تكلفة ٩.

و١٠ العمراني SDIالتخطيط

ي. ر ر  ج 

تحديث الخرائط الطبوغرافية و الهيدروجرافية٧.

النمو العمراني٨.  SDIالتخطيط العمراني و  .١
نمذجة هبوط األرض .١١
الجيويد و تحويل االرتفاعات .١٢

التغيرات البيئية و تراجع خطوط الشواطئ٩.

تحركات القشرة األرضية و هبوط األرض .١٠
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أنسب مواقع مكبات النفايات -١ GIS

المشروع؟أين يمكن اقامة مكب نفايات لنتائج أعمال : االدارة الهندسة في مشروع أو جهاز مدينة  

GISفي  Optimizationمن تطبيقات األمثلية 

أنسب المواقع لتحقيق المعايير                      نموذج مالئمة=     بيانات      قاعدة +      شروط      /معايير    

:ماجستير
 استخدامGIS  المنورةفي تحديد أنسب مواقع دفن النفايات بالمدينة:

 http://www.mediafire.com/file/trhbeghx87erxwb/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D9%85+%D9%88+%D9%85%D9 http://www.mediafire.com/file/trhbeghx87erxwb/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D9%85 %D9%88 %D9%85%D9
%88%D9%82%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA+%D9%81%D9%8A+
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B
1%D8%A9+2010.pdf

 تقييم واقع مكبات النفايات في الضفة الغربية باستخدامGIS:
htt // di fi /fil /9j3 k75d2 l3h /%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D9%85 %D9%88 %D8%AA%D9%82http://www.mediafire.com/file/9j3ek75d2wl3hpw/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D9%85+%D9%88+%D8%AA%D9%82

%D9%8A%D9%8A%D9%85+%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%
A8%D8%A7%D8%AA+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%BA%
D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+2012.pdf
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للتربة من العينات 3Dخرائط  -٢ GIS

: GISمن تطبيقات التحليل المكاني في 

عينات مرصودة           سطح ثالثي األبعاد            تمثيل الظاهرة               استنباط القيم       
                                         3D                    لمنطقة الدراسة           عند نقاط مجهولة

خصائص التربة علي أعماق مختلفة
  :محاضرتي

https://youtu.be/yAR8Xdm5080 :المكانياالشتقاق أو االستنباط 

:بحوث
1. SPATIAL ANALYSIS OF SOIL IN COIMBATORE FOR GEOTECHNICAL ENGINEERING PURPOSES 

https://www.researchgate.net/publication/236150230_SPATIAL_ANALYSIS_OF_SOIL_IN_COIMBATORE_FOR_GEOTECHNICAL_ENGI
NEERING PURPOSESNEERING_PURPOSES

2. Comparison of GIS-based interpolation methods for spatial distribution of soil organic carbon
https://core.ac.uk/download/pdf/82184347.pdf

3. Geotechnical evaluation of the alluvial soils for urban land management zonation in Gharbiya governorate, Egypt
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1464343X14003513
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)طريق(المشروعات محاكاة تخطيط   -٣ GIS

:DEMاعتمادا علي 
تخطيط أقصر مسار
تكلفة األقل المسار تخطيط  ل أل ر  ي 
عمل القطاعات العرضية
حسب كميات الحفر و الردم
رمحاكاة أكثر من مسار ن ر

:وليد صالح علي  .م  AutoCAD Civil 3Dتطبيقات هندسة الطرق باستخدام برنامج  :كتاب
http://www.mediafire.com/file/n523098th89t2j8/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82+%D8%A7%D9%88
%D8%AA%D9%88%D9%83%D8%A7%D8%AF+%D8%B3%D9%8A%D9%81%D9%84+2018.pdf%D8%AA%D9%88%D9%83%D8%A7%D8%AF %D8%B3%D9%8A%D9%81%D9%84 2018.pdf

https://youtu.be/ld2S_ZeEH2E    :تكلفةالمسار األقل  :فيديو

:بحوث
1.GIS-BASED ROADWAY CONSTRUCTION PLANNING

http://www.irbnet.de/daten/iconda/CIB13560.pdf
2.Project Cost Estimation of National Road in Preliminary Feasibility Stage

http://itc.scix.net/data/works/att/w78-2014-paper-053.pdf
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http://itc.scix.net/data/works/att/w78 2014 paper 053.pdf

BIM GISادارة انشاء المبني في طبقات  -٤

  Building Information Management: BIM  ما يكون الي  أقربهوGIS  مخصص إلنشاء قاعدة بيانات مكانية للمبني بكل ما يضم في
  )الخ .....صحي كهرباء، مياه، صرف ( 3Dصورة طبقات 

 يستخدمBIM  مراحل انشاء المبني، أي أنه نظام  كلفيD4  كما يمكن جعلهD5 بإضافة عنصر التكلفة لكل عنصر أيضا

:مميزات
 من جميع تخصصاتهم التنفيذيناطار موحد بين المصممين و
الحصر الدقيق للموارد قبل بدء العمل و تحديثها عند أي تعديل
بينهم اآلل التعديل و القطاعات و المساقط بين االنسجام االنسجام بين المساقط و القطاعات و التعديل اآللي بينهم
 الخامات و التكلفة و وقت التنفيذ الدارةنموذج متكامل
 و صيانتها باستمرار  الدارتهامعلومات محدثة لخدمات المبني

بكالوريوس تخرج تقنية:مشروع :المبانيخدماتلنمذجةBIMاستخدام :المبانيخدماتلنمذجة BIMاستخدام تقنية :مشروع تخرج بكالوريوس
https://www.researchgate.net/publication/325659327_BIMBuilding_Information_Modeling_astkhdam_tqnyt_lnmdhjt_khdmat_almbany

:بالتفصيل BIMشرح تقنية  :فيديو
https://www.youtube.com/watch?v=rUHCsADiGIE&ab_channel=%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9%D8%A7%

D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9

  :GISالجديد في  :مصطفي بركة .دفيديو 
https://www.youtube.com/watch?v=bqiKyi2A9QA&list=PL_YcQR1BoBRzsfPSDzH43msJsX6mdQfyr&index=12&t=575s&ab_channel=Geo

makani2018
لقال GISالتكا BIM
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:GIS, BIMالتكامل بين  :مقال
https://www.fig.net/resources/proceedings/2017/05_bim/04_BIM_for_Surveyors_Helsinki_Robert_Kaden.pdf



LISنظم معلومات األراضي  -٥ GIS

  GISهو واحد من تطبيقات أو استخدامات  Land Information System: LIS  نظام معلومات األراضي١.

LIS  الخ سواء األراضي الزراعية أو األراضي العمرانية داخل منطقة معينة  ....مواصفاتها و ملكياتها و حدودها و  باألراضيخاص

أن نوعLISأ منخاصهو محدد GISلتطبيق  أي أنLIS  لتطبيق محدد من خاصهو نوعGIS

)بين هيئة المساحة و الشهر العقاري(مصر مشروع السجل العيني لألراضي الزراعية في  :مثال

ا ات ال ادمحم ن ة ا ا ش ة ن ال ة ل ة ا ال ٢ق ٩ :٢٠٠٩قسم المساحة بكلية الهندسة بشبرا جامعة بنها :دمحم عبد الوهاب.د دكتوراه
Towards the development of land information system (LIS) in Egypt using geographic information systems (GIS)and global positioning system (GPS)
http://www.mediafire.com/file/xzpacx1pm0ehukt/LIS+GIS+in+Egypt+PhD+2009.pdf

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

:العقاريةالضريبة٢ :العقاريةالضريبة ٢.

في مصر) الخ ....فيالت، عمارات، شقق، ( للمساكنفي انشاء قاعدة بيانات مكانية  GIS/LISمثال آخر لتطبيقات •

)الخ ....الشارعمستوي الحي السكني، مستوي العمارة، عرض (مكانية معلومات غير+ D3معلومات مكانية• ي( ي ي )خعي

)تم بالفعل و جاري تطبيقه(سكنية قيمة الضريبة العقارية المستحقة علي كل وحدة  تقديربهدف •

  http://www.rta.gov.eg/Home/BuildingTaxType     :الماليةمصلحة الضرائب العقارية بوزارة : لمعلومات أكثر•
 http://ir.knust.edu.gh/bitstream/123456789/5510/1/Final%20Thesis.pdf                                                                                             :ماجستير    •
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http://www.esri.in/~/media/esri-india/files/pdfs/events/uc2015/proceedings/presentations/UCP023.pdf                                                   :بحث    •

ادارة شبكات البينية التحتية -٦ GIS

 انشاء و تحديث خرائط رقمية وGIS  الخ ....صحي كهراء، مياه، صرف (التحتية للبنية(
حماية البنية التحتية وضمان استمرار عملها بكفاءة
الحفر قبل المختلفة الشركات و الجهات بين التنسيق التنسيق بين الجهات و الشركات المختلفة قبل الحفر

  

/http://www.gcudc.gov.eg      :القاهرةمركز معلومات شبكات محافظة  :مثال

:بحوث
:ادارة البنية التحتية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية١.

  http://www.geosp.net/wp-content/uploads/2012/11/jamassi.pdf

الذكية٢ المدن عربية:مفهوم و دولية لنماذج تحليل و :رصد :رصد و تحليل لنماذج دولية و عربية: مفهوم المدن الذكية٢.
https://www.researchgate.net/profile/Ahmed_Radwan48/publication/308439707_Smart_cities_Concept_-
International_Regional_Case_studies_Potential_applications_in_Egypt/links/57e463cb08ae9e8425a25806/Smart-cities-Concept-International-Regional-Case-
studies-Potential-applications-in-Egypt.pdf

3 APPLICATIONS OF GIS IN INFRASTRUCTURE PROJECT MANAGEMENT3. APPLICATIONS OF GIS IN INFRASTRUCTURE PROJECT MANAGEMENT
http://www.ijscer.com/uploadfile/2015/0429/20150429081004722.pdf

 infrastructuresundergroundApplications of GIS for mapping and tracking                         :ماجستير
https://rc library uta edu/uta ir/bitstream/handle/10106/1685/BhogenahallyLakshminarayanappa uta 2502M 10237 pdf?sequence=1&isAllowed=y
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https://rc.library.uta.edu/uta-ir/bitstream/handle/10106/1685/BhogenahallyLakshminarayanappa_uta_2502M_10237.pdf?sequence=1&isAllowed=y



الهندسة البيئية و مخاطر الفيضان و االنزالقات  -٧ GIS

تقييم األثر البيئي قبل بدء المشروعات
تقدير مخاطر الكوارث الطبيعية و العوامل المؤثرة عليها
وضع خطط الحماية من المخاطر الطبيعية

ة آث ة

:الطبيعية المخاطرالجيوماتكس و دراسة : فيديو
 https://youtu.be/IYgf0JqEi1o                            :األولالجزء 

https://youtu.be/RdOyXZ7Zpag                      :الثانيالجزء 

متابعة آثار المخاطر الطبيعية بصورة مستمرة

:دليل قيادات الحكومات المحلية: تمكين المدن من القدرة علي الصمود :تقرير مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث
  https://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/assets/documents/guidelines/Handbook%20for%20local%20government%20leaders%20[2017%20edition]_Arabic.pdf

:العربيةفيديوهات باللغة 
https://www.youtube.com/watch?v=HU829-KpzwI                              :بغزةاكتشاف المناطق المتضررة من الفيضان و معرفة الخسائر و التكلفة لحسام عرفات من الجامعة االسالمية ١.

https://www.youtube.com/watch?v=HU829-KpzwI                                                             ):مكون من جزأين(الرازق تحديد قيمة الخسائر المادية ألحد األعاصير لدمحم عبد ٢.
https://www youtube com/watch?v=2V pERNZFG4  https://www.youtube.com/watch?v=2V_pERNZFG4

https://www.youtube.com/watch?v=muj4lXOdOvw                                                                                                                :الجميليو دورها في ادارة األزمات للدكتور حمدي  GISندوة عن ٣.

https://www.youtube.com/watch?v=L3CrVMuUPM4                                                                                                       :مظهردور المعلومات المكانية في ادارة الكوارث للجيولوجي عز الدين ٤.

:بحوث:بحوث
:بعماننموذج تطبيقي لمحافظة مسقط : استخدام نظم المعلومات المكانية في تحديد مخاطر مناطق الفيضانات

http://omangeospatialforum.org/presentation/flash-flooding-in-Muscat-region.pdf

:دمشقدراسة في استعماالت األراضي بمدينة : من جامعة دمشق التخطيط إلدارة الكوارث الطبيعية علي المدن الكبري ٢٠٠٩ ملخص رسالة ماجستير
htt //th j d j /O i i l Ab t t/JUA0709651/JUA0709651 df
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https://theses.ju.edu.jo/Original_Abstract/JUA0709651/JUA0709651.pdf

)تحليل و صيانة شبكات الطرق(النقل هندسة  -٨ GIS

:الطرقتحليل شبكات : GISمن التحليالت المكانية في ١.
خصائص الشبكة من حيث الترابط و االتصال
أطرافها بين الوصول امكانية و الشبكة كثافة ه ر ول بين  و ي  ب و   

انشاء قاعدة بيانات مكانية لمتابعة أعمال الصيانة و التحديث للشبكة٢.

:بحوث
:GISتحليل شبكة الطرق في محافظة الكرك باستخدام ١.

https://journals.najah.edu/media/journals/full_texts/7_1SPe5dh.pdf
:GISتحليل شبكة الطرق في مدينة الخليل باستخدام ٢.

https://www.researchgate.net/publication/321723152_thlyl_shbkt_altrq_fy_mdynt_alkhlyl_bastkhdam_nzm_almlwmat_aljghrafyt
  

3. GIS-Based Network Analysis for the Roads Network of the Greater Cairo Area 
http://ceur-ws.org/Vol-2144/paper2.pdf

4. Managing Road Maintenance Using GIS:
https://pdfs.semanticscholar.org/0024/01417d791f0c1330f5440bfe779ce21a91e6.pdf

5. Applications of GIS in transportation engineering:
http://www.ijera.com/papers/Vol3_issue2/CK32540542.pdf
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)طرق(المشروع حسابات حجم و تكلفة  -٩ GIS

: DEMاعتمادا علي 

حساب كميات الحفر و الردم

حساب تكلفة المشروع

المقارنة بين عدة مسارات محتملة

:بحوث
Credibility of 3D Volume Computation Using GIS for Pit Excavation and Roadway Constructions

https://thescipub.com/pdf/10.3844/ajeassp.2015.434.442p p p j p

:فيديوهات
: Arc Googleو أداة  Arc Mapلتعلم انشاء خريطة كنتورية و حساب كميات الحفر و الردم باستخدام ) فيديو  ١٠(دورة ١.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLi5-9SH2ORG12-YWjqSmdCGkzaSqeozp4  https://www.youtube.com/playlist?list PLi5 9SH2ORG12 YWjqSmdCGkzaSqeozp4
:Civil 3Dفي حساب الكميات للطرق باستخدام برنامج ) دروس ٩(دورة ٢.

  https://www.youtube.com/playlist?list=PLj4YASk3kdrjzkYjS-m4lv6ubiL4jqvEE
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SDI GISالتخطيط العمراني و  - ١٠

 معها التعاملتحديد المشكالت العمرانية و البيئية و سبل
 التنمية العمرانية و االمكانيات المتوفرة معوقاترصد
تخدا ثلاال اتاأل الخد ض فعالةبصورةيساهمSDIمعلوماتيةتحتيةبنيةتطويرلأل  لألرض و الخدمات األمثلاالستخدام
 للتنمية العمرانية المستدامة  مستقبليةوضع استراتيجيات
 مواقع التنمية العمرانية الجديدة أنسباختيار

 معلوماتية تحتية بنية تطويرSDI فعالة بصورة يساهم 
االقليمي التخطيط وأيضا العمراني التخطيط في

في مصر الجاري SDIمشروع  

:ماجستيررسائل 
للباحث١ القاهرة جامعة بعنوان:من أحمد بعد:عمرو عن االستشعار و الجغرافية المعلومات نظم باستخدام القاهرة بمحافظة السالم لمدينة الحضري :التخطيط :التخطيط الحضري لمدينة السالم بمحافظة القاهرة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية و االستشعار عن بعد: عمرو أحمد بعنوان:من جامعة القاهرة للباحث١.

  https://drive.google.com/file/d/1j9BmPn7jA0_6uzAM5EfrjkBTSG0ELVHb/view

:الكبيرة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية و االستشعار عن بعد عبسانالتخطيط العمراني لمدينة : من الجامعة االسالمية بغزة للباحث همام أبو دراز بعنوان٢.
http://library.iugaza.edu.ps/book_details.aspx?edition_no=137454&fbclid=IwAR2we05UeHlh67E7KxUC6J1wUvta1cmgIQtYvXWtvHRJJ1klbGks0CWO3KE

للمناطقالتخطيطيةالمعاييرضوءفمعالجتهاطرقوالعشوائيةالمناطق:بعنواناسماعيلطهنبيل/للباحثبغدادبجامعةاالقليموالحضريللتخطيطالعالالمعهدمن٣  للمناطق التخطيطية المعايير ضوء في معالجتها طرق و العشوائية المناطق :بعنوان اسماعيلطهنبيل/للباحث بغداد بجامعة االقليميو الحضريللتخطيط العالي المعهد من٣.
:السكنية

http://www.mediafire.com/file/bxhe5vozx0jojcf/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D9%88%
D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9+%D9%88+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7+%D9%81%D9%8A+%D8%A8%D8%BA%D8%A
F%D8%A7%D8%AF+2010.pdf
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نمذجة هبوط األرض - ١١ GIS

ظاهرة بيئية سلبية land subsidenceهبوط األرض 

 Radar remote sensing أو GNSS أوميزانية : رصد الظاهرة

ة ذ GIS :الظاهرة و العوامل المؤثرة عليها بأسلوب  نمذجةGeographically Weighted Regression: GWR

= y :العادي regressionبدال من االنحدار  a + b x1 + c x2 + d x3  ) قيم ثابتة للمعامالتa, b, c, d (  

GWR:متغيرة الدراسةraster(مكانيامعامالت منطقة امتداد علي معامل )لكل GWR : مكانيا معامالت متغيرة)rasterلكل معامل علي امتداد منطقة الدراسة(

موقع غير معلومة/استنباط قيم المعامالت عند أي نقطة           

حساب المعدل المتوقع لهبوط األرض           

الخطورة معامل حساب ور  ل  ب 

تصميم المنشئات           

:٢٠١٩دمحم عاصم بهندسة الزقازيق  .م :ماجستير
GIS Based Environmental Risk Management in the Nile Delta Due to Sea Rise and Land SubsidenceGIS-Based Environmental Risk Management in the Nile Delta Due to Sea Rise and Land Subsidence 

:بحوث
1. Spatial risk assessment on land subsidence in Beijing, China

https://pdfs.semanticscholar.org/ae3d/523937399d051028d886db6b2305247576ba.pdf

2 Land Subsidence Prediction in Central Plain of Thailand
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2. Land Subsidence Prediction in Central Plain of Thailand
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.687.496&rep=rep1&type=pdf

الجيويد و تحويل االرتفاعات - ١٢ GIS

):MSLيعتمد علي متوسط سطح البحر (منسوب الي ) GPSمن  الجيوديسي(االرتفاع مطلوب لتحويل  الجيويد١.

H = h – N  

N  يمكن حسابها من نموذج جيويد عالمي)GGMGlobal Geopotential Model (  2008مثل نموذجEGM  

ICGEM:     http://icgem.gfz-potsdam.de/homeالمنظمة العالمية لنماذج األرض pج g g p

  Hعند أي نقطة ومن ثم حساب  Nفي استنبط  GISواستخدام rasterفي صورة  EGM2008يمكن تحميل 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

:GGMتقييم أداء مجموعة نماذج.٢ ج و ج ييم

 rasterتحميل النماذج في صورة ١.

عند كل نقطة من النقاط المعلومة Nفي استنبط  GISاستخدام٢.

النموذجHحساب٣ من

 :سابقةفيديوهات 
تطبيقات الجيويد في الرفع المساحي بالجي بي أس١.

http://youtu.be/hkpzZZXRbHY
العالمي٢. الجيويد نموذج تقييم بحث :PGM17ملخص من النموذج   Hحساب ٣.

الحقيقية المعلومة H -النموذج  H =النموذج حساب خطأ ٤.

حساب الخطأ المتوسط و االنحراف المعياري لكل نموذج٥.

نموذج٦ أفضل الدراسةGGMاختيار منطقة في

ي . جيوي  ج  و ييم  : PGM17ص ب 
https://youtu.be/DWTGFrWYmFI
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في منطقة الدراسة GGMاختيار أفضل نموذج٦.



المخطط العام للموقع من المرئيات -١ RS

:المكانيالمرئيات متوسطة الوضوح 
م ١٠ Landsat  الالندساتتحميل مرئيات  : فيديو لي١.)مجاني(األمريكي:

https://youtu be/tTD2udGHiQI
)ي(يم

م  ١٢Sentinel -2    مجاني(األوروبي(
م ١٫٥Spot 7     مجاني غير(الفرنسي(
ات تخدا ا ائط ضخ ق(األ ط ة ان عناطق )الخت

https://youtu.be/tTD2udGHiQI
: Sentinelتحميل مرئيات  :فيديو ألحمد حليمة٢.

https://www.youtube.com/watch?v=5erCXJ4L534

 الخ .....ترع،مناطق عمرانية، طرق، (األرضخرائط استخدامات(

:دكتوراه
 U b l d t ti f hi h l ti t i i Urban land use extraction from very high resolution remote sensing images

https://webapps.itc.utwente.nl/librarywww/papers_2017/phd/mmli.pdf

:بحوث
 The potential use of new high resolution satellite data for urban and regional planning The potential use of new high resolution satellite data for urban and regional planning

https://pdfs.semanticscholar.org/4309/f7e97af885cc095fa03125df8538863bd421.pdf

 Accurate basemap for urban projects using H.R. stereo satellite imagery 
http://www.rjgc.gov.jo/Page_Images/seventh%20conference%20of%20arab%20experts%20on%20geographical%20names/1.pdf
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متابعة تنفيذ المشروعات -٢ RS
 Project Managementادارة المشروعات  :من التطبيقات الحديثة لالستشعار عن بعد

الفضائية المرئيات أو(المتتابعةاستخدام بينهم)مختلفةأيامتواريخ الفرق Changeلبيان Detectionثم من :تقديرو :تقديرو من ثم  Change Detectionلبيان الفرق بينهم) مختلفة أيامتواريخ أو(المتتابعةاستخدام المرئيات الفضائية 

)مثل الطرق و السكك الحديدية و استصالح األراضي(الكبري معدالت تنفيذ المشروعات 

:لتقدير) م ١أقل من (المكاني الوضوح  عاليةمع استخدام المرئيات 

)مثل مشروعات البناء و االسكان و مشروعات الري و الصرف(المشروعات معدالت تنفيذ ذ

:بحوث
1. Satellite remote-sensing monitoring of a railway construction project
https://www.researchgate.net/publication/321891978_Satellite_remote-sensing_monitoring_of_a_railway_construction_project

2. Remote Sensing for Water Management: The Drainage Component 
http://web worldbank org/archive/website00667/WEB/PDF/REMOTE 2 PDFhttp://web.worldbank.org/archive/website00667/WEB/PDF/REMOTE-2.PDF
3. Road Impact Assessment Using Remote Sensing 
http://www.terra-i.org/dam/jcr:79b0b086-4d5c-4e84-b396-8541e1cec409/Road_Impact_Assessment_Using_Remote_Sensing.pdf

4. Building construction progress monitoring using UAV, RS, and GIS
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 https://www.isprs-ann-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/IV-2/41/2018/isprs-annals-IV-2-41-2018.pdf



غطاءات األرض -٣ RS
:الفضائيةاستنباط خريطة غطاءات األرض من المرئيات 

 الخ ...حديدية طرق و سكك (التحتية مشروعات البنية(
يالتخطيط
تقدير التكلفة

ادارة المناطق الساحلية
يمشروعات النمو العمراني
 و اعداد مخططات الطوارئ) الفيضان(الطبيعية تقدير مخاطر الكوارث

 :ماجستير
عن١. االستشعار باستخدام نابلس في األرض غطاءات :بعددراسة ن. ر  ال م  س ب ب ي  ألرض  ء  :ب ر 

http://www.mediafire.com/file/i0cx9h0z0m0xkcv/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1+%D9%88+%D8%BA%D8%
B7%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6+2008.pdf

 :نابلساستخدام نظم المعلومات الجغرافية في دراسة غطاءات األرض في ٢.
http://www.mediafire.com/file/x5kh1afs2x97z60/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D9%85+%D9%88+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A
7%D9%85%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A+2003 pdf7%D9%85%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A+2003.pdf

  :تخرجمشروع 
:الكشف عن التغير في الغطاء النباتي باستخدام المرئيات الفضائية: الليبية مصراتةمشروع تخرج من جامعة 

http://www.mediafire.com/file/p5h1mpec7sp53ut/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B7%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%
A8%D8%A7%D8%AA%D9%8A+%D9%88+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9
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%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9+2018.pdf

مراقبة التعديات -٤ RS
:بعدمن أهم تطبيقات االستشعار عن 

:ومراقبة Change Detectionلبيان الفرق بينهم ) تواريخ مختلفة(المتتابعة استخدام المرئيات الفضائية 
أراضي علي جاري(الدولةالتعديات مصرحاليامشروع )في  في مصرحاليامشروع جاري (الدولة  التعديات علي أراضي(
التعديات علي ضفاف نهر النيل و منشئات الري
التعديات علي أمالك األوقاف و حرم المناطق األثرية
 تغير نوع استخدام األرض

:بحوث
:باألردنفي مراقبة التعديات بمدينة عمان  RS, GISاستخدام ١.

http://www mediafire com/file/9wu7ae0w6jjkiz8/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D9%87-%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-http://www.mediafire.com/file/9wu7ae0w6jjkiz8/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D9%87-%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-
%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%87.pdf

2. Temporal detection and prediction of agricultural land consumption in Egypt by urbanization using 
remote sensingg

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1110982318304757

3. Agricultural land monitoring in Egypt using NOAA-AVHRR and SPOT vegetation data
https://www.researchgate.net/publication/288259776_Agricultural_land_monitoring_in_Egypt_using_NOAA-AVHRR_and_SPOT_vegetation_data
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تخطيط و تطوير المدن -٥ RS
 محاولة و محددة بمنطقة العمراني النمو نمذجة و لفهم )مختلفة تواريخ( متعددة فضائية مرئيات تحليل علي تعتمد التي الطرق من مجموعة١.

:المثال سبيل علي منها .لها المستقبلي بالنمو التنبؤ
  األتمتة الخلويةCellular Automat (CA)
 تعليم االالتMachine Learning 
 شبكات الخاليا العصبية الصناعيةArtificial Neural Networks (ANN) 

:عن استعراض و مقارنة مجموعة كبيرة من هذه الطرق) من ليبيا(راسماهر أبو  .د:بحث ق)(
Spatio-temporal simulation and prediction of land-use change using conventional and machine learning models: A review
https://link.springer.com/article/10.1007/s10661-019-7330-6

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   : D Model3Cityنماذج المدن ثالثية األبعاد .٢
 داخل رقمية بصورة الخدمات ادارة و الموارد ادارة و التطبيقاتمن كبيرلعدد استخداماته و المدنتخطيط مجالفيالجغرافية المعلومات نظم تطبيقاتأحدث من

المدينة
  

يو:فيديو ي
:في كيفية انشاء نماذج المدن ثالثية األبعاد) باللغة االنجليزية(دروس  ٦دورة من 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PL2wiO3Wiyc2mJ2tgrV8LwGcHGXCm9hCZb
  :األبعادمن شركة ايزري للتعامل مع انشاء و تحليل مكونات المدن في صورة ثالثية  City Engineعن أساسيات برنامج ) فيديو ١٧(دورة 

https://www.youtube.com/watch?v=fLPrAnyyGlg&list=PLWGP11THb9EowkYZ3_0L-dZTFcyeqO2zy
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نماذج االرتفاعات الرقمية -٦ RS

 انتاج نماذج االرتفاعات الرقميةDEM  المتداخلةمن المرئيات الفضائية stereo-pair )العادية ليستو(
 تطوير الخرائط الكنتورية منDEM  

ة أ أقققة م١من مرئيات بوضوح مكاني أقل من(م٠٫٥تصل الي قددقة رأسية(
 التخطيط و تقدير التكلفة(المدنية استخدامات متعددة في مشروعات الهندسة(
من المسح األرضي أرخص

:بحوث
1. DEM generation from Worldview-2 stereo imagery and vertical accuracy assessment 

for its application in active tectonics
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169555X19301102

2. DEM extraction from WorldView-3 stereo-images and accuracy assessement
https://www.int-arch-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/XLI-B1/327/2016/isprs-archives-XLI-B1-327-
2016.pdf

3. DEM generation from high resolution satellite imagery using parallel projection mopdel
http://www.cartesia.org/geodoc/isprs2004/comm1/papers/73.pdf
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http://www.cartesia.org/geodoc/isprs2004/comm1/papers/73.pdf



تحديث الخرائط الطبوغرافية و الهيدروجرافية -٧ RS
)هندسة القاهرة(المناديلي ياسر  .د.أرحم هللا 

:المكانيالمرئيات عالية الوضوح 
سم ٣١  world view 4   الصناعيةمعلومات تفصيلية عن درجة وضوح األقمار:
سم٤٦ geo-eye 1  
سم ٦٥  quick bird  
سم ٨٠  triple sat 

ا ق ل ة نا ة اف غ ط ط ا

ر وح و رج ن ي ي يو

https://www.satimagingcorp.com/satellite-sensors/

 ١٠٬٠٠٠/ ١و٥٠٠٠: ١خرائط طبوغرافية مناسبة لمقياس  
 ٢٥٠٠:  ١بمقياس ) كادسترال(تفصيلية خرائط   

Geometric aspects of maps produced by multi-sessor                                      :ماجستير and multi-resolution remotely sensed data
http://www.mediafire.com/file/aabsfv8e7bcdbb7/RS Map production+MSC Zagazig 2016.pdfhttp://www.mediafire.com/file/aabsfv8e7bcdbb7/RS_Map_production MSC_Zagazig_2016.pdf

:نموذجا قنالوحة : تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية في تحديث الخريطة الطبوغرافية :مشروع تخرج
https://drive.google.com/file/d/1L9YZ5CJQEsHoasWJU5Gr4ebTx8Hr2bT6/view?fbclid=IwAR1eoPX_g6_PTYx3JpzjVvDtIPmyUUrmAKSPMvxBkaxhGy0AOQ88H2UWRGs

:بحوث
ة ف ط طة ف ةة ة ط ةة :سوريا - البهلوليةدراسة تطبيقية علي ناحية : استخدام المرئيات الفضائية في تحديث الخريطة الطبوغرافية١.

https://www.shamra.sy/academia/show/5a144297919cf

:مصر -بدر تطبيقا علي مركز : استخدام الصور الفضائية و الخرائط الرقمية في تحديث البيانات الجغرافية ٢.
http://damanhour.edu.eg/pdf/researches/%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%20%D8%A8%D8%AF%D8%B1%20.pdf

3.Assessing Usefulness of High-Resolution Satellite Imagery (HRSI) in GIS-based Cadastral Land Information System 
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https://pdfs.semanticscholar.org/4b8b/10b1013644c6b8ba29d196b95af2e0697efc.pdf

النمو العمراني -٨ RS
دراسة معدالت النمو العمراني
دراسة النمو العمراني المنظم و العشوائي

ل ق ل ل ل ق توقعات النمو العمراني المستقبلي
اختيار أنسب مواقع التنمية العمرانية

:البحيرةتقييم طرق تصنيف المرئيات الفضائية لدراسة التغير العمراني بمحافظة :  ٢٠١٧عبد الفتاح السيد عبد الفتاح  .د دكتوراه
http://www.mediafire.com/file/7132e46vhxe98j3/%D8%B7%D8%B1%D9%82_%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B
1%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_2017.pdf

ت ةا ان ال ة للتن ض األ ة ال تق :تقييم مالئمة األرض للتنمية العمرانية:ماجستير
https://scholar.najah.edu/sites/default/files/Ahmad%20Swalha.pdf

  :تخرجمشروعات 
لجنوب١ العمراني الفترةالقاهرةالنمو في الجديدة المدن تجربة :٢٠١٥و٢٠٠٥و :٢٠١٥و ٢٠٠٥و تجربة المدن الجديدة في الفترة القاهرةالنمو العمراني لجنوب ١.

http://www.mediafire.com/file/audcoeiypl5vce4/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%
D9%8A+%D9%81%D9%8A+%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9+2018_%D8%A3.pdf

: ٢٠١٧و  ١٩٩٠ما بين عام  طنطامحافظة  السنطةدراسة التغير في الكتلة العمرانية في مركز ٢.
http://www.mediafire.com/file/6t1aba20fiiuood/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9+%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%AD%D9%84%D9%8A
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http://www.mediafire.com/file/6t1aba20fiiuood/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9 %D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF %D8%AD%D9%84%D9%8A
%D9%85%D9%87+%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%8A+PRO.MAPS.rar



التغيرات البيئية و تراجع خطوط الشواطئ -٩ RS
:التواريخاستخدام مرئيات فضائية متعددة 

 التغيرات البيئية و آثارها تقييممتابعة و
قالتغير في خط الشاطئ بالمناطق الساحلية نمذجةمتابعة و ئ ي
 المناطق الساحلية ادارةوضخ خطط

 :تخرجمشروعات 
بعد١ عن االستشعار و الجغرافية المعلومات نظم باستخدام الشيخ كفر منطقة ف الشواطئ نحر مشكلة عن الناتج البيئ األثر :دراسة :دراسة األثر البيئي الناتج عن مشكلة نحر الشواطئ في منطقة كفر الشيخ باستخدام نظم المعلومات الجغرافية و االستشعار عن بعد١.

http://www.mediafire.com/file/qabgegh59gosa4l/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A+%D9%86%D8%AD
%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B7%D8%A6+%D8%A8%D9%83%D9%81%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE+2018+%D8
%A3.pdf

:تآكل الشواطئ و آثاره البيئية في دمياط باستخدام نظم المعلومات الجغرافية و االستشعار عن بعد٢.
http://www.mediafire.com/file/nng6t7gr7in444m/%D8%AA%D8%A7%D9%83%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B7%D8%A6+%D9%88%D8%A7%
D8%AB%D8%A7%D8%B1%D9%87+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8
%B7+2018.pdf

:بحوث
Space-borne technology for monitoring temporal changes along Damietta shoreline, Northern Egypt

http://www.journalijar.com/uploads/52_IJAR-8407.pdfp j j p _ p
Coastal Changes along Gamasa Beach, Egypt

https://www.longdom.org/open-access/coastal-changes-along-gamasa-beach-egypt-393.pdf
PREDICTION OF SHORLINE CHANGE BY USING SATELLITE AERIAL IMAGERY

https://www.isprs.org/proceedings/XXXV/congress/yf/papers/1.pdf
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تحركات القشرة األرضية و هبوط األرض - ١٠ RS
األقمار الصناعية                                              

)الرادار( activeايجابي)                التصوير البصري( passiveسلبي     

 قيمة هبوط األرض = رادار الفرق بين صورتينland subsidence  

بشرية خطيرة يجب متابعتها وتقديرها لما لها من آثار علي المشروعات و المنشئات المدنية /ظاهرة طبيعية

Using Radar InterferometryNile Deltawestern -Measurements of Land Subsidence Rates on the North               :ماجستير
https://etd.ohiolink.edu/!etd.send_file?accession=toledo1407516924&disposition=inline

:بحوث
1. Application of GIS spatial regression methods in assessment of land subsidence

https://link.springer.com/article/10.1007/s11069-016-2470-2
2. Subsidence Evolution of the Leizhou Peninsula, China, Based on InSAR Observation from 1992 to 2010

https://pdfs.semanticscholar.org/3640/d5b043ebf37aaebf27dd151495e17cbd17d8.pdf
3. Monitoring reclaimed lands subsidence in Hong Kong with InSAR technique by persistent and distributed scatterers

https://link.springer.com/article/10.1007/s11069-016-2196-1
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)باالنجليزية(أخري فيديوهات 
1. https://www.youtube.com/watch?v=jpFbBQgz2SU

2. https://www.youtube.com/watch?v=DvVIvrGAK7k&ab_channel=AwadInfrastructure

3 https://www youtube com/watch?v=50gHzDSyddU3. https://www.youtube.com/watch?v=50gHzDSyddU

4. https://www.youtube.com/watch?v=bItEm3fegF8&ab_channel=ModulationInstitutePvt.Ltd.

5. https://www.youtube.com/watch?v=oUA7bSsRFxU&ab_channel=AGU

6 htt // t b / t h? J1QXA dFUi4& b h l G ti lC ti6. https://www.youtube.com/watch?v=J1QXAudFUi4&ab_channel=GeospatialCorporation

7. https://www.youtube.com/watch?v=wKdPfeMmvpo

8. https://www.youtube.com/watch?v=tyG9kCeRkaQ

9. https://www.youtube.com/watch?v=3nhWUlGAv9Q&ab_channel=nptelhrd

10. https://www.youtube.com/playlist?list=PLBsC6uHjFnlOlYqQyYKWr6zuVoLklgWQU

11. https://www.youtube.com/playlist?list=PLyWyQBSWLw1PdIQ9ZN6YvfgKrhO9Ub7HI

12. https://www.youtube.com/watch?v=vNZqP-1dF5g&ab_channel=FOSS4GNA

13. https://www.youtube.com/watch?v=LgOGcq8U430&ab_channel=EsriSouthAsia

14. https://www.youtube.com/playlist?list=PLDmLX4oj3kbaB7DSaJsmuFA8FKMOHlha914. https://www.youtube.com/playlist?list PLDmLX4oj3kbaB7DSaJsmuFA8FKMOHlha9
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)باالنجليزية(مراجع 

1. Tian (2017) GIS technology applications in environmental and earth sciences

2. Dexon and Uddameri (2016) GIS and geocomputation for water engineering

3. Nair (2012) Geoinformatics applications in disaster management

4. Brimicombe (2010) GIS, environmental modelling and engineering

5. Ogaja (2010) Geomatics engineering and project design

6. Ketelaar (Ed.) (2009) Satellite radar Interferometry for subsidence

7 Abdul Rahman and Pilouk (2008) Spatial modelling for 3D GIS7. Abdul-Rahman and Pilouk (2008) Spatial modelling for 3D GIS

8. Lyon (2008) GIS for water resources and watershed management

9. Nayak and Zlatanova (Ed.) (2008) Remote sensing and GIS for monitoring and9. Nayak and Zlatanova (Ed.) (2008) Remote sensing and GIS for monitoring and 
prediction of disaster

10. Meijerink (2007) Remote sensing applications to groundwater
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سلسلة تطبيقات الجيوماتكس

داودجمعة دمحم  .د

المحتوياتالمحتويات

األمثلية١ مفهوم مفهوم األمثلية١.

نظريتطبيقات مفهوم األمثلية٢.

تحديد المعايير المطلوبة٣.

المكانية٤ البيانات قاعدة قاعدة البيانات المكانية٤.

 GISأساليب األمثلية في ٥.

 GISأمثلة لتطبيقات مفهوم األمثلية في ٦.
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األمثلية١ مفهو  مفهوم األمثلية -١
الشروط الالزمة/المعايير خدمة محددة بناءا علي مجموعة من  القامةأنسب موقع / أفضل البحث عن ١. ن علب و نب و ج ي زييرب رو

نموذج يحدد نسبة المالئمة في كل خلية علي امتداد منطقة : suitability modelنموذج المالئمة ٢.
الدراسة

أنسب المواقع لتحقيق المعايير               نموذج مالئمة=  بيانات    قاعدة +    شروط      /معايير     

GIS                    GIS
٢٠١٩جمعة داود                          .دمفهوم األمثلية في تطبيقات الجيوماتكس                                    ٣

فه٢ قات ةتط ثل ثلة(األ )أ )مجرد أمثلة(األمثلية          تطبيقات مفهوم - ٢

األمطار-١ مياه حصاد كهرومائية-٢سد طاقة محطة محطة طاقة كهرومائية ٢سد حصاد مياه األمطار١
مصنع -٤مدينة رياضية                 -٣
منطقة خضراء -٦مدرسة     -٥
سياحية٧ مدرسة٨قرية ال مسار مسار الي مدرسة -٨قرية سياحية            -٧
محطة طاقة رياح -١٠محطة طاقة شمسية       -٩

متنزه عام -١٢مكب نفايات      -١١
ل١٣ ت ال ة١٤اكتشاف كن نطقة منطقة سكنية-١٤اكتشاف البترول    -١٣
مركز صحي -١٦تنمية عمرانية      -١٥
شحن المياه الجوفية -١٨زراعة محصول معين        -١٧
آبار جوفية  -٢٠كوبري           -١٩
مستشفي -٢٢محطة وقود     -٢١
مركز دفاع مدني-٢٤محطة تحلية مياه     -٢٣ ي يي ع ز ر
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المعايير:أوال-٣ المطلوبة/تحديد )١(الشروط الشروط المطلوبة/تحديد المعايير:أوال -٣
ليس متخصصا في هذا المجال GISفربما يكون متخصص  !األمثلية أصعب خطوات تطبيق مفهوم 

)١(

:األولالبديل 

:االنترنتالخدمة المطلوب في مواقع الجهات المتخصصة علي /البحث عن معايير المجال

:مصرموقع الهيئة العامة للتخطيط العمراني في  :١مثال 

             :الصحيةالخدمات               ١.
http://gopp gov eg/wp-content/uploads/2015/09/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9 pdfhttp://gopp.gov.eg/wp content/uploads/2015/09/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA %D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9.pdf

:الخدمات التعليمية٢.
http://gopp.gov.eg/wp-content/uploads/2015/09/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9.pdf

 :الرياضيةالخدمات    ٣.
http://gopp.gov.eg/wp-content/uploads/2015/09/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9.pdf

:الثقافيةالخدمات٤   :الثقافية الخدمات    ٤.
http://gopp.gov.eg/wp-content/uploads/2014/02/4-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9.pdf

  :التجاريةالخدمات ٥.
http://gopp.gov.eg/wp-content/uploads/2014/02/11-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9.pdf

  :الشبابيةالخدمات ٦.
http://gopp.gov.eg/wp-content/uploads/2015/09/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9.pdf
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المعايير:أوال-٣ المطلوبة/تحديد )٢(الشروط الشروط المطلوبة/تحديد المعايير: أوال-٣
:األولالبديل 

:االنترنتالخدمة المطلوب في مواقع الجهات المتخصصة علي /البحث عن معايير المجال

)٢(

:مصرموقع الهيئة العامة للتخطيط العمراني في  :١تابع مثال 

:الخدمات الدينية االسالمية٧.
  

http://gopp.gov.eg/wp-content/uploads/2014/02/7-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9.pdf

:الخدمات الدينية المسيحية٨.
  

http://gopp.gov.eg/wp-content/uploads/2014/02/8-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9.pdf

ة ل ل :الخدمات البريدية٩.
  http://gopp.gov.eg/wp-content/uploads/2014/02/9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9.pdf

:خدمات االتصاالت٠١.
  http://gopp.gov.eg/wp-content/uploads/2014/02/10-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA.pdf

  
  :فيلصفحة الرئيسية لجميع األدلة التخطيطية للهيئة ا

  http://gopp.gov.eg/%D8%A3%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84/
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المعايير:أوال-٣ المطلوبة/تحديد )٣(الشروط الشروط المطلوبة/تحديد المعايير:أوال -٣
ليس متخصصا في هذا المجالGISفربما يكون متخصص!األمثلية أصعب خطوات تطبيق مفهوم 

)٣(

م يق

:األولالبديل 

:االنترنتالخدمة المطلوب في مواقع الجهات المتخصصة علي /البحث عن معايير المجال

:السعوديةالمعايير :  ٢مثال 
األسواق الشعبيةمراكز المعارض الخدمات التجارية  يي ق

المناطق الترفيهيةالخدماتالمجاورات السكنية 

مخطط قريةمخطط مدينةمواقف السيارات

النقل الزراعيةخدمات اقليمالمصانع مخطط مخطط اقليميالمصانع الزراعيةخدمات النقل

:الرابطعدة ملفات في مجلد واحد في 
htt // di fi /# f07f 4t 8fhttps://www.mediafire.com/#xyf07fo4txm8f
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المعايير:أوال-٣ المطلوبة/تحديد )٤(الشروط الشروط المطلوبة/تحديد المعايير:أوال -٣
ليس متخصصا في هذا المجالGISفربما يكون متخصص!األمثلية أصعب خطوات تطبيق مفهوم 

)٤(

م يق

:الثانيالبديل 

ال ال ا ن ث ن/ال نت االنت ل ة تخ ال ات ال اق ف طل ال ة أخالخد ل د دول أخري الخدمة المطلوب في مواقع الجهات المتخصصة علي االنترنت من/البحث عن معايير المجال      

:الثالثالبديل 
ة ة ة أ )غالبا باالنجليزية(علمية  مجالت البحث عن معايير منشورة في      

ل اال ال

أهمية اللغة االنجليزية

:الرابعالبديل 

في المجال المطلوب و االستماع اليهم في محاولة لتحديد المعايير المناسبة المتخصصينمقابلة       
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المكانية-٤ البيانات قاعدة قاعدة البيانات المكانية -٤
شرط الي صورة رقمية شبكية/معيار كلتحويلraster لبدء العمل بخطواتGIS  ي

 لتجميع البيانات المكانية و الخرائط الالزمة وقت و مجهود كبيرخطوة مهمة لكنها تستغرق

:أمثلة

خريطة شبكة الطرق :مطلوبالمسافة من الطرق                   : المعيار

خريطة حدود المناطق السكنية  :مطلوبالبعد عن المناطق السكنية            : المعيار

االشعاع الشمسي  :مطلوبقيمة االشعاع الشمسي            : المعيارraster  

نموذج  :مطلوبميل سطح األرض            : المعيارDEM  ثم حساب الميول

٢٠١٩جمعة داود                          .دمفهوم األمثلية في تطبيقات الجيوماتكس                                    ٩

في-٥ األمثلية )١(GISأساليب GISأساليب األمثلية في  -٥
:طرق/ أساليب ثالث 

)١(

:overlayالتراكب .١

كل معيار تمثله طبقة

المعايير            /بين جميع الطبقات intersectionالتقاطع 

  % ١٠٠الشروط المطلوبة /المنطقة التي تلبي جميع المعايير

ا لكطة  ،لكنبسيطة جدا:

 قليلةبدائل

تكون متوافرةقد الحقيقةغير ف في الحقيقة غير متوافرةقد تكون
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في-٥ األمثلية )٢(GISأساليب GISأساليب األمثلية في  -٥
:طرق/ أساليب ثالث 

اله٢ ل ل الت Analyticالتحليل Hierarchy Process (AHP):

)٢(

  :Analytic Hierarchy Process (AHP)التحليل التسلسلي الهرمى .٢

 خطواتعدة:

لكل النقاط مجموعة المطلوبة(معيارحساب بالخدمة المنتفعين و الخبراء آراء علي )بناءا ل و   ج ر ب  وب(ي ين ب  ء و  بر ء  ر ي  ء  )ب

 األخريعند مقارنة كل معيار بالمعايير (المعايير تحديد أولويات(

شرح حساب وزن كل معيارAHP:
ة ال اللغة د ف

:لكنتأخذ وقت و مجهود أكبر، 

كفاءة كبيرة

:فيديو باللغة العربية
https://www.youtube.com/watch?v=jkz1RJnoDwg

:فيديو من جزأين باللغة االنجليزية 
 https://www.youtube.com/watch?v=ht0Wm33xEno

https://www.youtube.com/watch?v=Gl1Wx-8J-to بير

تأخذ آراء الخبراء في االعتبار

p y

: GISفي تحليل المالئمة داخل  AHPتطبيق 
:فيديو بالعربية

 https://www.youtube.com/watch?v=B0KngFfhBSA

باالنجليزية :فيديو
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يزي ج يو ب :ي
 https://www.youtube.com/watch?v=gF8vK4r4KbE

في-٥ األمثلية )٣(GISأساليب GISأساليب األمثلية في  -٥
:طرق/ أساليب ثالث 

ز٣ ال الخط ك iالت ht d li bi ti

)٣(

  :  weighted linear combinationالتركيب الخطي الموزون .٣

 الطرق عمليا داخل  أسهلمنGIS     ) أداة الحاسبة الخلويةraster calculator(

:األساسيةالفكرة :األساسيةالفكرة

طبقا لتقييم الباحث خاصة في المعايير االقتصادية(للمالئمة درجات مختلفة  :كل معيار(

عن:معيار:مثال يزيد ال الطريق عن كم٥البعد كم ٥البعد عن الطريق ال يزيد عن:معيار: مثال

  ١٠٠= مالئمة درجة : كم ٥البعد أقل من %  

  ٨٠= مالئمة درجة : كم ٧- ٥البعد   %  

  ٥٠= مالئمة درجة : كم ٩- ٧البعد   %  

 ٠= مالئمة درجة :  كم ٩البعد أكبر من     % 

الوصول الي بدائل مختلفة تحقق نسب مالئمة متعددة :الهدف
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في-٥ األمثلية )٤(GISأساليب GISأساليب األمثلية في  -٥
:طرق/ أساليب ثالث 

ز٣ ال الخط ك iالت ht d li bi ti

)٤(

  :  weighted linear combinationالتركيب الخطي الموزون .٣
 للمعادلةللوصول الي نموذج مالئمة طبقا في كل خلية مبنية علي مبدأ حساب المتوسط الموزون لمجموعة من المعايير:

 من هنا جاء اسم الطريقة(الباحث تطبيق كل معيار من وجهة نظر  أهميةلكل معيار يحدد ) درجة األهمية( وزناستخدام(

للجميع ١= الوزن (أوزان معاملة جميع المعايير بنفس األهمية أي عدم استخدام أية  من الممكن(

٢٠١٩جمعة داود                          .دمفهوم األمثلية في تطبيقات الجيوماتكس                                    ١٣

في-٥ األمثلية )٥(GISأساليب GISأساليب األمثلية في  -٥
:طرق/ أساليب ثالث 

ز٣ ال الخط ك iالت ht d li bi ti

)٥(

  :  weighted linear combinationالتركيب الخطي الموزون .٣

ألن لكل معيار وزن أو درجة مالئمة، فأن الناتج النهائي سيكون أيضا متعدد مستويات المالئمة

أمام متخذي القرار بدائليوفر عدة  suitability modelنموذج مالئمة 

٢٠١٩جمعة داود                          .دمفهوم األمثلية في تطبيقات الجيوماتكس                                    ١٤



في-٦ األمثلية مفهوم لتطبيقات )١(GISأمثلة GISأمثلة لتطبيقات مفهوم األمثلية في  - ٦
:الشمسيةأفضل مواقع تجميع الطاقة : ١مثال 
زان)١( األ ة الئ ال ات د ة طل ال ا ةال تخد ال

)١(

:المستخدمةالمعايير المطلوبة و درجات المالئمة و األوزان ) ١(    

:مسعد سالمة .د.أمع ) باالنجليزية(بحثي  -١
Optimum sites for solar energy harvesting p gy g
in Egypt based on multi-criteria GIS
http://www.mediafire.com/file/i6qeukvdtasbjs6/
Solar_Energy+GIS+Final+ICNEEE+2016.pdf

:مندورمسعد  .د.أخالد الغامدي و  .دمع ) بالعربية(بحثي  -٢
http://www.mediafire.com/file/hdalyffqeo2065x/
Solar_Energy_in_Makkah_GIS_2017.pdf

:فيديو -٣
 https://youtu.be/XS17XdJ_BFQ

٢٠١٩جمعة داود                          .دمفهوم األمثلية في تطبيقات الجيوماتكس                                    ١٥

في-٦ األمثلية مفهوم لتطبيقات )٢(GISأمثلة GISأمثلة لتطبيقات مفهوم األمثلية في  - ٦
:الشمسيةأفضل مواقع تجميع الطاقة : ١مثال 

)٢(

:المطلوبةتجميع البيانات األولية و قواعد البيانات ) ٢(      

٢٠١٩جمعة داود                          .دمفهوم األمثلية في تطبيقات الجيوماتكس                                    ١٦



في-٦ األمثلية مفهوم لتطبيقات )٣(GISأمثلة GISأمثلة لتطبيقات مفهوم األمثلية في  - ٦
:الشمسيةأفضل مواقع تجميع الطاقة : ١مثال 

)٣(

بدرجات المالئمة الالزمة rasterتحويل كل معيار الي ) ٣(      

تطوير نموذج المالئمة النهائي) ٤(      

٢٠١٩جمعة داود                          .دمفهوم األمثلية في تطبيقات الجيوماتكس                                    ١٧

في-٦ األمثلية مفهوم لتطبيقات )٤(GISأمثلة GISأمثلة لتطبيقات مفهوم األمثلية في  - ٦
:األمطارأفضل موقع سد حصاد مياه : ٢مثال 

)٤(

المعايير) ١(      

      

ة)٢( الالز انات ال ا ق قواعد البيانات الالزمة) ٢(      

ماجدة ماجستير االستشعار:الدعديرسالة استخدام ج ير  ج ر : ير  ال م 
عن بعد و نظم المعلومات الجغرافية لدراسة الحصاد 

:بالسعودية القصيمالمائي لمياه السيول في منطقة 
http://www.mediafire.com/file/xaiaamfdpnl4t0c/
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA
%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1+%D9%88
+%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D9%85
+%D9%88+%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%
AF+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%

٢٠١٩جمعة داود                          .دمفهوم األمثلية في تطبيقات الجيوماتكس                                    ١٨

A7%D9%87+2014.pdf



في-٦ األمثلية مفهوم لتطبيقات )٥(GISأمثلة GISأمثلة لتطبيقات مفهوم األمثلية في  - ٦
:األمطارأفضل موقع سد حصاد مياه : ٢مثال 

)٥(

:معيارمالئمة كل ) ٣(      

ة)٤( الئ ال ذ ائن الن :النهائينموذج المالئمة ) ٤(      

٢٠١٩جمعة داود                          .دمفهوم األمثلية في تطبيقات الجيوماتكس                                    ١٩

في-٦ األمثلية مفهوم لتطبيقات )٦(GISأمثلة GISأمثلة لتطبيقات مفهوم األمثلية في  - ٦
:البناتأفضل مواقع مدارس : ٣مثال 

ق أفضل ا

)٦(

معايير أفضل موقع

نموذج مالئمة

 لكل موقع حالي) درجة المالئمة(الراهنتقييم الوضع ع و نييم ي)رج(ر ع و

استخدام نظم : رسالة ماجستير بسمة الرحيلي
المعلومات الجغرافية لتقييم الوضع الراهن لمواقع 

ةة ال :المكرمةمكةمدارس البنات الحكومية في مدينة 
http://www.mediafire.com/file/dwbc115fb0j2n2a/%D8%
AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85+%D9%85%D9
%84%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9+%D9%85%D
9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9+%D9%85%D8%AF%9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9 %D9%85%D8%AF%
D8%A7%D8%B1%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%A8
%D9%86%D8%A7%D8%AA+%D9%81%D9%8A+%D9%
85%D9%83%D8%A9+2006.pdf
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في-٦ األمثلية مفهوم لتطبيقات )٧(GISأمثلة GISأمثلة لتطبيقات مفهوم األمثلية في  - ٦
:النفاياتأفضل موقع لمكبات : ٤مثال 

ا ال

)٧(

المعايير:

 الالزمةالبيانات:

اختيار أفضل المواقع لمكبات النفايات : بحث
:GISباستخدام  الضفة الغربيةفي 

h // ff j h d / di / bli h d h/201 /11/1https://staff.najah.edu/media/published_research/2017/11/1
3/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-
%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%
B9-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8
%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8
%A9-
%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8
%A7%D9%85-%D9%86%D8%B8%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%
85%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9

٢٠١٩جمعة داود                          .دفي تطبيقات الجيوماتكس                                    األمثليةمفهوم  ٢١

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9
%81%D9%8A%D8%A9.pdf

في-٦ األمثلية مفهوم لتطبيقات )٨(GISأمثلة GISأمثلة لتطبيقات مفهوم األمثلية في - ٦
:الكهرومائيةأفضل موقع لتوليد الطاقة : ٥مثال 

ة طل ال ا ال

)٨(

المعايير المطلوبة

نموذج المالئمة النهائي

 :)باالنجليزية( صالح سالمة سالم .د :دكتوراه
اقافضلت ةال نا اناإلنشاال خ  خزاناتإلنشاءالمناسبة المواقعافضل تحديد

 الكهربائية الطاقة لتوليد تصلح مياه

:مصر في الهيدروليكية
Optimum locations for pumped
water storage in Egypt
http://www.mediafire.com/file/zzg6ckacsb
4waw8/Optimum+water+storage+Salem_2
019.pdf
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في-٦ األمثلية مفهوم لتطبيقات )٩(GISأمثلة GISأمثلة لتطبيقات مفهوم األمثلية في - ٦
:الرياحأفضل موقع لتوليد طاقة : ٦مثال 

ا ةال طل ال

)٩(

 المطلوبةالمعايير:

نموذج المالئمة النهائي

 طاقة الستغالل موقع افضل اختيار :بحث 
:GIS باستخدامالعراق في الرياح

https://www.researchgate.net/p
ublication/309637773_akhtyar_
fafdl_mwq_lastghlal_taqt_alryah

_fy_alraq_bastkhdam_tqnyt_nz
m_almlwmat_aljghrafyt_gis
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أخري )بالعربية(نظريةفيديوهات
1. https://www.youtube.com/watch?v=TaJdHgSQBvw&ab_channel=%28geographicinformationsyste

% G S

)بالعربية( نظريةفيديوهات أخري 

m%28GIS
2. https://www.youtube.com/watch?v=xHqGWGXXtaw&t=16s&ab_channel=engmajdemad
3. https://www.youtube.com/watch?v=B0KngFfhBSA&ab_channel=MAHERABURAS
4. https://www.youtube.com/watch?v=yebKYqcf8II&t=8s&ab_channel=%D8%AD%D8%B3%D8%A7%

D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9
%D8%A7%D9%84

5 https://www youtube com/watch?v=7UjOLVL5Ad4&ab channel=KhamesAbuElkhair5. https://www.youtube.com/watch?v=7UjOLVL5Ad4&ab_channel=KhamesAbuElkhair
6. https://www.youtube.com/watch?v=9Xuf_cUh8_4&ab_channel=%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%

85%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8
%A7%D9%84

7. https://www.youtube.com/watch?v=YKUm_TVdFb0&t=4s
8. https://www.youtube.com/watch?v=tEvYPI7uaeQ&ab_channel=%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%

88%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%88%D8%B7
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أخري )بالعربية(عمليةفيديوهات
1. https://www.youtube.com/watch?v=YKUm_TVdFb0&t=12s&ab_channel=%D8%AD%D8%B3%D8%

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

)بالعربية(عملية فيديوهات أخري 

A7%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8
%B9%D8%A7%D9%84

2. https://www.youtube.com/watch?v=hx1q-
LDIXJg&ab channel=%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%LDIXJg&ab_channel=%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%
D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84

3. https://www.youtube.com/watch?v=jze3wLDJBaA&ab_channel=shareefalshurafa
4. https://www.youtube.com/watch?v=1-4. https://www.youtube.com/watch?v 1

uqD4xGhL0&ab_channel=G%C3%A9ographie%26Am%C3%A9nagement
5. https://www.youtube.com/playlist?list=PLetUo7JjgQkP3655N4VILe_MC981DJbJR
6. https://www.youtube.com/watch?v=xHqGWGXXtaw&t=25s&ab_channel=engmajdemadp y q _ g j
7. https://www.youtube.com/watch?v=KpRQo92lHBo&t=237s&ab_channel=OsamaJassimAl-

mosherefawi
8. https://www.youtube.com/watch?v=B0KngFfhBSA&t=7s&ab_channel=MAHERABURAS

٢٠١٩جمعة داود                          .دمفهوم األمثلية في تطبيقات الجيوماتكس                                    ٢٥

)باالنجليزية(أخريفيديوهات

1 33 t i i id it bilit d lli

)باالنجليزية(أخريفيديوهات 

1. 33 training video on suitability modelling:

https://www youtube com/playlist?list=PLDmLX4oj3kbaB7DSaJsmuFA8FKMOHlha9https://www.youtube.com/playlist?list=PLDmLX4oj3kbaB7DSaJsmuFA8FKMOHlha9

2. 8 training video on suitability modelling:2. 8 training video on suitability modelling:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLLXj22DZPPaCVoszqJQqtF0z_QEJhSKWtp y p y j q q _
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ة(اجع ز )االنجل )باالنجليزية(مراجع

1. Parker and Asencio (2009) GIS and spatial analysis

2. Abdul_Rahman and Pilouk (2008) Spatial data modelling for 3D GIS

3. Sanders (Ed.) (2007) Models in spatial analysis

4. Fischer (Ed.) (2006) Spatial analysis and geocomputations

5. Fotheringham (Ed.) (2005) Spatial analysis and GIS5. Fotheringham (Ed.) (2005) Spatial analysis and GIS

6. Stillwell (Ed.) (2004) Applied GIS and spatial analysis

7. Verbyla (2002) Practical GIS analysis

8. Malczewski (1999) GIS and multicriteria decision analysis
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GPSGeodesy
DEM

GIS
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ا ال ف ثة قا ط

GIS

تطبيقات حديثة في الجيوماتكس
)رسالة أكاديمية حديثة ٥٠من (

Modern Applications of Geomatics
(From 50 Recent Academic Thesis)

الجزء األول
)٢٥ -  ١(

جمعة دمحم داود .د

( 5 )

٢٠١٩

أهمية اللغة االنجليزيةاألهداف

 لبعض حديثة أفكار علي االطالع١.
قات اتكتط ال

٢

أعجبك؟هل  .الرسالة بعنوانأبدأ ١.
الجيوماتكستطبيقات

أعجبك؟هل  .عامةلتأخذ فكرة  Abstract الملخصاقرأ ٢. أكاديمية رسالة ٥٠ استعراض.٢
 و الجغرافيا أقسام من حديثة
 الهندسة و الجيوماتكس و البيئة

 األوروبية الجامعات في المساحية
ة ةف(األ ٢الف ١

 الموضوع علي للتعرف Introduction المقدمة فصل اقرأ٣.
أةف ٢٠١٦ الفترة في(األمريكية و

– ٢٠١٩( 

ائلأفكاتق٣ ةل أكا

 .النتائج أهم علي للتعرف Conclusionالخالصةفصل +نفسه
أعجبك؟ هل

 أكاديمية لرسائلأفكارتقديم٣.
 أو العربية الجامعات في للباحثين
علمية لبحوث

 سواء موضوعها تنفيذ تستطيع كنت ان لتري بالتفصيل الرسالة أقرا٤.
!عندكمنجديدةاضافاتعملمعأوهوكما

٢٠١٩جمعة داود                                                       .د)                                                                                           الجزء األول(الجيوماتكس تطبيقات حديثة في 

ي ل عوو !  ن ج



المحتويات
٣

الفضائية المرئيات من األرض انزالقات مراقبة -١
علحديديةسككخطلمعلوماتمتكاملاستعراضنظامتطوير٢

الطبيعية المخاطر دراسة في الرقمية المورفومتري تطبيق - ١٣
المناظرمناطقفيالرينظمفيالجغرافيةالمعلوماتنظمتطبيق-١٤ عليحديدية سككخطلمعلومات متكامل استعراض نظام تطوير -٢

االنترنت
بعد عن االستشعار باستخدام المحصول لنمو المستمرة المراقبة -٣
االنقاذ و البحث خدمات في تكلفة األقل المسار تحليل تطبيق -٤

 المناظر مناطق في الري نظم في الجغرافية المعلوماتنظمتطبيق- ١٤
الطبيعية

  أسلوب باستخدام الفضائية المرئيات من الترقيم و األهداف اكتشاف - ١٥
العصبية الشبكات

العمرانيالنموتحليالتفيالمكانيةالبياناتأنواعبينمقارنة-١٦
الفيضانات مخاطر لتخفيف القرار اتخاذ دعم نظام تصميم-٥
المصدر مفتوحة الخرائط منصات باستخدام محمولة خرائط تصميم -٦
عمرانية بيئة في المباني كثافة لتحديد المرئيات تصنيف -٧
الصناعيةاألقمارعلالمعتمدةالجيوديسيةللشبكاتتصميمأفضل٨

ع بينر  ي و ي ي ي بي و ر
الكثافة عالية المساكن تأجير تنمية مواقع أفضل اختيار - ١٧
المياه لنظم صغير مجتمع في الجغرافية المعلومات نظم استخدام - ١٨
 المياه و النهر مياه بين للتفاعل المتكاملة الهيدرولوجية النمذجة - ١٩

الجوفية
ة فقق ف شل الصناعية األقمار عليالمعتمدةالجيوديسيةللشبكاتتصميمأفضل -٨

GNSS
 التحسس تقنية باستخدام الشواطئ مورفومترية في التغيرات مراقبة -٩

LiDAR بالضوء
ققةتق١ لط اناتلال ةال اثالث األ

بعد عن االستشعار باستخدام الجفافتقدير و مراقبة- ٢٠
 البيانات علم في GIS و المصدر مفتوحة البرمجة لغات بين الجمع - ٢١

المكانية
الفيضان في للغمر المعرضة المناطق تحديد عند اليقين عدم نمذجة - ٢٢
لةتأث٢٣ له كةعلال اش الت األبعاد ثالثية البيانات علي الحصول طرق دقةتقييم -١٠

 التراكب أسلوب باستخدام الزراعة في المالئمة تحليل تطبيق - ١١
الضبابي

الرياح مزارع إلقامةالمكانيةاألمثلية -١٢

الترام شبكة عليالوصول سهولة تأثير- ٢٣
  الفضائية المرئيات تصنيف باستخدام السطحية المناجم خرائط تطوير - ٢٤

النطاقات كثيرة
 الطعام وفجوات الدخل مستوي في الساخنة للبقع الجيومكاني التحليل - ٢٥

الحضريةالزراعةو رعإليي حز الحضرية الزراعة وري

٢٠١٩جمعة داود                                                       .د)                                                                                           الجزء األول(الجيوماتكس تطبيقات حديثة في 

مراقبة انزالقات األرض من المرئيات الفضائية)١( )(
٤

األرضية االنهيارات أو األرض انزالقات الي تؤدي التي الجيولوجية األسباب دراسة   
ةق

:الرسالة
landslide المعلومات نظموبعدعناالستشعارعلي اعتمادا بينهمالمكانية العالقاتو 

الجغرافية
  

Landslide hazard
model by satellite

 مرئيات جيولوجية، خرائط :المستخدمة البيانات Landsat  DEM رقمية ارتفاعات نموذج ،8
الخ ... الزالزل، بيانات ،HAR فضائية مرئيات من )المطر( مناخية بيانات ،SRTM نوع من

ذط ةطةن طظق ل

data (2018)

http://cartographymast
/  المناطق يظهر )رقميةخريطة( نموذجتطوير

األرضية االنزالقات لخطر المعرضة    

المكانيةالتحليالتواالحصائيةاألساليبباستخدام

er.eu/wp-
content/theses/2018_B
ARBOSA_Thesis.pdf

المكانية التحليالت و االحصائية األساليبباستخدام   
  

٢٠١٩جمعة داود                                                       .د)                                                                                           الجزء األول(الجيوماتكس تطبيقات حديثة في 



علي االنترنت تطوير نظام استعراض متكامل لمعلومات خط سكك حديدية ) ٢( يم)(
٥

 الرسالة حديدية سكك خط معلومات الستعراض االنترنت خدمات باستخدام متكامل نظام تطوير:
ألمانيا في الحديد السكة قطاع لخدمة )الخ .... بيانات و رسوم و خرائط(

 المستخدمة االنترنت خدمات:
Integrated Web Based
Visualization of Railway

  ArcGIS Online, Geocommons, MapQuest, Google Maps,
Bing Maps, Open Street Maps 

المستخدمة الخرائطعرضأدوات:

Track Information (2016)

http://cartographymaste ررضو

  Leaflet, Open Layers, Poly Maps )مجانية أدوات(   

  

r.eu/wp-
content/theses/2016_Zoui
ne_Thesis.pdf

٢٠١٩جمعة داود                                                       .د)                                                                                           الجزء األول(الجيوماتكس تطبيقات حديثة في 

المراقبة المستمرة لنمو المحصول باستخدام االستشعار عن بعد) ٣( م)(
٦

   المزج بين معامل االخضرار الطبيعيNDVI  مرئيات الناتج من بياناتMODIS, 
bن ة ف ف ل ال ن ة ا ل

:الرسالة
V-Proba لمتابعة نمو المحصول في فترة نموه

 انتاج نموذج زمني لمتابعة نمو المحصول

 مرئياتاستخدامSMAPالخاصة برطوبة التربة

Time series crop monitoring
of an agricultural scheme by

t i (2018)
م

 دراسة العالقة بين رطوبة التربة و نمو المحصول

النموالتنبؤ مرحلة طوال التربة رطوبة بيانات خالل من المحصول بنمو

remote sensing (2018)

http://cartographymaster.eu/
wp بنمو المحصول من خالل بيانات رطوبة التربة طوال مرحلة النمو التنبؤ

 المستخدمةالبرامج:

ة ة ة

wp-
content/theses/2018_CHATT
ERJEE_Thesis.pdf

.١  TimeSat, TimeStats للمتابعة الزمنية لعملية نمو  مجانيينبرنامجين
المحاصيل

.٢Spirits  التواريخلمعالجة و تفسير المرئيات الفضائية متعددة  مجانيبرنامج

٢٠١٩جمعة داود                                                       .د)                                                                                           الجزء األول(الجيوماتكس تطبيقات حديثة في 



تطبيق تحليل المسار األقل تكلفة في خدمات البحث و االنقاذ) ٤( ي)(
٧

 تكلفة األقل المسار تحليل استخدام least-cost path )الرسالة أقصر وليس:

أمريكا في العامة المتنزهات في االنقاذ و البحث عمليات في )مسار

ا ا ت اتDEMالتضااناتلا اتال ا تخ ضا األ

Applying least cost path
analysis to search and

التضاريس بيانات علي اعتمادا DEMواألرض استخدامات و البحيراتو 
 نظم باستخدام مسار )تكلفة أقل( أفضل هو ما  المتنزه، في الخ ... و الطرق

 GIS الجغرافية المعلومات

rescue data (2018)

https://spatial.usc.edu/w

   

p-
content/uploads/2018/09
/Danser_Raymond.pdf

٢٠١٩جمعة داود                                                       .د)                                                                                           الجزء األول(الجيوماتكس تطبيقات حديثة في 

تصميم نظام دعم اتخاذ القرار لتخفيف مخاطر الفيضانات) ٥( م)( م م
٨

:الرسالة:الفيضاناتتحديد متطلبات انشاء نظام ادارة مخاطر ١.

  خرائط مخاطر الفيضانات(GIS hydro analysis)

خطط ادارة مخاطر الفيضانات

األرض،استخداماتمباني،طرق،(الموجودةSDIالمكانيةالمعلوماتيةالبنيةدراسة٢

Development of a spatial
decision support system  األرض،استخداماتمباني،طرق،( الموجودة SDIالمكانية المعلوماتية البنية دراسة ٢.

)الخ .... الخدمات، األنهار، و الترع

لدعم اتخاذ القرار و أساليبها المتعددة DSSدراسة النظم المكانية  ٣.

for the mitigation of
damage caused by flash
flood events (2018)

في حالة الفيضانات) االنترنتعلي (القرار نظام مكاني لدعم اتخاذ  تصميم٤.

 
http://cartographymaster.eu/
wp-
content/theses/2018 ZUMBULcontent/theses/2018_ZUMBUL
IDZE_Thesis.pdf

٢٠١٩جمعة داود                                                       .د)                                                                                           الجزء األول(الجيوماتكس تطبيقات حديثة في 



تصميم خرائط محمولة باستخدام منصات الخرائط مفتوحة المصدر) ٦( م)( م
٩

 الرسالة باالعتماد )الموبايل علي تطبيق( محمولة لخريطة نموذج انشاء و تصميم:

Google مثل المصدر مفتوحة البيانات مصادر علي maps, Leaflet 
Designالمعتمدة الكارتوجرافية األسس مراعاة مع of mobile maps

with open source mapping

  المستخدمةلغات البرمجة: HTML, CSS, Java, PHP 

المستخدمةالبرامج:Mapbox Carto Android Studio

platforms (2016)

http://cartographymaste المستخدمةالبرامج:Mapbox, Carto, Android Studio 
r.eu/wp-
content/theses/2016_Gu_
Thesis.pdf

٢٠١٩جمعة داود                                                       .د)                                                                                           الجزء األول(الجيوماتكس تطبيقات حديثة في 

تصنيف المرئيات لتحديد كثافة المباني في بيئة عمرانية) ٧( ي)( ي
١٠

المكاني الوضوحعالية الفضائية المرئيات لتصنيف آلية نصف طريقة تطوير very-الرسالة: yيح
high resolution الهدف نوع علي باالعتماد object-based

classification المباني كثافة تحديد و السكنية المناطق خرائط لعمل
Object-based
classification for
estimation of built-up

 2 :المستخدمة المرئياتView-World 2 و-Pleiades )م ٥.٠ مكاني وضوح(

المستخدمة البرامج: eCognition و ENVIو Arc GIS

estimation of built-up
density within urban
environment (2017)

gج
http://cartographymaste
r.eu/wp-
content/theses/2017 Murcontent/theses/ 0 7_ u
cko_Thesis.pdf

٢٠١٩جمعة داود                                                       .د)                                                                                           الجزء األول(الجيوماتكس تطبيقات حديثة في 



GNSSأفضل تصميم للشبكات الجيوديسية المعتمدة علي األقمار الصناعية ) ٨( ي)( م
١١

 دكتوراهرسالة الجيوديسية الشبكات جودة/دقة لمفهوم جديدة معايير تطوير:

 النظم علي المعتمدة الجيوديسية للشبكات تصميم أفضل ايجاد في المعايير هذه تطبيق 
  GNSS الصناعية لألقمار العالمية المالحية

شبكاترصدخطةلتصميمالحقليةالطرقأفضلتطويرGNSS

Optimal design in geodetic
GNSS-based networks
(2017) شبكات رصد خطةلتصميم الحقليةالطرق أفضل تطوير GNSS  

شبكات بين الربط طرق أفضل تطوير GNSS الشاملة بالمحطة المرصودة الشبكات و 
TS  

(2017)

https://www.diva-
portal org/smash/get/diva

 شبكات لرصد طريقة تطوير GNSS/TS االرتفاعات رصد في لالستخدام

:األهداف

portal.org/smash/get/diva
2:1173123/FULLTEXT01.p
df

الجيوديسية الشبكات دقة زيادة١.

الجيوديسية الشبكات رصد و انشاء تكلفة تقليل٢.

٢٠١٩جمعة داود                                                       .د)                                                                                           الجزء األول(الجيوماتكس تطبيقات حديثة في 

LiDARمراقبة التغيرات في مورفومترية الشواطئ باستخدام تقنية التحسس بالضوء ) ٩( م)( ي
١٢

 بالضوء التحسس تقنية استخدام LiDAR قياسات مع GPS الرسالة في التفاضلية:
  وضوح درجة و عالية بدقة )DEM صورة في( الشواطئ ارتفاعات بيانات علي الحصول

)م ١( عالية

الترسبات حجم تقدير في)مختلفة تواريخ( المتكررة البيانات هذه استخدام sediment
Beach morpho-dynamic
change detection using مي)خ(م

volume ٢٠٠٨-٢٠٠٧ في و ٢٠٠٧-٢٠٠٦ في األمريكية كاليفورنيا شاطئ في 

 التعرية( للشواطئ المورفومترية التغيرات دراسة erosion( تأثير وخاصة الزمن عبر 
المناخيةالنينوظاهرة

LiDAR (2017)

https://spatial.usc.edu/w ور يي
p-
content/uploads/2017/02
/Grubbs_Melodie.pdf

٢٠١٩جمعة داود                                                       .د)                                                                                           الجزء األول(الجيوماتكس تطبيقات حديثة في 



تقييم دقة طرق الحصول علي البيانات ثالثية األبعاد) ١٠( ي)( م
١٣

 األبعاد ثالثي البصري للمسح طرق عدة جودة و دقة تقييم optical 3Dالرسالة:

scanning العالمية للمواصفات طبقا اآلثار توثيق في المستخدمة   

  

المديقريباألرضيالتصويرفيمستخدمةالرقميةالكاميراأجهزةتقييمclose-

Precision and accuracy of
different geometric 3D
d t i iti th d المديقريباألرضيالتصوير في مستخدمةالرقمية الكاميرا أجهزة تقييم close-

range photogrammetry خطي ضوئي ماسح جهاز الي باإلضافة:

   Nikon D610, Canon 5DSr, and a Laser Line Scanner

data acquisition methods
(2017)

http://cartographymasterhttp://cartographymaster.
eu/wp-
content/theses/2017_MEL
O Thesis pdfO_Thesis.pdf

٢٠١٩جمعة داود                                                       .د)                                                                                           الجزء األول(الجيوماتكس تطبيقات حديثة في 

تطبيق تحليل المالئمة في الزراعة باستخدام أسلوب التراكب الضبابي) ١١( ي)( م ي
١٤

 الضبابي التراكب تحليل تطبيق overlayfuzzy الرسالة المعلومات نظم في:

 طعام( معين محصول لزراعة المواقع أفضل لتحديد GIS الجغرافية
Determiningاألمريكية الينويز والية في )الماشية the

Suitability of Yak-Based

المستخدمة )البيانات و( المعايير:  

المطر،الرطوبة،الحرارة،األرض،استخداماتالتربة،أنواعالميول،

Agriculture in Illinois: A
Site Suitability Analysis
Using Fuzzy Overlay  المطر، الرطوبة، الحرارة، األرض،استخدامات التربة، أنواعالميول،    

الزراعية األسواق الطرق،

 

(2017)

https://spatial.usc.edu/w
p-
content/uploads/2014/03
/Bamberger_Samantha.p
dfdf

٢٠١٩جمعة داود                                                       .د)                                                                                           الجزء األول(الجيوماتكس تطبيقات حديثة في 



األمثلية المكانية إلقامة مزارع الرياح) ١٢( ح)( ع
١٥

  الرسالة)المعايير(الرياح تحديد العوامل المؤثرة علي مزارع:

  في اطار  المعايير المتعددةالتعرض لطرق األمثلية المكانية وخاصةGIS Spatial optimization of
wind farm allocation

 تحديد مشاكل اقامة توربينات توليد الطاقة من الرياح
  

(2017)

http://cartographymaste

 الرياح مزارع اقامة مواقع أفضل لتحديد لتحديد كمبيوتر برنامج تطوير 
)المصدر مفتوح QGIS برنامج + R البرمجة لغة باستخدام(

r.eu/wp-
content/theses/2017_Sub
otic_Thesis.pdf

 

٢٠١٩جمعة داود                                                       .د)                                                                                           الجزء األول(الجيوماتكس تطبيقات حديثة في 

تطبيق المورفومتري الرقمية في دراسة المخاطر الطبيعية) ١٣( ي)( ي ق
١٦

الجغرافية المعلومات نظم استخدام GIS الرسالة:بهدف:

رقمية مورفومترية بيانات قاعدة تكوين ١.

جديدة مورفومترية معامالت اشتقاق ٢.

لتط٣ كاأ اش ةالخال Aال ifi i l l k

Digital morphometry
applied to geo-

Artificial العصبية الخاليا شبكات أسلوبتطبيق٣. Neural Networks:
ANN 

 ألمانيافياألرضيةاالنزالقات مخاطرتحليلفي استخدامهاو

hazard risk
assessment (2018)

ييه

 نموذج ارتفاعات رقمية  :البيانات المستخدمةDEM التربة،، خرائط جيولوجية، خرائط  

حقلية بيانات األرض، انزالقات بيانات األرض، استخدامات خرائط

http://cartographymast
er.eu/wp-
content/theses/2018_B

f .خرائط استخدامات األرض، بيانات انزالقات األرض، بيانات حقلية                             

  المستخدمةالبرامج:  Arc GIS ، Advangeo  لتحليلANN ويعمل

داخل ArcGISمن

YRNE_Thesis.pdf

ل                                  ArcGISن 

٢٠١٩جمعة داود                                                       .د)                                                                                           الجزء األول(الجيوماتكس تطبيقات حديثة في 



تطبيق نظم المعلومات الجغرافية في نظم الري في مناطق المناظر الطبيعية)١٤( ي)( ي م ي م
١٧

 استخدام GIS العامة للخدمات كمثال( الري نظم ادارة في utilities( الرسالة مناطق في:
 تقنيا بديال )بأمريكا كاليفورنيا في الموسيقي أكاديمية :مثال( الحكومية/العامة الخدمات
:العامة للخدمات كفاءة اكثر الدارة الورقية للخرائط

 نظام تطوير  Web-GIS الموقعفي الري لنظاماالنترنتعلي
Applying GIS to landscape
irrigation systems (2018) عييميم

 مستمرة بصفة الري نظام خرائط تحديث

 المكانية التحليالت من االستفادة و الري لخدمات رقمية ادارة
https://spatial.usc.edu/w
p-
content/uploads/2018/03
/Motyka_Alexandra.pdf

٢٠١٩جمعة داود                                                       .د)                                                                                           الجزء األول(الجيوماتكس تطبيقات حديثة في 

اكتشاف األهداف و الترقيم من المرئيات الفضائية باستخدام أسلوب الشبكات العصبية) ١٥( م)( م
١٨

 الماكينات تعليم و الصناعي الذكاء تقنيات استخدام Machine Learning )تحديدا 
ل اأ ةالش lال k(شافف افا bjاأل

:الرسالة
Neural العصبية الشبكاتأسلوب Networks( األهدافاكتشاف فيobject

detection الترقيم و digitizing المعلومات نظم بيئة في الفضائية للمرئيات 

 GISالجغرافية
Object detection and
digitization from aerial

  ترقيمها، و اكتشافها المطلوب الظاهرات أنواع ليحدد للمستخدم نظام واجهة تطوير 
 االلي الترقيم لنظام input كمدخالت استخدامها يتم التي و

قاألهدافاكتشافدقةتق آليةةتالذالت

imagery using neural
networks (2018)

  آلية بصورة تم الذي الترقيم و األهداف اكتشاف دقة تقييم

 المستخدمة البرمجة لغات و البرامج: 

https://spatial.usc.edu/wp
-
content/uploads/2018/09
/ ff illi df Java script, .Net, Mapbox, C#,    

Python, U-Net  

/Taff-IV_William.pdf

٢٠١٩جمعة داود                                                       .د)                                                                                           الجزء األول(الجيوماتكس تطبيقات حديثة في 



مقارنة بين أنواع البيانات المكانية في تحليالت النمو العمراني) ١٦( ي)( ي ع
١٩

 المرئيات من األراضي استخدامات بيانات و التفصيلية الخرائط بيانات بين المقارنة 
ة االفضا خ افلال انالنا اال خ ناا

:الرسالة
.GISArc برنامجباستخدامالعمراني النمودراسات فيلالستخدامالفضائية

 تحديد عنه ينتج الذي الحراري للتحريك شانون )معادلة( مبدأ علي المقارنة تعتمد  

ل

Comparison of spatial
data types for urban

.العمراني النمو أو الزحف اتجاهاتمعامل

المستخدمةالبيانات:

sprawl analysis using
Shannon’s entropy (2016)

بي:  

٢٠١١ ،٢٠٠٦ ،٢٠٠١ للسنوات الندسات مرئيات  

الي باإلضافة  

اانا ا تخ ضا النفاأل ن نةال كاغل ةش ك األ

https://spatial.usc.edu/w
p-
content/uploads/2017/02
/ h df األمريكية شيكاغو لمدينةالسنوات لنفس األرض استخدامات بيانات/Chong_Cora.pdf

٢٠١٩جمعة داود                                                       .د)                                                                                           الجزء األول(الجيوماتكس تطبيقات حديثة في 

اختيار أفضل مواقع تنمية تأجير المساكن عالية الكثافة) ١٧( ع)(
٢٠

 بيئة في األمثلية تحليل استخدام GIS الرسالة إلقامة المواقع أفضل تحديد في:

 أنجلوس لوس مدينة في )سكنية أبراج أو مجمعات( الكثافة عالية المساكن
األمريكية

 

Site selection for higher
density affordable rental

  :المعايير 

  العامة، المواصالت األرض، تكلفة األرض، استخدام

ا ةال ا التاكزال

housing development
(2017)

   التسوق، مراكزالعامة،المدارس

العامة المتنزهات العامة، المكتبات الصحية، المراكز

https://spatial.usc.edu/w
p-
content/uploads/2017/02
/ i l  /Maciel-
Cervantes_Marisol.pdf

٢٠١٩جمعة داود                                                       .د)                                                                                           الجزء األول(الجيوماتكس تطبيقات حديثة في 



استخدام نظم المعلومات الجغرافية في مجتمع صغير لنظم المياه)١٨( م)( ع ي م م
٢١

 للمياه الصغيرة المجتمعات Community Water Systems (CWS) 
اطل ط)ثال(فل اا اضنظال ال

:الرسالة
المياه مستخدمييضم تنظيم وهيالمياه مستخدمي روابط )مثال( مصر في عليهاويطلق

 يخص ما كل في بينهم للتنسيق الوزارة مهندسي مع )مثال معينة ترعة( صغيرة منطقة في
الصغير المجتمع هذا في المياه استخدامات

Bringing GIS to a small
community water system

مثل المصدر مفتوحة المجانية البرامج خاصة( الجغرافية المعلومات نظم استخدام  
QGIS( المياه لمصادر مكانيةبيانات قاعدةانشاء في)الفرعيةالترع و الري شبكة

(2017)

https://spatial.usc.edu/w Q(ييبيي)يعي

 بهدف صغيرة لمنطقة )الخ .... المياه احتياجات و األراضي تقسيمات و المياه أنابيب و
 بوالية صغيرة منطقة في للمياه المتكاملة االدارة في GIS امكانيات من االستفادة
األمريكيةكاليفورنيا

p-
content/uploads/2017/02
/Reger_Cian.pdf ي ور ي ي ري

٢٠١٩جمعة داود                                                       .د)                                                                                           الجزء األول(الجيوماتكس تطبيقات حديثة في 

النمذجة الهيدرولوجية المتكاملة للتفاعل بين مياه النهر و المياه الجوفية)١٩( )(
٢٢

 نهر دلتا في )الجوفي و السطحي( المائي الوضع دراسة Boteti بتسوانا دولة في 
ناطثال لةشلل iالقا idطاذا نخفضةاأل خال الال

:الرسالة
:الكبيرالبخرو المنخفضة األمطار ذاتsemi-arid القاحلة شبه للمناطقكمثال

للمنطقة هيدروجرافي نموذج تطوير

الهيدروجرافيالنموذجمكوناتبين التفاعالت معايرة
Integrated hydrological
modelling of river- يج

 الجوفية المياه و السطحية المياه بين العالقة تحليل

ةالبيانات تخد :ال

groundwater interactions
(2019)

:المستخدمة البيانات

استخدامات الجوفية، المياه عمق النهر، تصرفات الحرارة، درجات البخر، المطر، بيانات 
الجيولوجيا التربة، التضاريس، أو الطبوغرافيا األرض،

https://library.itc.utwent
e.nl/papers_2019/msc/wr
em/mitiku.pdf

:المستخدمة البرامج
ModFlow-NWT, UZF1, SFR2 , ,

٢٠١٩جمعة داود                                                       .د)                                                                                           الجزء األول(الجيوماتكس تطبيقات حديثة في 



مراقبة و تقدير الجفاف باستخدام االستشعار عن بعد)٢٠( م)(
٢٣

 في حقلية بيانات و بعد عن االستشعار بيانات علي باالعتماد الجفاف ظاهرة فهم زيادة 
ة الناطافالف

:الرسالة
الصينمناطق احدي في ٢٠١٦-٢٠٠٣ الفترة

مثل القياسية الجفاف معامالت تطبيق  SPI, SPEI, SPAEI. SVI مدي وبيان 
ا ةفا ةاق فافظاه لهاال ث ات كان

Drought monitoring and
assessment using remote

مكانياتمثيلها والجفاف ظاهرة مراقبة فياسهامهم

:المستخدمة البيانات

sensing (2018)

https://library.itc.utwent

مرئيات MODIS، مرئيات من المياه خزان حجم تقديرات GRACE، البخر معدل ، 
الحقلية المناخية القياسات األمطار، بيانات

e.nl/papers_2018/msc/wr
em/muiruri.pdf

:المستخدمة البرامج

Arc GIS, ILWIS, MATLAB 

٢٠١٩جمعة داود                                                       .د)                                                                                           الجزء األول(الجيوماتكس تطبيقات حديثة في 

في علم البيانات المكانيةGISالجمع بين لغات البرمجة مفتوحة المصدر و) ٢١( مع)( ي
٢٤

:الرسالة تطبيقات في منها االستفادة يمكن منها أي و البرمجة لغات طبيعة دراسة ١.

الجغرافية المعلومات نظم

الجغرافيةالمعلوماتنظموالبرمجةلغاتبينالجمعسبلأفضلدراسة٢.
Combining open-source
programming languages ع بلل ر. ج بين ج يو م و بر ر  ج

  عالية كفاءة الي للوصول

ثلة٣ األ ض ل ف ة ال لغا ا تخ ةا ل ال

with GIS for spatial data
science (2017)

:العمليةاستخدام لغات البرمجة في حل بعض األمثلة٣.

  لغةPython  مع برنامجArc GIS    التحليل المكاني للجريمةفي

لغةRبرنامج Arcمع GISللجريمةف المكان التحليل

http://cartographymaste
r.eu/wp-
content/theses/2017_Kali

i h i df  لغةR  مع برنامجArc GIS               التحليل المكاني للجريمةفيnic_Thesis.pdf

٢٠١٩جمعة داود                                                       .د)                                                                                           الجزء األول(الجيوماتكس تطبيقات حديثة في 



نمذجة عدم اليقين عند تحديد المناطق المعرضة للغمر في الفيضان) ٢٢( ي)( م
٢٥

 اليقين علي تؤثر التي العناصر فحص certainty الرسالة المناطق لتحديد خرائط تطوير:
inundated للغمر المعرضة areas الجغرافية المعلومات نظم طرق استخدام عند 

GIS المثال سبيل علي ومنها الفيضانات مخاطر دراسة في:

الرقميةاالرتفاعاتنموذجدقةووضوحدرجةDEM resolution and

Modelling, mapping and
visualization of flood وح رج  ج وو ي ر و DEM ر resolution and

accuracy  

 الدراسة لمنطقة الطبوغرافية الخصائص

والطبوغرافيةوالخرائطاألرضاستخداماتخرائطمثلالمستخدمةالبياناتجودة

inundation uncertainties
(2018)

 والطبوغرافيةوالخرائطاألرض استخدامات خرائط مثلالمستخدمةالبياناتجودة
   الهيدرولوجية البيانات

الفيضان تقدير في المستخدم الحسابات نموذج

الط قلةل لفiل

http://www.diva-
portal.org/smash/get/div
a2:1254912/FULLTEXT01.

df اليقين عدم لبيان االحصائية المعامالت تطبيقuncertaintyالنتائجفي

اليقين خرائط تطوير certainty maps اليقين عدم خرائط و 
mapsuncertaintyالفيضانمخاطرتقديرنتائجفي

pdf

mapsuncertainty ن ر ير ج ي ي

٢٠١٩جمعة داود                                                       .د)                                                                                           الجزء األول(الجيوماتكس تطبيقات حديثة في 

تأثير سهولة الوصول علي شبكة الترام)٢٣( م)( ي
٢٦

 الجغرافية المعلومات نظم استخدام GIS الرسالة  الوصول سهولة مدي قياس و بيان في:

accessibility األمريكية كاليفورنيا بوالية توسون مدينة في الترام شبكة الي

 بعد و قبل( فيها الجماعي النقل شبكة علي )المدينة هذه في( الترام خط تأثير مدي بيان 
)تشغيله

Public transportation
accessibility impacts of )تشغيله

معامل تطوير index الوصول سهولة يقيس accessibility النقل لخدمات 
الجماعي

the Tucson modern
streetcar (2017)

https://spatial.usc.edu/w
p-
content/uploads/2017/03
/ b j i df/Suber_Benjamin.pdf

٢٠١٩جمعة داود                                                       .د)                                                                                           الجزء األول(الجيوماتكس تطبيقات حديثة في 



تطوير خرائط المناجم السطحية باستخدام تصنيف المرئيات الفضائية كثيرة النطاقات) ٢٤( م)( م
٢٧

الرسالة  بعد عن لالستشعارالفضائيةالمرئياتلتصنيف طريقتيناستخدام: م
image classification الصناعي القمر لمرئيات AVIRIS ذات 

hyper الكثيرة النطاقات spectral 

ة لا ا فلثالال ان ةال النطاقاث

Mapping surface mines
with hyperspectral
remotely sensed imagery النطاقات كثيرةالمرئيات تصنيف علي تؤثرالتي العواملدراسة

النطاقات كثيرة للمرئيات التصنيف دقة تقدير

قةتط ةط ك ات ت فأ ن اتلت ئ ةلل نافالنطاقاتكث ال

remotely sensed imagery
classification (2017)

https://spatial usc edu/w  المناجم فيالنطاقاتكثيرة للمرئياتلتصنيف أوتوماتيكية طريقة تطوير
األمريكية  فيرجينيا غرب بمنطقة السطحية

ة

https://spatial.usc.edu/w
p-
content/uploads/2014/03
/Zoeller Alexander pdf :المستخدمة البرامج

  IDRISI, TerrSet المرئيات لتحليل

Arc GIS المكانية للتحليالت

/Zoeller_Alexander.pdf

يي

٢٠١٩جمعة داود                                                       .د)                                                                                           الجزء األول(الجيوماتكس تطبيقات حديثة في 

التحليل الجيومكاني للبقع الساخنة في مستوي الدخل وفجوات الطعام و الزراعة الحضرية) ٢٥(
٢٨

:الرسالة  :عوامل لثالثة )التركز نقاط( الساخنة البقع بين الجيواحصائية العالقات دراسة ١.
الدخل مستوي  

الطعام فجوات food deserts )الطازج الطعام مصادر عن البعيدة المناطق(

الحضريةالزراعة urban agriculture )بالمراكز المحيطةالمناطق فيأي 

A geospatial analysis of
income level, food deserts

d b i lt h t
g)يي

)الحضرية

باستخدام األمريكية أنجلوس لوس مقاطعة في GIS

and urban agriculture hot
spots (2016)

https://spatial usc edu/w Arc برنامج في المكانية التحليالت بعض تطبيق٢. GIS العالقة هذه لتوضيح:
 المكاني الترابط تحليل spatial autocorrelation  

 الساخنة البقع تحليل hot spot

https://spatial.usc.edu/w
p-
content/uploads/2016/03
/Cruz Hildemar pdf

المكاني الحزام/الحرم تحليل buffer

االتجاهي التوزيع تحليل directional distribution 

تنباط٣ وذجا تكشافانحدان لبينا ةالعوا ؤث العناصهذهعلال

/Cruz-Hildemar.pdf

العناصر هذه علي المؤثرةالعوامل بين استكشافي انحدار نموذج استنباط٣.
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GPSGeodesy
DEM

GISRS

ا ال ف ثة قا ط

GIS

تطبيقات حديثة في الجيوماتكس
)رسالة أكاديمية حديثة ٥٠من (

Modern Applications of Geomatics
(From 50 Recent Academic Thesis)

الجزء الثاني
)٥٠ -  ٢٦(

جمعة دمحم داود .د

( 5 )

٢٠١٩

أهمية اللغة االنجليزيةاألهداف

 لبعض حديثة أفكار علي االطالع١.
قات اتكتط ال

٢

أعجبك؟هل  .الرسالة بعنوانأبدأ ١.
الجيوماتكستطبيقات

أعجبك؟هل  .عامةلتأخذ فكرة  Abstract الملخصاقرأ ٢. أكاديمية رسالة ٥٠ استعراض.٢
 و الجغرافيا أقسام من حديثة
 الهندسة و الجيوماتكس و البيئة

 األوروبية الجامعات في المساحية
ة ةف(األ ٢الف ١

 الموضوع علي للتعرف Introduction المقدمة فصل اقرأ٣.
أةف ٢٠١٦ الفترة في(األمريكية و

– ٢٠١٩( 

ائلأفكاتق٣ ةل أكا

 .النتائج أهم علي للتعرف Conclusionالخالصةفصل +نفسه
أعجبك؟ هل

 أكاديمية لرسائلأفكارتقديم٣.
 أو العربية الجامعات في للباحثين
علمية لبحوث

 سواء موضوعها تنفيذ تستطيع كنت ان لتري بالتفصيل الرسالة أقرا٤.
!عندكمنجديدةاضافاتعملمعأوهوكما ي ل عوو !  ن ج
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المحتويات
٣

للتنبؤ باألمطاراالنحدار المكاني و الزمني  - ٢٦

أل ف ةأث ة
علي نموذج النمو الحضري التخطيط الحضريتأثير  -٣٩

ة أف ة ة ذ ةأ ق الميزانية المائيةتأثير التغير في غطاءات األرض علي  -٢٧

علي أطراف المدينة الطرقتقدير تأثير امتداد شبكة  - ٢٨

في مجال الكارتوجرافيا الحقيقة المختلطةاستخدام أجهزة  - ٢٩

المواقع الصناعيةأسلوب النمذجة المتكاملة لتقييم أفضلية -٤٠
و تعرية الجريان السطحي تقييم تأثير ادارة األرض علي  -٤١

التربة      
ق٢ ل ة نا ال ا األق ضا الف ط ا ضاخ الف اذ ن آلبار المياه الجوفيةانشاء قاعدة بيانات وخرائط انترنت  - ٣٠

لجرائم العنفالتحليل المكاني للبقع الباردة  - ٣١

 GIS/RSباستخدام جودة المياه السطحيةتقدير  -٣٢

نماذج الفيضانخرائط الفيضان باألقمار الصناعية لتقييم-٤٢
للوصول الي المدارس خطوط سير آمنةتحليل الشبكات إلنشاء  -٤٣
في المطارات إلدارة الرصفعلي االنترنت  GISنظام  -٤٤
ات٤٥ تخدا ا ف ات التغ تأث ل ل ض/ت األ ات غطا

/م

المحمولة الموبايالتنظام للمالحة المحمولة باستخدام  - ٣٣
خرائط االنترنتنظام قابل للتوسع إلدارة  - ٣٤

في-٣٥ للتغير المكاني األرضالتحليل غطاءات

غطاءات األرض/تحليل تأثير التغيرات في استخدامات-٤٥
الفيضاناتعلي       
الرئيسية صنابير المياهلتقدير أضرار  GISاستخدام  -٤٦
ف٤٧ ية ق ال و طبوعة ال ائط للخ ةالوصول العا كتبات ال غطاءات األرضالتحليل المكاني للتغير في  -٣٥

  الحياة النباتيةلفهم تأثير ادارة األرض علي  GIS, RSتطبيق  - ٣٦

WorldView-3لمرئيات القمر  التصحيح الجويتقييم طرق  - ٣٧

ات٣٨٤ قاتفتش ةتط ال اتال ا ال

المكتبات العامةالوصول للخرائط المطبوعة و الرقمية في -٤٧
النفايات في البيئة الجافة مكباتاختيار أفضل مواقع  -٤٨
في الظروف المناخية القاسية كوارث الطرقنمذجة و تقدير  -٤٩
تحديد٥٠ و تقييم السطحيةطرق المائيةالسدود الموارد ادارة ف

٢٠١٩جمعة داود                                                       .د)                                                                                         الجزء الثاني(الجيوماتكس  تطبيقات حديثة في 

في ادارة الموارد المائية السدود السطحيةطرق تقييم و تحديد -٥٠بالسيارات المالحة تطبيقات في مستشعرات ٤ دمج -٣٨

االنحدار المكاني و الزمني للتنبؤ باألمطار) ٢٦( ي)( ي
٤

 في لألمطار الزمني و المكاني التوزيع علي )االرتفاعات مثل( العناصر بعض تأثير تقييم 
ةة

:الرسالة
)غانا دولة( محددة منطقة

الطبيعياالخضرارمقياساستخدامNVDIمرئياتمنالمحسوبMODISلفهم
Spatio-temporal
regression kriging  س م ري ير ي نوب NVDI بي   هم MODIS ر

للمطر المكاني التوزيع طبيعة

التغيرداالتاستخدامتقييمcovariance functionsاألمطاربياناتفي

for predicting
rainfall (2019)

 التغير داالت استخدام تقييم covariance functions األمطاربيانات في

 انحدار نماذج عدة تقييم regression models التحليالت أدوات باستخدام 
ة ائ ا liال i lاخلGISؤ طللتن ةال ةلفت ن ةز

https://library.itc.u
twente.nl/papers_2
019/msc/gfm/adigi.

df محددةزمنية لفترةبالمطر للتنبؤGISداخل toolsgeostatisticalالجيواحصائية

المستخدمةالبرامج:ArcGIS and R

pdf

ج ArcGIS   : بر and R

٢٠١٩جمعة داود                                                       .د)                                                                                         الجزء الثاني(الجيوماتكس  تطبيقات حديثة في 



SWATتأثير التغير في غطاءات األرض علي الميزانية المائية باستخدام نموذج ) ٢٧( ج)( م ي ي
٥

األرض غطاءات في التغيرات تحديد land cover ٢٠١٨-١٩٨٦ الفترة في الدراسة منطقة في 
اتئياتن الند

:الرسالة
الندسات مرئيات من

نموذج باستخدام المؤثرة العوامل تحديد SWAT (Soil Water Assessment
Tool)والتربةعواملبينالعالقاتيدرسالذيالهيدرلوجيةالنماذجأدقوأشهرأحدهوو

Effect of land cover
change on water Tool) و التربة عوامل بين العالقات يدرس الذيالهيدرلوجية النماذج أدق و أشهرأحدهو و 

الخ .... األرض وغطاءات المياه
  

المائية الميزانية علي منهم عامل كال تأثيرتحديد water balance 

balance (2019)

https://library.itc.u ييهميري ييز

البخر و الجريان علي األرض غطاءات في التغيرات و المناخية التغيرات تأثير تقييم

twente.nl/papers_2
019/msc/wrem/aga
.pdf

 هيدرولوجية، بيانات ،DEM طبوغرافية بيانات األرض، غطاءات التربة، أنواع :المستخدمة البيانات
مناخية بيانات

ةل ل Arc     :المستخدمةالبرامج GIS and ArcSWAT2012 

٢٠١٩جمعة داود                                                       .د)                                                                                         الجزء الثاني(الجيوماتكس  تطبيقات حديثة في 

تقدير تأثير امتداد شبكة الطرق علي أطراف المدينة) ٢٨( ي)(
٦

الرسالة:الطرق مد نتيجة مدينة أطراف في العمراني التغير ديناميكية دراسة:

 المدينة أطراف داخل السكني التطور طبيعة فهم

 السكني التطور علي الطرق مد يؤثر كيف

اتت ةالتأث ا ت ةاال ا ةاالقت كان ة(ال ا ةاال ل ة)ال نت

Assessing the
impact of road
expansion (2019) مد نتيجة )السلبيةوااليجابية( المكانيةو االقتصاديةو االجتماعية التأثيراتتحديد 

الطرق

المدينة أطراف في السكني التطورعليالطرق مد بآثارالتنبؤونمذجة

expansion (2019)

https://library.itc.u
twente.nl/papers 2 ييي

:المستخدمة البرامج

Arc GIS, SPSS

twente.nl/papers_2
019/msc/upm/adug
bila.pdf

 Arc GIS, SPSS 

:المستخدمة البيانات

قات ائطط ةناتخ اناتدان ت ا  استبيانات ميدانية، عينات خرائط، و طبقات

٢٠١٩جمعة داود                                                       .د)                                                                                         الجزء الثاني(الجيوماتكس  تطبيقات حديثة في 



استخدام أجهزة الحقيقة المختلطة في مجال الكارتوجرافيا) ٢٩( ي)( م
٧

المختلطة الحقيقة أجهزة mixed realityالعالم بين )تجمع( تخلط التي األجهزة هي 
أ

:الرسالة
virtual أجهزة بينما( التخيلي العالم و الحقيقي reality العالم تعرض التي هي 
)الخ ... أثري موقع في تخيلية جولة عمل أو الفيديو ألعاب مثل فقط، التخيلي

  

ف الةت الال

Potential usage of
mixed reality
d i i th fi ld :اليالرسالة تهدف

المختلطة لحقيقة لمفهوم النظرية األسس  

مايكروسوفتشركةكاميراجهازبالتحديد(أجهزتهاطبيعةفهمMicrosoft

devices in the field
of cartography
(2018)

هبي هم ي( جهز ز ب ورير جه رو Microsoft ي
HoloLens(  

الكارتوجرافيا مجال في مستقبال استخدامها امكانية استعراض

http://cartography
master.eu/wp-
content/theses/2018content/theses/2018
_SATIR_Thesis.pdf

٢٠١٩جمعة داود                                                       .د)                                                                                         الجزء الثاني(الجيوماتكس  تطبيقات حديثة في 

المياه الجوفية الدارة GISانشاء قاعدة بيانات وخرائط انترنت لآلبار باستخدام ) ٣٠( م)(
٨

 الرسالةاألمريكية كليفورنيا في الجوفية اآلبار لمعلومات مكانية بيانات قاعدة انشاء:

 نظام انشاء Web-GIS الجوفية لآلبار االنترنت علي

 الجوفية لآلبار بيانية رسوم و خرائط تطوير

ة تا ثال د تالت الةال ال ةاآل ف هاال ائ خ

Creating a well
database and web
mapping خصائصها و الجوفيةاآلبار لحالة المستمر التحديث والمتابعة 

 التنفيذية الجهات و المواطنين بيم التعاون دعم

 الجوفية المياه لمصادرالذكية االدارة

mapping
application: Using
GIS to manage
groundwater

( 6)
ييرير جو

resources (2016)

https://spatial.usc.e
du/wp-du/wp
content/uploads/20
16/10/Kelley-
Heather.pdf

٢٠١٩جمعة داود                                                       .د)                                                                                         الجزء الثاني(الجيوماتكس  تطبيقات حديثة في 



التحليل المكاني للبقع الباردة لجرائم العنف)٣١( م)( ع ي
٩

فيالمكانيةالتحليالتاستخدامGISالباردةالبقعفحصولفهمcold spotsالرسالة: يي يم GIS عص وهم ر ب coldب spots 
األمريكية نيويورك بمدينة العنف جرائم في )لظاهرة حدوثا األقل المناطق(

٣(والمنازلأصحاب)٢(والمنازلخصائص)١(بينالمكانيةوالكميةالعالقاتفحص(

A spatial analysis of
violent crime cold ٣( و المنازلأصحاب)٢( و المنازل خصائص)١( بين المكانيةوالكمية العالقات فحص( 

 نوع لهم و محدد مكان بحماية يهتموا أشخاص أي( guardianship وصاية وجود
العنف جرائم حدوث و )السلطة من

spots (2016)

https://spatial.usc.e

المربعات بأقل االنحدار أساليب استخدام OLS االستكشافي االنحدار و ER االنحدار و 
العنفجرائم حدوث علي تؤثر التيالعوامل لنمذجة GWR الموزونالجغرافي

du/wp-
content/uploads/20
17/01/Jopp-

i df
مييي

Brian.pdf

٢٠١٩جمعة داود                                                       .د)                                                                                         الجزء الثاني(الجيوماتكس  تطبيقات حديثة في 

و االستشعار عن بعد و النمذجة الرياضيةGISتقدير جودة المياه السطحية باستخدام) ٣٢( م)(
١٠

مرئيات من السطحية المياه جودة خصائص تقدير LandSat-8 )مدينة في األنهار ألحد  
ف

:دكتوراهرسالة 
)كندا في نيوبروينسويك

 الخاليا نموذج( المياه لجودة الحقلية القياسات و الخصائص هذه بين العالقة نمذجة 

Surface water
quality assessment
using A remote

  )GIS في المكانية التحليالت و ANN العصبية

الحقليةالقياساتمنالمياهجودةخصائصحسابجودةزيادة

using A remote
sensing, GIS, and
mathematical
modelling  ي ينيجو صب جو زي

 السطحية للمياه الزمنية و المكانية بالتغيرات تتأثر التي المياه جودة خصائص أهم تحديد

modelling
framework (2018)

http://www2.unb.c
a/gge/Pubs/TR313.
pdf

٢٠١٩جمعة داود                                                       .د)                                                                                         الجزء الثاني(الجيوماتكس  تطبيقات حديثة في 



المحمولة الموبايالتنظام للمالحة المحمولة باستخدام ) ٣٣( م)( م
١١

 الصناعية باألقمار المالحية العالمية النظم مستشعرات تتواجد GNSS أجهزة معظم في  
ة

:دكتوراهرسالة  
الحديثة الموبايالت

الذاتيبالقصورالمالحة تقنية احالل يمكن الصناعية األقمار اشارات انقطاع عند  

ورر

Handheld mobile
mapping using يع

INS:SystemNavigationInertial زمنية فترة في النسبية المواقع لتحديد 
صغيرة

pp g g
smart phone (2018)

https://prism.ucalg

 المحمولة للمالحة التكلفة قليل نظام تطوير Mobile Mapping System:
MMS مستشعر دمج خالل من INS المالحة وسيلتي بين للدمج موبايل جهاز في  

GNSS+INSالمواقعتحديدفي

ary.ca/bitstream/h
andle/1880/106415/
ucalgary_2018_als

b i if df GNSS+INSالمواقع تحديد في

 من كال ألرصاد الرياضية النمذجة GNSS و INS تقدير في عالية لدقة للوصول 
االحداثيات

ubaie_naif.pdf?seq
uence=3&isAllowed
=y

االحداثيات

٢٠١٩جمعة داود                                                       .د)                                                                                         الجزء الثاني(الجيوماتكس  تطبيقات حديثة في 

نظام قابل للتوسع إلدارة خرائط االنترنت) ٣٤( ع)( م
١٢

المتجاورة الخرائط عرض في المتبعة المختلفة الطرق تحليل و دراسة tiled maps  
أة

:الرسالة
االنترنت علي )أخري اليخريطة حدود منالتنقلعند(

 مجلد في الموجودة( المتجاورة الخرائط لعرض للتطوير قابل و جديد نظام تطوير  
قف

A Scalable Web
Tiled Map

folderالبياناتقاعدة في محدد(

 البرمجة لغات استخدام Java and PostgreSQL لتركيب نموذج تطوير في 

Management
System (2017)

dataالبيانات structure model الخرائط بيانات قواعد مع للتعامل

 االنترنتعليالخرائط عرضفيمرات٣أسرع أنهالجديدالنموذجأثبت

http://www2.unb.c
a/gge/Pubs/TR309.
pdf ييعج

 

٢٠١٩جمعة داود                                                       .د)                                                                                         الجزء الثاني(الجيوماتكس  تطبيقات حديثة في 



التحليل المكاني للتغير في غطاءات األرض) ٣٥( ي)( ي
١٣

األرض استخدامات في التغير متابعة في بعد عن االستشعار مرئيات استخدام land use 
فةفأل

:الرسالة
landاألرضغطاءات و coverكندا مناطق احديفي(سنة ٢٠فترةطوال(:

 الفضائية المرئيات من المعلومات استخراج طرق أفضل تحديد

المرئياتلضبطاألرضيةالتحكمنقاطالختيارطريقةانشاء

Spatial Analysis of
Land Cover Changes المرئيات لضبطاألرضيةالتحكمنقاطالختيار طريقةانشاء

 النطاقات متعددة المرئيات من استنباطها يمكن التي المؤشرات و العناصر اختيار

ة ألةةقذ

(2016)

http://www2.unb.c
 األبعاد رباعية مكانية بيانات قاعدة وإنشاء التغيرات نمذجةD4لها

المستنبطةاألرض غطاءات/استخدامات خرائط دقة تقدير

a/gge/Pubs/TR301.
pdf

استخداماتها و لألراضي المتكاملة االدارة

٢٠١٩جمعة داود                                                       .د)                                                                                         الجزء الثاني(الجيوماتكس  تطبيقات حديثة في 

لفهم تأثير أساليب ادارة األرض علي تغيرات الحياة النباتية  GIS, RSتطبيق ) ٣٦( ي,)( م
١٤

 الرسالةالطبيعية الموارد ادارة في الزمنية التغيرات لفهم كأداة العاملي التحليل استخدام تقييم:

  

 في عام منتجع( الدراسة منطقة في كبيرة نباتية تغيرات بها حدثت التي المناطق تحديد 
)أستراليا

Exploring Remote
Sensing and
Geographic
Information Systems

 في التغيرات اكتشاف في ١٩٩٩ و ١٩٨٩ عامي بين الندسات مرئيات استخدام تقييم 
النباتيةالحياة

Information Systems
Technologies to
Understand
Vegetation Changes in
Response to Land يي

 التحليل أدوات باستخدام النباتية الحياة تغير و المطر معدالت و الجفاف بين الترابط تحديد 
GISفي

p
Management
Practices (2018)

https://spatial.usc.ed
/ GIS ي

 

u/wp-
content/uploads/2018
/03/Botkin_Adlin.pdf

٢٠١٩جمعة داود                                                       .د)                                                                                         الجزء الثاني(الجيوماتكس  تطبيقات حديثة في 



WorldView-3تقييم طرق التصحيح الجوي لمرئيات القمر ) ٣٧( ي)( ح 3م
١٥

الجوي التصحيح لحسابات المختلفة الطرق دراسة atmospheric correction 
ةةقف

:الرسالة
-high المكاني الوضوحعالية بعد عنلالستشعارالصناعية االقمار مرئياتضبط في

resolution imagesEvaluating atmospheric
correction methods
using Worldview-3

 البيانات قياس أجهزة( حقلية بقياسات المقارنة عند الطرق هذه نتائج تقييم و تحليل 
spectreo األرض سطح علي من الطيفية radiometers (  

using Worldview 3
image (2019)

https://library.itc.utwe

 nte.nl/papers_2019/ms
c/aes/davaadorj.pdf

٢٠١٩جمعة داود                                                       .د)                                                                                         الجزء الثاني(الجيوماتكس  تطبيقات حديثة في 

مستشعرات في تطبيقات المالحة بالسيارات ٤دمج )٣٨( يج)(
١٦

:دكتوراهرسالة :مستشعرات / أجهزة ٤ لبيانات التكاملي الدمج

 GNSS الصناعية باألقمار العالمية المالحة نظم ١.

Inertial الذاتي القصور قياسات وحدة ٢. Measurement Unit: IMU 

ا٣ كةق ةال ؤ ةال ت Stال Vi l Od t VO

Tightly Coupled
Integration of
GNSS/INS/St Stereoالمتعددةبالرؤية الحركة قياس ٣. Visual Odometer: VO 

Map الخرائط مطابقة نظام٤. Matching System: MM  

GNSS/INS/Stereo
Vision/Map
Matching System for
Land Vehicle

بالسيارات المالحة أثناء االحداثيات لقياس تكاملي أسلوب في  

المالحةأثناءللبياناتاستمراريةومناسبةدقةعلالحصولبهدف

Land Vehicle
Navigation (2018)

https://prism.ucalgary. المالحة أثناء للبيانات استمرارية و مناسبة دقةعليالحصولبهدفhttps://prism.ucalgary.
ca/bitstream/handle/18
80/106447/ucalgary_2
018_liu_fei.pdf?sequen
ce=1&isAllowed=yce=1&isAllowed=y

٢٠١٩جمعة داود                                                       .د)                                                                                         الجزء الثاني(الجيوماتكس  تطبيقات حديثة في 



تأثير التخطيط الحضري علي نموذج النمو الحضري) ٣٩( ي)( ج ي ي
١٧

الحضري التخطيط تأثير فهم urban planning الرسالة في الحضري النمو أنماط علي:

:)الصين مدن احدي( الدراسة منطقة في مختلفة زمنية فترات
 الحضري للنمو )المتعددة( التاريخية األنماط تحديد

ةالعواملتحديد اتفالحضالنموأنماطفالمؤث العوامل(متعددةزمنيةفت

Effect of Urban
Planning on Urban
Growth Pattern العوامل( متعددة زمنيةفتراتفيالحضري النموأنماط في المؤثرة العواملتحديد 

)االجتماعية و االقتصادية و الطبيعية

 مختلفة زمنية فترات في الحضري النمو أنماط علي الحضري التخطيط تأثير تحديد

Growth Pattern
(2019)

https://library itc u

األرض، استخدامات خرائط فضائية، مرئيات :المستخدمة البيانات DEM، أخري بيانات

https://library.itc.u
twente.nl/papers_2
019/msc/upm/lei.pd
f

المستخدمة البرامج: Arc GIS 

f

٢٠١٩جمعة داود                                                       .د)                                                                                         الجزء الثاني(الجيوماتكس  تطبيقات حديثة في 

أسلوب النمذجة المتكاملة لتقييم أفضلية المواقع الصناعية) ٤٠( ع)( م
١٨

الرسالة:صناعية منطقة موقع اختيار علي تؤثر التي العوامل دراسة:

متعددة زمنية فترات في )الدراسة منطقة في( لألرض الصناعي االستخدام أنماط تقييم  
٢٠١٧ ،٢٠٠٣ ،١٩٨٧ 

An integrated
modelling approach
to assess industrial

و الطبيعية العناصر( الصناعية المناطق تحديد في المؤثرة العناصر أهم تقييم و تحديد 
)االجتماعية و االقتصادية و البشرية

to assess industrial
location suitability
(2019)

(

باستخدام جديدة صناعية لمنطقة موقع لتحديد مناسبة طريقة تحديد GIS )خالل من 
)GISArcبرنامجفالمتاحةالمختلفةاألمثلية/األفضليةطرقمقارنة

https://library.itc.utwe
nte.nl/papers_2019/ms
c/upm/nai.pdf

)GISArcبرنامجفيالمتاحةالمختلفة األمثلية/األفضلية طرق مقارنة

الدراسة منطقة في المستقبلية الصناعية للتنمية المناسبة المناطق تحديد

 

٢٠١٩جمعة داود                                                       .د)                                                                                         الجزء الثاني(الجيوماتكس  تطبيقات حديثة في 



تقييم تأثير ادارة األرض علي الجريان السطحي و تعرية التربة) ٤١( ي)( ي م
١٩

:التربة فقدان و السطحي الجريان علي األرض ادارة أساليب تأثير دراسة
اؤشالقة اتاالخض اتالغطاNDVIالن اتلالن ضغطا ناطقفاأل ال

:الرسالة
النباتي االخضرار مؤشر عالقة NDVI المناطق في األرض غطاءات عليالنباتي والغطاء 

االستوائية
محدد مائي حوض في األرض غطاءات معلومات من االستفادة طرق أفضل
النباتيالغطاءبتغيرتتأثرالتيالهيدرولوجيةالعناصرهيما

Assessing the impacts of
land management
practices on surface النباتي الغطاء بتغير تتأثر التي الهيدرولوجيةالعناصر هي ما

السطحي الجريان تقدير علي تؤثر التي العوامل أهم هي ما
للمطر معينة قيمة عند السطحي الجريان كمية هي ما
تايالند(الدراسةمنطقةفيالمطرلنموذجاألرضتنميةممارساتأفضلهيما(

practices on surface
runoff and soil erosion
(2018)

htt //lib it t )تايالند( الدراسة منطقةفي المطرلنموذج األرض تنمية ممارسات أفضل هي ما
المطرية العواصف حدوث عند التربة لتعرية المعرضة المناطق ما  
عامة بصفة المياه ادارة و التربة علي المطر معدالت زيادة تأثيرات هي ما

https://library.itc.utwe
nte.nl/papers_2018/ms
c/aes/akpejiori.pdf

مرئيات :المستخدمة البيانات Landsat-7, Sentinel-2و مناخية وبيانات DEM و 
األرض ادارة بيانات و تربة عينات

المستخدمةالبرامج:Google Earth and LISEM المستخدمة البرامج:    Google Earth and LISEM  

٢٠١٩جمعة داود                                                       .د)                                                                                         الجزء الثاني(الجيوماتكس  تطبيقات حديثة في 

خرائط الفيضان باألقمار الصناعية لتقييم نماذج الفيضان) ٤٢( ج)( م
٢٠

الرسالة معايرة في الفضائية المرئيات من المستنبطة الفيضان خرائط استخدام امكانية تحليل:

:)غانا بدولة أكرا( كافية قياسات بها ليس منطقة في الفيضانات نماذج
 الرادارية المرئيات من الفيضان خرائط استخراج Sentenel-1

تخراج PlanScopeالبصريةالمرئياتمنالفيضانخرائطا

Satellite-based flood
mapping for
hydronamic flood البصرية المرئيات من الفيضان خرائط استخراجPlanScope

الغمر أوقات وتحديد الخزان تصرفات و المياه لمناسيب بيانات قاعدة انشاء

المائيالحوض في الغمرلمحاكاة رياضيهيدرولوجي نموذجتصميم

hydronamic flood
model assessment
(2018)

ييييجم

 المحاكاة نموذج مع الفضائية المرئيات من الغمر خرائط مقارنة

 النموذج نتائج لمعايرة مناسبة الفضائية المرئيات من الفيضان خرائط كانت ان تقييم

https://library.itc.utwe
nte.nl/papers_2018/ms
c/wrem/AmoahAddae.p
df

المستخدمة البرامج: SNAP الرادارية، المرئيات لتحليل SOBEK للنماذج  
Arc الي باإلضافة  ،الهيدرلولوجية GIS 

df
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خطوط سير آمنة للوصول الي المدارسالنشاءتحليل الشبكات :السير اآلمن) ٤٣( ي)(
٢١

في الشبكات تحليل أدوات استخدام GIS الرسالة )المشي( السير مسارات علي للحصول:

.أمريكية مدينة في االبتدائية المدارس لطالب )طريق أقصر وليس( اآلمن

علياآلمنالسيرمعاييرتعتمد:

Safe Walk: A
Network Analyst
F k f S f  ير يير ن ا :ي اآل

 مزدوج، أو ١ اتجاه و الطريق، عرض ،المشاه ممرات( الشوارع و الطرق خصاص 
  )الخ .... الطرق، تقاطعات السير، عوائق

ةطفط

Framework for Safe
Routes to School
(2017)

الخ ... السريعة، الطرقالعنف،مناطق( المحليالمجتمعخصائص(

 

خصائصوالبشريةوالطبيعيةالخصائصعنالمحليللمجتمعأفضالفهماالنتائجتقدم

https://spatial.usc.edu/
wp-
content/uploads/2014/0
3/Alfonso Jonathan pd  خصائص و البشريةوالطبيعية الخصائص عنالمحلي للمجتمع أفضالفهما النتائج تقدم 

المدينة في األمن
3/Alfonso_Jonathan.pd
f
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الرصف في المطارات الدارةعلي االنترنت GISنظام) ٤٤( ييم)(
٢٢

 نظام توفير و تصميم GIS الرسالة و التنفيذ و التخطيط ادارات لمهندسي )االنترنت علي( لحظي:
 متعددة وسائل خالل من الجارية الرصف مشروعات تحليل و عرض من مطار في الصيانة

Aالخ ... الموبايل و الكمبيوتر مثل Web GIS
Application for
Airport Pavement

 داخل ممر أو طريق ألي الحالية و السابقة الرصف خصائص للمهندسين النظام يقدم 
الرصف اعادة أو للصيانة حاجته مدي ليقرروا المطار

Airport Pavement
Management (2017)

https://spatial.usc.edu/

 الخرائط و المعلومات يقدم انما الجغرافية المعلومات بنظم كبيرة خبرة النظام يتطلب ال 
العادي للمستخدم بسيطة بصورة

p // p /
wp-
content/uploads/2017/0
8/Grotefend_Robert.pdf

المستخدم البرنامج:  Arc GIL Online 
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غطاءات األرض علي الفيضانات/تحليل تأثير التغيرات في استخدامات)٤٥( يي)(
٢٣

بمنطقة ٢٠١٦ – ١٩٨٩ الفترة في االرض غطاءات و استخدامات في التغيرات رصد 
ة ا )الفلف(ال

:الرسالة
 )الفلبين في( الدراسة

التغيرات هذه علي تؤثر التي العناصر اهم دراسة

السطحيالجريانعليالغطاءاتواالستخداماتمنالمختلفةاألنواعتأثيردراسة

Analyzing the effects
of land cover/ land
use changes on عير ر نيءون و يجري

محاكاة( الفيضان قوة و حجم من تزيد التي العناصر تحديد(

مرئيات:المستخدمةالبياناتLandsat،DEM،التربةبياناتهيدرولوجية،بيانات

use changes on
flashflood (2017)

https://library itc ut مرئيات :المستخدمة البيانات Landsat،DEM، التربةبيانات هيدرولوجية، بيانات

المستخدمة البرامج: OpenSEM الفيضانات، لنمذجة ERDAS المرئيات لتحليل 
المكانيةالتحليالت و DEM لتحليلArcGISالفضائية،

https://library.itc.ut
wente.nl/papers_201
7/msc/aes/brebante.p
df Gي Sييويلf

Dawod, G., Mirza, M., Al-Ghamdi, K., and Elzahrany, R., 2014, Projected impacts of land use and road network
changes on increasing flood hazards using a 4D GIS: A case study in Makkah metropolitan area, Saudi Arabia,
Arabian Journal of Geosciences V 7 No 3 March 2014 pp 1139 1156
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Arabian Journal of Geosciences, V. 7, No.3, March 2014, pp. 1139-1156.
http://link.springer.com/article/10.1007/s12517-013-0876-7

الصيانة المطلوبةلتقدير أضرار صنابير المياه الرئيسية و GISاستخدام ) ٤٦( م)(
٢٤

استخدام GIS الرسالة المياه لصنابير تحدث التي لألضرار المكاني البعد تحليل في:

  الفترة في األمريكية نيويورك والية مقاطعات احدي في )الحرائق الطفاء المخصصة(
٢٠١٥- ٢٠١٢:
السياراتحوادثجراءمنللصنابيرتحدثالتياألضرارتحديد

Using GIS and Asset
Management to
U d t d السياراتحوادثجراءمنللصنابير تحدث التياألضرار تحديد

 األضرار هذه من الصنابير لصيانة الحاجة علي )المطرية العواصف( المناخ تأثر

 في )الساخنة البقع مثل( المكانية التحليالت و االحصائية التحليالت تطبيق GIS 

Understand
Hydrant Damages
and Required
Maintenance (2017)

 الصنابير لصيانة الدورية الحاجة مدي بيان
Maintenance (2017)

https://spatial.usc.edu/
wp-wp
content/uploads/2017/0
5/Makar_Colleen.pdf
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الوصول للخرائط المطبوعة و الرقمية في المكتبات العامة) ٤٧( ي)(
٢٥

نظام تصميم GIS الرسالة الي بعد من الوصول من العامة المكتبة لمستخدمي يسمح:

:المتوفرة المطبوعة الخرائط
العامة بالمكتبة العاملين و المستخدمين حاجات تلبي بيانات قاعدة تصميم

يةبياناتقاعدةانشاء metadataالورقيةالخرائطلبياناتstandardقيا

Accessing Hard Maps
and Associated Digital
Components: A Case قياسية بياناتقاعدةانشاء standardالورقية الخرائط لبيانات metadata 

المتوفرة

وتوفيرها )الرقمية صورتها في( المطلوبة الخريطة الي بالوصول يسمح آلي نظام انشاء 

Components: A Case
Study of the U.S.
Library of the Marine
Corps (2017)

formats صيغعدة في للمستخدم

الرقمية المكتبة صيغة/صورة الي المكانية البيانات قاعدة تحويل eLibrary للبحث 
الممسوحةالرقميةمكوناتهاوورقيةخريطةأيعنالسريع

Corps (2017)

https://spatial.usc.edu/
wp-
content/uploads/2017/0 يريي ن ريع ه و ور ي و content/uploads/2017/0ور
2/Tucker_Samantha.pd
f
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اختيار أفضل مواقع مكبات النفايات في البيئة الجافة) ٤٨( ي)( ع
٢٦

دكتوراهرسالة الصلبة للنفايات مكب إلنشاء المناسب للموقع الالزمة الشروط / المعايير تحديد:

تطبيق GIS المتعددة المعايير لتحليل طرق عدة باستخدام multicriteria لبيان 
المطلوبة للمعايير المطابقة المواقع

Solid waste landfills
in an arid
environment site

ع

الدراسة منطقة في( الصلبة للنفايات المتوقع الحجم تقدير( 

environment site
selection and design
(2019)

العالمية البيئية للمواصفات طبقا )رأسيا و أفقيا( النفايات مكب تصميمhttp://www.diva-
portal.org/smash/g
et/diva2:1294795/Fet/diva2:1294795/F
ULLTEXT02.pdf
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نمذجة و تقدير كوارث الطرق في الظروف المناخية القاسية)٤٩( ي)(
٢٧

 الرسالة حوض في المناخية الظروف و التربة خصائص و الطرق حوادث بين العالقة دراسة:

: GIS باستخدام السويد في  watershed  مائي

الطرق علي الفيضان تأثير تصف التيالعوامل دراسة

Road disasters?
modeling and

t f d
قيي

 المائي الحوض في الطرق علي تأثيره و بالفيضان للتنبؤ طريقة تطوير

 الفيضانات خصائص علي وتأثيرها الطرق تضاريس تحليل

ل ةلل ف فل طل ةلل لطش

assessment of roads
within crucial
climate conditions
(2016) الطرقشبكةحولالسطحيالتصريفوالجوفية المياه خصائص تحليل

 الطرق شبكة علي تأثيرهم و الرطوبة و الحرارة نمذجة

(2016)

http://www.diva-
portal org/smash/ge

المستخدمة البرامج: HEC-HMS أداة الي باإلضافة الفيضان لنمذجة Arc Hydro،  
Arc GIS 

portal.org/smash/ge
t/diva2:927226/FUL
LTEXT01.pdf
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طرق تقييم و تحديد السدود السطحية في ادارة الموارد المائية) ٥٠( ي)( م
٢٨

 دكتوراهرسالة  لتخزين سطحية سدود إلنشاء المواقع أفضل لتحديد جديدة طريقة اختبار و تطوير:
: GIS باستخدام )باكستان( جافة بيئة و )السويد( رطبة بيئة في المياه

بهاالمتعلقةالمشاكلوالمائيةالمواردادارةفيالسطحيةالسدودتأثيردراسة

Subsurface dams in
water resource
management رر ي يو ير ر به  لوي و

 المطلوبة للمعايير طبقا السطحية السدود انشاء مواقع أنسب الختيار طريقة تطوير 
)المتعددة المعايير تحليالت طرق من طريقتين بين المقارنة خالل من(

اتط قةاخت ةط ذ اكلن االخ فال ifال

management –
methods for
assessment and
location (2016)

الجوفيالمائي الخزانسمك لنمذجةطريقة اختبار و تطويرaquifer  

 السطحية السدود علي وتأثيره الجوفية المياه لسريان نموذج تطوير

( )

http://www.diva-
portal.org/smash/get/d
iva2:902012/FULLTEXT

المستخدمة البرامج:  ArcGIS و Gwbal الجوفية المياه لنمذجة  
iva2:902012/FULLTEXT
02.pdf
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أخري ؟؟رسائل أو أفكار 

:األمريكيةأمثلة لمواقع بعض الجامعات األوروبية و 

٢٩

ع

1. https://www.itc.nl/library/research/academic-output/msc-theses/

2 https://cartographymaster eu/theses/2. https://cartographymaster.eu/theses/

3. http://www2.unb.ca/gge/Pubs/TechnicalReports.html

4. https://spatial.usc.edu/m-s-in-gist-theses/4. https://spatial.usc.edu/m s in gist theses/

5. https://schulich.ucalgary.ca/geomatics/research/research-
areas/graduate-student-research

6. https://pqdtopen.proquest.com/results.html?QryTxt=GIS&fromyea
r=&toyear=&author=&Title=&pubnum=&school=&advisor=&keywo
rds=rds=
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)٩(حلقة ة

جيوماتكس مستقبليةتطبيقات جيوماتكس مستقبليةتطبيقات
)علمية حديثة بحوثمن (

Geomatics ApplicationsFuture
)Papers(From Modern 

دمحم.د داودجمعة اوج دمحم  .

أهمية اللغة االنجليزيةاألهداف

الجيوماتكس تطبيقات لبعض مستقبلية أفكارعلي االطالع يريع جيوبيبب

   حديثة عالمية مجالت و مؤتمرات في المنشورة العلمية البحوث أحدث من ٣٣ استعراض
ة  ISPRS و FIG  الدوليتين المنظمتينمؤتمرات خاصة)٢٠١٩–  ٢٠١٨الفترة في(

في البحوث األكاديمية هو ما سيتم تطبيقه  حالياما يجري 

القريب المستقبلفي ) أجهزة و برامج و أساليب جديدة(
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االتجاهات الحديثة في الجيوماتكس

تقنيات جديدة لعرض و مشاركة /وسائل               أجهزة جديدة للحصول علي/تقنيات/وسائل
:المكانيةالبيانات                           :البيانات المكانية و زيادة دقتها 

طيار بدون الطائرات UAV                             □ االنترنت علي الجغرافية المعلومات نظم Web-GIS 

بالليزرالمسحLaser Scanner+□المحمولةالجغرافيةالمعلوماتنظمMobile-GIS ح يزر ا Laserب Scanner              □ وم يا را ج و ا Mobile ا GIS 

بالضوء االستشعار LiDAR 
الذاتي بالقصور القياس INS/IMU
ةنظ ال اال ةاألق نا GNSSال الصناعية باألقمار المالحةنظمGNSS 

ف ةأ البيانات المكانية تحليلأساليب جديدة في 

جديدة في المستقبل القريب تطبيقات
٢٠١٩جمعة داود                                                      . تطبيقات جيوماتكس مستقبلية                                  د

تطبيقات الطائرات بدون طيار و القيادة اآللية :أوال
Unmanned Aerial Vehicle (UAV)Unmanned Aerial Vehicle (UAV)

Autonomous driving
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في الحصول علي البيانات في منطقة انشاء الطرق الطائرات بدون طياراستخدام  -١

استخدام UAV دقيقة خرائط :لعمل بها طريق انشاء سيتم التي المنطقة في 
 دراسة ،)الملكية نزع تكلفة و أنواع( الطريق انشاء تكلفة تقدير األرض، الستخدامات

اةخالل ةا ط تخط  تخطيطية مسارات عدة خالل

The using of Unmanned Aerial Vehicle (UAV) technology for land acquisition in highway construction area:
http://www fig net/resources/proceedings/fig proceedings/fig2018/papers/ts09h/TS09H soedomo leksono et al 9347 pdfhttp://www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig2018/papers/ts09h/TS09H_soedomo_leksono_et_al_9347.pdf

طياراستخدام-٢ بدون الشاطئالطائرات لخط األبعاد ثالثية الخرائط في رم  ي ون  ئر ب ب   ي  ر  ي 

استخدام UAV القياسات دمج و ضخمه بحيرة منطقة في الشاطئ خط تحديد في 
3Dاألبعادثالثيةخرائطإلنتاجbathymetryاألعماققياساتمعالطبوغرافية  3D األبعاد ثالثيةخرائطإلنتاج bathymetryاألعماققياسات معالطبوغرافية

البحيرة إلدارة
3D shoreline mapping with unmanned aerial vehicle:
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3D shoreline mapping with unmanned aerial vehicle:
http://www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig2018/papers/ts02d/TS02D_uysal_ilci_et_al_9460.pdf

للقيادة اآلليةخرائط الطرق ثالثية األبعاد  -٣

الليزري المسح قياسات من الطريق حدود و الطرق اشارات استخراج علي االعتماد 
 سائق بدون السيارات تطبيقات في األبعاد ثالثية خرائط انشاء بهدف الحركة أثناء

ة( ا ةالق d)اآلل i iA tة ق ت لفال تق القال   القريب المستقبل فيالمتوقعة drivingAutonomous)اآللية القيادة(

3D point-based high-definition road maps for autonomous driving:
http://www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig2018/papers/ts08e/TS08E_li_ma_et_al_9360.pdf

لتطبيقات-٤ الدقيقة المسارات اآلليةتحديد القيادة القيادة اآلليةتحديد المسارات الدقيقة لتطبيقات  -٤

التعرف يمكن لكي رقمية نماذج في عامة المركبات و السيارات نماذج لوضع طريقة 
شقةل ةل ةآل لل real-time اآلنية المستشعراتمن( بدقةعليها sensors( داخل الموجودة 

 )اآللية القيادة( سائق بدون سيارة
P i hi l t ti f t d i i li ti
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Precise vehicle reconstruction for autonomous driving applications:
https://www.isprs-ann-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/IV-2-W5/21/2019/isprs-annals-IV-2-W5-21-2019.pdf



في البيئة الداخلية بالطائرات بدون طيارتحسين دقة المالحة  -٥

قياسات في جيدة لدقة الوصول UAV داخلية بيئة في indoor )اشارات انقطاع عند GNSS( خالل من 
الطائرةفيsensorsمستشعرمنأكثرعلياالعتماد

Enhanced UAV navigation using hall-magnetic and air-mass flow sensors in indoor environment
https://www.isprs-ann-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/IV-2-W5/187/2019/isprs-annals-IV-2-W5-187-

الطائرة في sensorsمستشعر من أكثر علياالعتماد

p p p g p p
2019.pdf
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طث تطبيقات الليدار و االستشعار عن بعد :ثانيا

٢٠١٩جمعة داود                                                      . تطبيقات جيوماتكس مستقبلية                                  د



األرضي في النمذجة ثالثية األبعاد الليدارتطبيق  -٦

و الليدار من كال قياسات تطبيق GNSS 3 األبعاد ثالثية نماذج انشاء فيD لمنشأ 
 و الداخل من )الشمالي القطب في أبحاث محطة تضمها منشئات مجموعة( معين

  معاالخارج

Application of terrestrial LiDAR for 3D modelling of the Bulgarian Antarctic Station “St. Kliment Ohridski”:
http://www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig2018/papers/ts11e/TS11E_kamburov_arslan_9272.pdf

آلية القيادةو كاميرا في منع تصادم السيارات  الليداراستخدام  -٧

اللحظي للتعرف رقمية اميراك مع الليدار قياسات استخدام time-real حواف علي 
 منع و السيارات هذه بين التصادم لمنع( سائق بدون تتحرك لسيارة اشاراته و الطريق
)العادية الطرق الي لها المخصصة الطرق تجاوز

LiDAR and camera detection fusion in a real-time industrial multi-sensor collision avoidance system:
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https://www.mdpi.com/2079-9292/7/6/84/pdf

الليدارنظام مركب لتصنيف بيانات  -٨

المسارات متعدد و جوا المحمول الليدار بيانات لتصنيف جديدة طريقة استنباط 
strips  األرض غطاءات خرائط انتاج في بكفاءة لدمجهم land cover  

Combined multiple classified datasets classification approach for point cloud LiDAR data:
https://www isprs ann photogramm remote sens spatial inf sci net/IV 2 W5/349/2019/isprs annals IV 2 W5 349 2019 pdfhttps://www.isprs-ann-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/IV-2-W5/349/2019/isprs-annals-IV-2-W5-349-2019.pdf

االستشعار عن بعدتخطيط أعمال الحصاد باستخدام -٩

عن االستشعار علي يعتمد نظام خالل من القرار لمتخذي الحصاد خطط وضع 
البيانات تحليل في الصناعي الذكاء أساليب و )جوا المحمول الليدار( بعد

م

Planning har esting operations in forest en ironment remote sensing for decision s pport
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Planning harvesting operations in forest environment: remote sensing for decision support:
https://www.isprs-ann-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/IV-3-W1/33/2019/isprs-annals-IV-3-W1-33-2019.pdf



في البحث و االنقاذ داخل المباني الضخمة الموجات فوق الصوتيةاستخدام  - ١٠

الصوتية فوق الموجات تقنية تطبيق ultrasonic signals داخل مثبتة أجهزة في 
 تحديد في للمساعدة )كثيف دخان ووجود( حريق حالة أثناء اشاراتها الستقبال المباني
اكةاقع كةاأل ت عة)األشخا(ال انقاذهل انقاذهم لسرعة)األشخاص(المتحركةاألجسام حركة و مواقع

An ultrasonic sensor for human presence detection to assist rescue work in large buildings:
https://www.isprs-ann-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/IV-4-W7/135/2018/isprs-annals-IV-4-W7-135-2018.pdf

في القواعد الخرسانية في محطات طاقة الرياح الموجات فوق الصوتيةاستخدام  - ١١

 تطبيق تقنية الموجات فوق الصوتيةultrasonic signals  في الكشف عن حدوث
في محطات طاقة ) قبل ظهور التشققات علي سطحها(أضرار في القواعد الخرسانية  ي ر و ي ر ه(ر ي هور ي)ب

الرياح
Application of ultrasonic measurement on concrete foundations of the modern wind energy plants: approaches
and e perienceand experience:
http://www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig2018/papers/ts08e/TS08E_resnik_9251.pdf
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الصور الجويةالتصنيف باستخدام الذكاء الصناعي في  - ١٢

الليدار قياسات + الجوية المرئيات تصنيف في الصناعي الذكاء أساليب تطبيق 
يي علي أيضا انماالهندسي الشكل عليفقطليس االعتمادخاللمن جواالمحمول يه

 التصنيف دقة لزيادة اللون

Machine-learning classification of aerial photogrammetric 3D point clouds:
http://www.fig.net/resources/proceedings/fig proceedings/fig2018/papers/ts05f/TS05F beker hani et al 9340.pdfp g p g g_p g g p p _ _ _ _ _ p
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لةثالثا ال ائط الخ ز الل ال قات تط تطبيقات المسح الليزري و الخرائط المحمولة: ثالثا
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الطائرات بدون طياراألرضي و الصور الرخيصة من  الماسح الليزرينظام للخرائط باستخدام  - ١٣

فةططأل في رخيصة طيار بدون بطائرات التصوير و األرضي بالليزرالمسح من كال استخدام  
 األهداف و الداخل من لمبني 3D األبعاد ثالثية نماذج تطوير و القياسات دمج

بهالمحيطةالخارجية به المحيطة الخارجية

Improved mapping solution using terrestrial laser scanners and low-cost UAV images:
htt // fi t/ / di /fi di /fi 2018/ /t 04f/TS04F fifi l bb 9332 dfhttp://www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig2018/papers/ts04f/TS04F_afifi_el-rabbany_9332.pdf

في تحديث الخرائط التفصيلية GNSSثالثية األبعاد مع بيانات  الماسح الليزريدمج بيانات  - ١٤

الصناعية األقمار قياسات مع األبعد ثالثي الليزري الماسح قياسات دمج GNSS في 
 المعلومات واستخراج 3D رقمي نموذج إلنتاج دقيقة مكانية قياسات علي الحصول

ة ل ف للللظةل لل

Combination of 3D terrestrial laser scanning and GNSS technologies for measurement of hard /impossible/ to access objects of

 اليهاالوصوليصعب التي للظاهرات وخاصة منهالتفصيلية
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g g p j
cadastre in the process of data acquisition for the required update of the cadastral plan:
http://www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig2018/papers/ts11e/TS11E_kostov_9513.pdf



األرضي و التصوير الجوي و نظم المعلومات الجغرافية المسح بالليزرمراقبة االزاحة بدمج  - ١٥

اتد زالتقن ضالل ةالاأل ةال دق lال المديقريبةالجويةالصورواألرضي بالليزرالمسح تقنياتدمجclose-
range لمراقبة تكاملي اطار في الجغرافية المعلومات نظم و الجيوديسيا و 
القريبةاالنشاءاتأعمالمنمجموعةوسط(كهربائيةمحطةمبنيفياالزاحة ييالز ي  ب و و( هرب ء لنج  ريب ال

)منها
Displacement and surface pathology monitoring of former Tejo Power Station building by combining terrestrial laser scanning,
micro-geodesy photogrammetry and GISmicro-geodesy, photogrammetry and GIS
http://www.fig.net/resources/proceedings/2017/2017_10_INGEO/22_TS3-2_Oliveira.pdf

الليزريمقارنة-١٦ التحركاتالمسح مراقبة في التقليدية المساحة طرق و يزرير    ر ح  ب  ر ي  ي  ي رق   و 

3 األبعاد ثالثي الليزري المسح استخدامD األرضية التحركات مراقبة في 
ة( ن)االزا اتضخناعل كان هإ تخدا الا قعند ةالط ا ال  المساحية الطرق عن بديالاستخدامه وإمكانيات ضخم صناعي لمبني )االزاحة(

التقليدية
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Comparison of 3D Laser Scanning and Classical Survey Data Deformation Analysis of Industrial Facilities in Oil Refinery
http://www.fig.net/resources/proceedings/2017/2017_10_INGEO/32_Poster2_Dapo.pdf

ثالثي األبعاد المسح الليزريخرائط الطرق عالية الوضوح المكاني باستخدام  - ١٧

ثط ةططفألث 3 األبعادثالثيالليزري المسح تطبيقD المكاني الوضوحعالية خرائط تطويرفي 
 نظام قياسات و GNSS بأرصاد القياسات دمج مع المسارات/الحارات متعددة للطرق
الطرقإلدارةتكاملياطارفيمعاالطرقتشققاتالكتشافالليزر الطرقإلدارةتكاملي اطار فيمعاالطرق تشققات الكتشافالليزر

High resolution multi-lane road surface mapping using 3D laser profilers:
http://www fig net/resources/proceedings/fig proceedings/fig2018/papers/ts11e/TS11E laurent petitclerc et al 9334 pdfhttp://www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig2018/papers/ts11e/TS11E_laurent_petitclerc_et_al_9334.pdf

المحمول ثنائي األبعاد للتطبيقات الداخلية المسح الليزري - ١٨

2 األبعاد ثنائي بالليزر المسح استخدامD االنشاءات لمشروعات الداخلية األجزاء في 
  الحالية النهائية الحالة و األساسي التصميم بين الفروق متابعة و رقمية خرائط لعمل

2D-based Indoor Mobile Laser Scanning for Construction Digital Mapping Application:

as-built رخيصة و سريعة بطريقة
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2D-based Indoor Mobile Laser Scanning for Construction Digital Mapping Application:
http://www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig2018/papers/ts02f/TS02F_chen_hancock_et_al_9278.pdf



في المساحة التفصيلية MMSنظام الخرائط المحمولة  - ١٩

المحمولة الخرائط نظم تطبيق MMS:SystemMappingMobile البيانات علي الحصول في 
   الكادسترال خرائط تحديث و التفصيلية المساحة في )أقل تكلفة و بسرعة( المكانية

Mobile Mapping System Used In Cadastral Surveying:
http://www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig2018/papers/ts08e/TS08E_wei_9631.pdf
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GNSSتطبيقات:رابعا ب GNSSبي :ر

٢٠١٩جمعة داود                                                      . تطبيقات جيوماتكس مستقبلية                                  د



 GNSSمراقبة التحركات األرضية باستخدام االستشعار عن بعد الراداري و  - ٢٠

الراداري بعدعناالستشعار تقنيتي بين الدمجSynthetic Aperture Radar:
SAR المالحية الصناعية األقمار و GNSS األرضية التحركات تحديد و مراقبة في 
الزمنمنفترةخالل)االزاحة(األفقية الزمنمنفترة خالل)االزاحة( األفقية

Joint analysis of GNSS and InSAR for deformation monitoring: A Ffasibility study in Johor, Malaysia:
http://www.fig.net/resources/proceedings/fig proceedings/fig2018/papers/iss08j/ISS08J isa mohamed et al 9479.pdfhttp://www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig2018/papers/iss08j/ISS08J_isa_mohamed_et_al_9479.pdf

في مراقبة هبوط األرض GPSدمج االستشعار عن بعد الراداري مع  - ٢١

الراداري بعد عن االستشعار تقنيتي بين الدمج Synthetic Aperture
SAR:Radar المالحية الصناعية األقمار و GPS التحركات تحديد و مراقبة في 

ة ةأل أ ةاللألطل لف

Integrating multi-temporal SAR images and GPS data to monitor three-dimensional land subsidence:

الزمنمنفترة خالل) األرضهبوط( الرأسيةاألرضية
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Integrating multi-temporal SAR images and GPS data to monitor three-dimensional land subsidence:
https://www.isprs-ann-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/IV-3-W1/9/2019/isprs-annals-IV-3-W1-9-2019.pdf

لمراقبة المباني GNSSاستخدام أسلوب التحديد الدقيق للنقطة في  - ٢٢

فأط أسلوب تطبيقPPP:PositioningPointPreciseفي الحسابو للرصد 
 مثل( الجيولوجية الكوارث وتأثير الضخمة المباني حالة لمراقبة GNSS قياسات
عليها)الزالزل عليها )الزالزل

Evaluation of high-rate GNSS-PPP for monitoring structural health and seismo-geodesy applications:
http://www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig2018/papers/ts04f/TS04F_yigit_dindar_et_al_9512.pdf

 GNSSفوائد استخدام ثالثة ترددات في حسابات تطبيقات  - ٢٣

تقنيات في الحديثة الصناعية األقمار اشارات ترددات من االستفادة GNSS 
)فقط GPS  ترددات و اشارات علي االعتماد من بدال( دقتها لزيادة

B fit f T i l F C l Sli D t ti
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Benefit of Triple-Frequency on Cycle-Slip Detection:
http://www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig2018/papers/ts03e/TS03E_dong_sheng_hancock_et_al_9503.pdf



Web-GISتطبيقات : خامسا
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التفاعلية كوسيلة لخدمة دعم القرار في مجال العمران االنترنت المكانيةتطبيقات  - ٢٤

تخدا ائطا ةالخ ل نتلالتفا تفادةفاالنت نناال اطن لال لجمع المواطنين مناالستفادةفي االنترنتعلي التفاعلية الخرائط استخدام 
 المحيط للمجتمع العمراني التخطيط عمليات في آرائهم معرفة و المكانية البيانات

العمرانيةالتنميةاستراتيجياتضعووالبياناتتحليلأيضاوبهم يجيع وو بييل يو بهم يي ر ر

Interactive spatial web-applications as new means of support for urban decision-making process:
https://www.isprs-ann-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/IV-4-W7/59/2018/isprs-annals-IV-4-W7-59-2018.pdfhttps://www.isprs ann photogramm remote sens spatial inf sci.net/IV 4 W7/59/2018/isprs annals IV 4 W7 59 2018.pdf

علي االنترنت GISجودة مفهوم تطبيقات المدن الذكية و  - ٢٥

علي المتاحة المعلومات و الخدمات جودة لتقدير وسيلة ايجاد GIS و باالنترنت  
الذكية المدن مشروعات في المستخدمين لمتطلبات مالئمتها

S t it W bGIS li ti f f k t f hi h l l lit f i
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Smart city WebGIS applications: proof of work concept for high-level quality-of-service assurance:
https://www.isprs-ann-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/IV-4-W7/99/2018/isprs-annals-IV-4-W7-99-2018.pdf



و الخرائط و بيانات الطاقة 3Dللربط بين نماذج المباني  عرض علي االنترنتنظام  - ٢٦

ائطنالد اتالخ ل ةال ل انالتف اتلل خاللن(االطاقةل خالل من( بها الطاقة معلومات وللمبانيالتفصيليةالمعلومات والخرائط بين الدمج 
  االنترنت علي للعرض 3D األبعاد ثالثي نظام تطوير في )باالنترنت متصلة مستشعرات

المتكاملةاالدارةألعمال)مثالجامعةلمنشئات( ل )ال ج ( ر أل ال

Linking 3D building models, maps and energy-related data in a web-based visualization system:
https://www.isprs-ann-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/IV-4-W7/129/2018/isprs-annals-IV-4-W7-129-2018.pdf

لمشاركة بيانات المخاطر الجيولوجية علي االنترنت GISتطبيق موبايل و  - ٢٧

Wنظاتط b GISنتل ضااالنت قأ Mتط bil GISلل ا لال نظام تطوير Web-GIS تطبيقوأيضا االنترنت عليMobile-GIS و لجمع الموبايل علي
)دول عدة( اقليمية منطقة في الجيولوجية المخاطر بيانات مشاركة و تحليل

Mobile application and a web-based geographic information system for sharing geological hazards information in East and Southeast Asia:
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Mobile application and a web based geographic information system for sharing geological hazards information in East and Southeast Asia:
https://file.scirp.org/pdf/JGIS_2019051714484148.pdf

ا عةاد تن أخ قات تط تطبيقات أخري متنوعة:سادسا
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التواصل االجتماعيمناسيب الفيضانات من صور  - ٢٨

التواصلوسائلعلالمعروضةالفيضاناتصورمنلالستفادةآليةطريقةتطوير التواصل وسائل علي المعروضةالفيضانات صور من لالستفادةآلية طريقة تطوير 
 حالة عن )السطحي الجريان ارتفاع مثال( كمية معلومات استنباط في االجتماعي

الفيضان

Flood water level from social media images:
https://www.isprs-ann-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/IV-2-W5/5/2019/isprs-annals-IV-2-W5-5-2019.pdf

وسائل التواصل االجتماعيو  GISمراقبة المخاطر لحظيا باستخدام االستشعار عن بعد و  -٢٩

والرياضيةالنماذجبينالدمجWeb GISوسائلوالفضائيةالمرئياتو والرياضية النماذج بين الدمج Web-GIS وسائل و الفضائيةالمرئياتو 
 و )مثال الفيضان( المخاطر لمراقبة لحظية شبه آلية ايجاد في االجتماعي التواصل

حدوثهاعندالمناسبةاالجراءاتاتخاذوالبيئيةآثارها

Near-real time hazard monitoring and information dissemination through integration of remote sensing, GIS,
numerical modelling web applications and social media:

ي ر ء وبي ه بالجر  و
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numerical modelling, web applications and social media:
https://www.isprs-ann-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/IV-3-W1/25/2019/isprs-annals-IV-3-W1-25-2019.pdf

ثالثي األبعاد السجل العيني -٣٠
باستخداماألرضالمسحقياساتبينالدمجGPSوالجويالتصويرو باستخداماألرضيالمسح قياسات بينالدمج GPS و الجوي التصوير و 

 D3 األبعاد ثالثي تفصيلي معلومات نظام لتطوير GIS و الفضائية المرئيات
المستحقةالضرائب تقدير و )العيني السجل( األراضي لملكيات )ي(ي

Cadastre2014 Japan To Osaka- Alkis Type Cadastre:
http://www fig net/resources/proceedings/fig proceedings/fig2018/papers/ts01g/TS01G hasegawa sato 9390 pdfhttp://www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig2018/papers/ts01g/TS01G_hasegawa_sato_9390.pdf

و ادارة المخاطر السجل العيني - ٣١

3 األبعاد ثالثي العيني السجل بيانات قاعدة استخدامD GIS من تحتويه ما بكل 
الطبيعية المخاطر ادارة )الضرائب تقدير بخالف( في تفصيلية مكانية معلومات

A l i f th M lti C d t f Ri k d Di t M t i C l bi
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Analysis of the Multipurpose Cadastre use for Risk and Disaster Management in Colombia:
http://www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig2018/papers/ts02g/TS02G_rodriguez_paez_et_al_9650.pdf



المناجم تحت األرضتقنيات البيانات ثالثية األبعاد في  - ٣٢

ق اتتط ائطتقن لةالخ ةMMSال ادثالث ة(األ الخا المحمولة الخرائط تقنيات تطبيقMMS المسحوخاصة(األبعادثالثية
 في انما األرض فوق تطبيقات في ليس )المحمول و الثابت الليزري
األرضسطحتحتالمناجم ألرض ح جم

Comparison of three innovative technologies for 3D-acquisition, modelling, and visualization of an underground mine:
http://www fig net/resources/proceedings/fig proceedings/fig2018/papers/ts05c/TS05C frangez kramis et al 9502 pdfhttp://www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig2018/papers/ts05c/TS05C_frangez_kramis_et_al_9502.pdf

إلدارة المباني المهجورة والخطرة و المتهدمة محمول GISنظام  - ٣٣

تطوير و المتهدمة و المهجورة المباني لخطورة معامل تحديد GIS محمول  
 و المحيطين الجيران علي تأثيرها و خطورتها مدي لتقييم لها )الموبايل علي(

ة ف لك ا لنانتهاخططضهاالت نق ذ نةفالتنف د ال   المدينة في التنفيذيينقبل من صيانتها  خططضع وو معها التعاملكيفية

A fi ld GIS l ti t D li t Sit d D St t M t
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A field GIS solution to Derelict Sites and Dangerous Structures Management:
http://www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig2018/papers/ts09h/TS09H_lee_9621.pdf

بحوث أو أفكار أخري ؟؟

:أمثلة لمواقع مؤتمرات و ورش عمل لبعض المنظمات الدولية

1. https://www.isprs-ann-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/IV-2-W5/

2 https // isprs ann photogramm remote sens spatial inf sci net/IV 3 W1/2. https://www.isprs-ann-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/IV-3-W1/

3. https://www.isprs-ann-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/IV-4-W7/

4. http://www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig2018/techprog.ht
m

5. http://www.fig.net/resources/proceedings/2017/2017_10_INGEO.asp
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عن أساسيات علوم الجيوماتكس: المراجع

كتبي كل :مجلد مجلد كل كتبي:

https://www.mediafire.com/folder/ci4ujfp7l4bqg/Gomaa_Dawod_Books

مجلد كتب باللغة العربية:

https://www.mediafire.com/folder/4iy7qhba26ae3/Books_Ar
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مراجع محددة
ثورة معلوماتية الليدارتقنية : ٢٠١٩رشا نوفل . كتاب د.١

http://www.mediafire.com/file/54mupjl649i9lpa/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%B1+%D8%B1%
D8%B4%D8%A7_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%84+2019.pdf

فل ةش ف غ ل ل ل ةظ الذ ف ا ةال ل ة ل ف في الدراسة الميدانية الهواتف الذكيةاستخدام نظم المعلومات الجغرفية و:٢٠١٧رشا نوفل .كتاب د.٢
https://newingis.blogspot.com.eg/2017/01/blog-post_18.html

:بدون طيارتقرير خاص عن طائرات التجسس : بعنوان CIAملف باللغة العربية من موقع وكالة المخابرات األمريكية .٣
https://www cia gov/library/abbottabad-https://www.cia.gov/library/abbottabad-

compound/56/56925AB2B15E99957CE533A0AF8E5E05_%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%AE
%D8%A7%D8%B5%20%D8%B9%D9%86%20%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%
D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D8%B3%20.pdf

__________________________________________________________________________________________________

:GNSSمن هيئة الفضاء األوروبية عن حسابات نظم ) باالنجليزية(كتاب .٤
https://gage.upc.es/sites/default/files/TEACHING_MATERIAL/GNSS_Book/ESA_GNSS-Book_TM-23_Vol_I.pdf

):عمل خرائط االنترنت التفاعلية( From ScratchWeb GIS: لدمحم شمروخ بعنوان) باالنجليزية(كتاب .٥
https://files fm/u/b88mm33chttps://files.fm/u/b88mm33c

 Server ApplicationsMobile ArcGISBuilding Web and): باالنجليزية(كتاب .٦
http://www.mediafire.com/file/te3espbpuqjry4k/Web_Mob_+ArGS+Srvr+App_+with+JavScr_Mohamed_Metwaly.pdf
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)١٠(حلقةة

حديثةأجهزة جيوماتكس جيوماتكس حديثةأجهزة

InstrumentsModern Geomatics 

دمحم.د داودجمعة اوج دمحم  .

جدا امهم هم ج

سيتم فقط) أسماء شركات(تجارية ذكر أية عالمات 

و ليس ألية دعاية تجارية الشرح العلمي بهدف ي ح
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تطور أجهزة قياس البيانات المكانية

الزوايا لقياس الثيودليت

المسافات لقياس الشريط

الزوايا لقياس الثيودليت

  الكترونيا المسافات قياس قياس
ز( EDM)الل

Total الشاملة المحطة
Station  

  X,Y األبعاد ثنائية احداثيات

EDM)بالليزر(

X,Yاألبعادثنائيةاحداثيات

  X,Y,Z األبعاد ثالثية احداثيات

+

  Z االرتفاع لقياس البصري الميزان

 X,Yب يي

+

 لقياس الرقمي الميزان

 بدقة Z االرتفاع لقياس الميزان(
)أعلي

  Z  االرتفاع

++
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تطور أجهزة قياس البيانات المكانية

بالطائرات الجوي التصوير

ةث ألث

الصناعية باألقمار الفضائي التصوير

ات داث ةا ادثنائ Xاأل Y

)بثمن مرئيات( تجارية أقمار

  X,Y األبعاد ثنائيةاحداثيات

overlappedمتداخلةصور

 X,Y األبعادثنائية احداثيات

  overlapped متداخلة مرئيات
:أخري لقياسات صناعية أقمار

  DEM الرادار قياسات    
  overlapped متداخلة صور

  X,Y,Z األبعاد ثالثية احداثيات
  X,Y,Z األبعاد ثالثية احداثيات

األرضية الجاذبية قياسات    

البحر سطح قياسات   

    .......  

ة ال قل ةل ل GPSألق   GPS باألقمار الصناعية) تحديد المواقع(المالحة

األبعاد ثالثية X,Y,Zاحداثيات
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ي األب ال ي  ا  X,Y,Zا



تطور أجهزة قياس البيانات المكانية

الرقمي الثيودليت

الشاملةالمحطة
وان كانت  تقليديةوسائل و أجهزة 
زال ةا تخ الشاملةالمحطة

الميزان

ة

مستخدمة ما زالت

الفضائيةالمرئيات

زة ؟؟؟؟؟األ ثة الحديثة ؟؟؟؟؟األجهزة ال

ة ة )موضوع الحلقة الحالية(
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األهداف

الحديثة الجيوماتكس تطبيقات في حاليا المستخدمة األجهزة بعض علي التعرف

Laser بالليزر المسح١. Scanner

الحة٢ INS/IMUالذاتبالقصوال INS/IMUالذاتي بالقصورالمالحة٢.

 GNSS الصناعية باألقمار المالحة نظم٣.

ة

صورة سريعة و ليست 
تفصيلية

MMS المحمولة الخرائطنظم٤.

UAV طيار بدون الطائرات٥.

 LiDAR بالضوء االستشعار٦.

أخريأجهزة٧. ريجهز.
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الليزري:أوال المسح أجهزة أجهزة المسح الليزري :أوال

Laser ScannersLaser Scanners
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الرصد بالليزر نقطة بنقطة

نات نت نالق ش ةال زتقن االل افاتق ال :المسافاتقياس و الليزر تقنية:العشرين القرن ستينات

ويعود بعاكسإطالق شعاع ليزر ليصطدم •

افة ةال ن×ال الز الزمن×السرعة =المسافة •

             جهاز EDM            الشاملة المحطة جهاز TS 

قلال ال ل ال ف دا ل ط قت نقطة نقطة ل د ال الرصد علي نقطة بنقطة            وقت طويل جدا في العمل الحقلي      :العيوب•

:تسعينات القرن العشرين

لتعود مرة أخري بأي هدفمن أشعة الليزر، تصطدم  حزمةجهاز يطلق •

ثانية/ إمكانية رصد آالف النقاط •

ي  Laser Scanningالمسح الليزري gح
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المسح الليزري

زال LSالل   :LS الليزري المسح•
 cloudpoint نقطية غمامة عنه ينتج و مالمسته دون الجسم لمسح الليزر أشعة من حزمة اطالق•

ا( dخاأ t(ا ت ذنتال اثالثن فD3األ لل .للهدف D3 األبعادثالثي نموذج ينتج بمعالجتهاو )datarawخام أرصاد(

ةكمية:مميزاته• حالبياناتجمعفعةالمطلوبةللمنطقةالنقاطمنكبي دقةبعدمنالهدفم  دقة بعد، من الهدف مسح البيانات، جمعفي سرعةالمطلوبة، للمنطقةالنقاط منكبيرة كمية:مميزاته•
 X,Y,Z األبعاد ثالثية أرصاد عالية،

:أنواع األجهزة•

أرضي١ أو Terrestrialثابت or Fixed LS  Terrestrial or Fixed LSثابت أو أرضي١.

 Airborne LSمحمول جوا ٢.

Mobileمتحرك٣ LS Mobile LSمتحرك ٣.
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)الثابت(الماسح الليزري األرضي 

ا : األرصاداأل
)النقطة المحمولة(لموقع الجهاز  relativeنسبية ) الليزر(مسافة •

لة ل قطة ل أث  GPSأو TSاحداثيات النقطة المحتلة من •

معالجة البيانات•

أل ثالث ذ  X,Y,Zنموذج ثالثي األبعاد •

:المواصفات:المواصفات
الدقة تتناسب عكسيا مع المسافة المرصودة•

مسافة١٢±دقة• متر٤٠٠~ملل متر  ٤٠٠~ مللي      مسافة         ٢-١± دقة        •

متر ٦٠٠٠~  مللي      مسافة      ٢٠-١٠±  دقة        •
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)الثابت(الماسح الليزري األرضي 

زة أ ختلفة ا ة(LSأن ش ختلفة ا )أ :)أسعار مختلفة بشدة(  LSأنواع مختلفة من أجهزة 
 field of viewمحدد ) افقيا و رأسيا(جهاز له مدي دوران •

أفقل ة درجة أفقيا ٣٦٠جهاز يمكنه الرصد •

جهاز مدمج مع كاميرا رقمية•

لة ش طة جهاز مدمج مع محطة شاملة•

 GPSجهاز مدمج مع أنتنا •

نا أن ة ق ا ا ا  GPSجهاز مدمج مع كاميرا رقمية و أنتنا•

جدا :مهم جدا:مهم

 point cloudلمعالجة كم هائل من األرصاد  عاليةكمبيوتر بمواصفات ١.

النمذجة٢ و الحسابات سرعة3Dبرنامج و بكفاءة بكفاءة و سرعة 3Dبرنامج الحسابات و النمذجة ٢.

٢٠١٩جمعة داود                                                      . أجهزة جيوماتكس حديثة                                  د

)الثابت(الماسح الليزري األرضي 

قا :LSتطبيقات LSتط
  التفصيلية و الطبوغرافية(الرقمية الخرائط( 

  3المسح الدقيقD  للمنشئات المدنيةas-build

  3النماذجD  الخزانات و السدود(الهندسية إلدارة المشروعات(

 متابعة االزاحة و الهبوط للمنشئات الضخمة

  نمذجة و تخطيط المدن

  المحاجر(الكميات حساب(

  المسجد الحرام(السياحية توثيق اآلثار و ادارة المناطق(

 المناجم السطحية و تحت األرضية

 متابعة التعديات

 ...... أخري
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الذاتي:ثانيا بالقصور المالحة ي:ي ا ور ا ال ب ا

Inertial Navigation System: INS
Inertial Measurement Unit: IMUInertial Measurement Unit: IMU
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المالحة بالقصور الذاتي

INS/IMUةلة ةلا ا ةأ ال اقألل افال لأل INS/IMU:لألهدافالمواقع تحديدأوللمالحة )أساسية وليست(مساعدة وسيلة 
 من )نفق في الدخول عند GPS مثال( األساسية الوسيلة تنقطع عندما المتحركة

:استخدامخالل :استخدام خالل

)محاور ٣ في االتجاه مقاييس( gyroscopes جيروسكوبات ثالثة(١)

)محاور٣فيالسرعةمقاييس(accelerometersمتسارعاتثالثة(٢)   )محاور ٣ في السرعةمقاييس(accelerometers متسارعات ثالثة(٢)

   االتجاه في التغير و السرعة في التغير و الموقع في التغير قياس يمكنها ثم ومن
)االبتدائيأواألصليللموضعنسبة( ع ب( يو يو )ب

   

الطائراتوالسفن(المتحركةلألهدافالمواقعتحديدفيالستيناتمنذمطبقةتقنية• ع يي ي ب ي  رو ن( ر  و
)الخ .... الصواريخ و
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المالحة بالقصور الذاتي

ا :رياضيااض

السرعة ذاتها: accelerometersالتكامل األول لقياسات التغير في السرعة •

ة ال ف التغ ات ا لق الثان ل lالتكا tض الitiال تا لكنه لكنه يحتاج الي  positionالموضع: accelerometersالتكامل الثاني لقياسات التغير في السرعة •
:لعمل التكامل في االتجاه الصحيح attitudeالوضع 

االتجاه• ف التغير لقياسات األول attitudeالوضع:gyroscopesالتكامل  attitudeالوضع : gyroscopesالتكامل األول لقياسات التغير في االتجاه•

 و مساعدة وسيلة فهي لذلك و .الزمن مرور مع الخطأ يزيد وبالتالي التكامل حسابات علي تعتمد أنها بما•
المواقع تحديد و للمالحة أساسية ليست
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الصناعية:ثالثا باألقمار العالمية المالحة نظم نظم المالحة العالمية باألقمار الصناعية:ثالثا

Global Navigation Satellite Systems: GNSSg y
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النظم العالمية للمالحة باألقمار الصناعية

GNSS

•S: Systems                                        (وليس نظام واحد) نظم

•S: Satellites                        (وليس تقنيات أرضية) أقمار صناعية
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النظم العالمية للمالحة باألقمار الصناعية

GNSS
• N: Navigation •مالحية N: Navigation                  مالحية

 األرض علي نقطة ألي االحداثيات أو المواقع لحساب
Xأع( Y Z( )X,Y,Z أو س،ص،ع(

يج لحساب اللحظة نفس في صناعيةأقمار ٣ نحتاج•
األرضية للنقطة س،ص،ع

لحساباللحظةنفسفيصناعيةأقمار٤نحتاج•  ب  س ي ير  ج
بدقة س،ص،ع

٢٠١٩جمعة داود                                                      . أجهزة جيوماتكس حديثة                                  د



النظم العالمية للمالحة باألقمار الصناعية

GNSS
G Global ض(عال األ كل )                                     يغطي كل األرض( عالمي     G: Global•)غط

بوجود• يسمح الصناعية األقمار من صناعية٤)رصد(عدد األقل(أقمار )علي )  علي األقل(أقمار صناعية ٤) رصد(عدد من األقمار الصناعية يسمح بوجود •
ساعة في اليوم ٢٤في أي بقعة علي سطح األرض 

يختلف هذا العدد باختالف ارتفاع األقمار و توزيعها في كل نظام•
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النظم العالمية للمالحة باألقمار الصناعية

GNSS
O ti l ا) ال لة ا )Operational    (عاملة حاليا) 

1- GPS ياألمريكي

2- GLONASS الروسي

3 Beidou ن -3ال Beidou الصيني

Under Development   (تحت التطوير متوقع ٢٠٢٠)

4- Galileo األوروبي
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النظم العالمية للمالحة باألقمار الصناعية

  GNSSمميزات

العاملة الصناعية األقمار عدد زيادة عدد األقمار الصناعية العاملةزيادة

ا اث اال ف قة ال ة زيادة الدقة في تحديد االحداثياتا

تقليل وقت الرصد الالزم للوصول لدقة عالية

لتحديد المواقع واحدعدم االعتماد علي نظام ٢.
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قات GNSSتط

النظم العالمية للمالحة باألقمار الصناعية

  GNSSتطبيقات 

الجيوديسيةاألرضيةالثوابتشبكاتانشاء• بب  يو ي ر ي جيو
بدقة االحداثيات تحديد و المساحي الرفع•
 DEM الرقمية االرتفاعات نماذج تطوير•

ا افاال غ ةلنقاطال ال ال ش اال بعد عن االستشعار لمرئيات معلومةلنقاط الجغرافي االرجاع•
الجغرافية المعلومات نظم لبيانات الموقع تحديد•
اآلليةالخرائط• اآللية الخرائط•
التحتية البنية شبكات و الطبيعية الموارد ادارة•
الزراعية االالت في التحكم والدقيقةالزراعة• ييمويزر زر
الجوية و البحرية و البرية المالحة•

!باإلضافة الي التطبيقات العسكرية وهي األهم 
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أ

النظم العالمية للمالحة باألقمار الصناعية

 GNSSأجهزة 
سعر غالي) دقة ملليمترات(أو هندسية  جيوديسيةأجهزة ١. ي)(

سعر بسيط) دقة أمتار(أو محمولة يدويا  مالحيةأجهزة ٢.

قات٣ لتط زة ةأ اف غ ال ات ل ال ات(نظ ت ط)قة ت سعر متوسط) دقة ديسيمترات(نظم المعلومات الجغرافيةأجهزة لتطبيقات ٣.
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المحمولة:رابعا الخرائط نظم نظم الخرائط المحمولة:رابعا

Mobile Mapping Systems: MMSpp g y
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القرن من التسعينات بداية :العشرينف

 MMSتاريخ نظم الخرائط المحمولة 

:العشرينفي بداية التسعينات من القرن 
•١٩٩١: GPSVan : األمريكيةجامعة أوهايو:

بها جايروجهاز٢+فيديوكاميرا+كاميرا٢+GPSجهاز:سيارة ر به        ز : ي يو ير  ير GPSجه زي يروجه ج

•١٩٩٣: VISAT : ناصر الشيمي .دالعالم المصري (الكندية جامعة كالجاري(
:األوليةاالمكانيات 

الت١ ا اكا ات اث ا ا اف األ ا تخ ا استخراج األهداف وحساب احداثياتها : كاميرات التصوير١.
كل لحظة التقاط للصور الفوتوغرافية وأيضا  geo-referencingتحديد احداثيات : GPSجهاز ٢.

.لفيلم الفيديو
الذات٣ الق اال/از اشا فق ن افة ال ا االت GPSا   GPSحساب االتجاه و المسافة عند فقد اشارات : الجيرو/جهاز القصور الذاتي٣.
  ).بطريق األسفلتمثال حالة (الحقا  attribute dataاستخراج معلومات غير مكانية : كاميرا فيديو٤.

:ج:النتائج
معلومات غير مكانية+ تصويره لكل ما تم  3Dخريطة  -
GIS Layerطبقة نظم معلومات جغرافية -

افات١٢:الدقة ت٣ل متر ٣٠سم لمسافات  ٢٠–١٠ :الدقة
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الحديثة  MMSنظم 

أساس تجميع البييانات         الصور الرقمية        ٢١ما قبل القرن 
ة( ال ة ا ال ة )قن )تقنية المساحة التصويرية(                                                       

أساس تجميع البييانات          قياسات الليزر         ٢١ما بعد القرن 

طريقة اضافية لتجميع البيياناتالصور الرقمية                                             

البيانات غير المكانية                                                               

لالرجاع GPSقياسات                                      

عند الضرورة GPSبديال عن  INSقياسات                                      

انا ال ل اا اق ا جيجا بايت ١=كم  ١تقريبا :  point cloudكم هائل من البيانات •
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أل

 MMSمكونات نظم الخرائط المحمولة 

)٢أحيانا (ماسح ليزري ١.

)٢أحيانا ( GPSجهاز ٢.
INSهاز٣ INSجهاز٣.
)للسيارات( DMIجهاز قياس المسافة ٤.
تصوير/كاميرا٥ كاميرات مجموعة مجموعة كاميرات تصوير/كاميرا٥.
كمبيوتر محمول/وحدة تخزين٦.
المنصة٧. علي التركيب وصلة ي . يب  ر و 

برامج معالجة البيانات٨.

workstationكمبيوتر من نوع محطة العمل ٩.
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لأ

 MMSأمثلة لمواصفات نظم الخرائط المحمولة 

جهازين ماسح ليزري أوجهاز •
درجة ٣٦٠الي  ١٠٠مجال رؤية من –

ن ت٦ال٢٧افات متر ٦٠٠٠الي ٢٧٠مسافات من –
ثانية/ألف الي مليون نقطة ٧٠عدد نقاط من –

GPSأثنينأوأنتنا• GPSأثنين أوأنتنا•
أيضا RTKأنتنا –

بانورامية• كاميراتأودرجة٣٦٠كاميرا مجموعة ي  ور ير ورج  ير ب و  ج
 INSجهاز قصور ذاتي •
 DMIجهاز قياس المسافات •
كمبيوتر محمول/وحدة تخزين•
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 MMSأنواع أجهزة 

:compactجهاز واحد مدمج 
)جهاز واحد(كل المركبات في اطار واحد • )ه(ي

)مركب/ سيارة (سهل التركيب علي المنصة •

جال يحتاج معايرة مستمرة•

:hybridأجهزة يمكن فصلهما 
أرضيا• ليعمل الليزري الماسح فصل ي يمكن ر ل  ي يزري  ح  ل  ن  ي

استخدامات متعددة•
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 MMSمنصات أجهزة 

:المطلوبةطبقا للتطبيقات و الدقة  platformsعدة منصات علي  MMSيمكن وضع جهاز 
  شنطة محمولة علي الظهرbackpack  يp

  دراجة نارية

 سيارة

 مركب

 قطار سكك حديدية

 .......
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 MMSمميزات نظم الخرائط المحمولة 

مرجعة مكانياX,Y,Zقياسات ثالثية األبعاد ١.

كثافة عالية لجميع األهداف المرصودة٢.
ا٣ ق قت ف ة قل ال انات ال ت تجميع البيانات الحقلية في وقت قياسي٣.
صور فوتوغرافية للبيانات غير المكانية٤.
آليا٥ األهداف automaticتصنيف classification automatic classificationتصنيف األهداف آليا٥.
 data processingسرعة عمل الحسابات ٦.
األهداف٧. ألنواع طبقا متعددة طبقات اف. واع األه ب أل ة  ب 
  GISمتكامل تماما مع نظم المعلومات الجغرافية ٨.

 
:لكن

!)ألف دوالر  ٧٥٠–٢٥٠~  ( سعر غالي         
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 MMSتطبيقات نظم الخرائط المحمولة 

المساحة والخرائط•
تخطيط المدن•
ادارة و خدمات الطرق •
)الخ..غاز، كهرباء (شبكات البنية األساسية •

ألف أ )بالتكامل مع أجهزة مسح األعماق(المسح الهيدروجرافي •
األنفاق و المناجم•

د ال ف ال ات ك ا(ا )ال )المحاجر(حساب كميات الحفر و الردم•
المشروعات المدنية •
الجغرافية• المعلومات نظم بيانات GISتجميع GISتجميع بيانات نظم المعلومات الجغرافية •
اآلثار •
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طيار:خامسا بدون الطائرات الطائرات بدون طيار :خامسا
الطائرات المسيرة                                  

الدرون                                  ال

Unmanned Aerial Vehicle (UAV)
Unmanned Aerial Systems (UAS)y ( )

Drone
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 UAVالطائرات بدون طيار 

UAV/UASالأ UAV/UASالدرون أو:  

 بعد من بها التحكم يتم و اآللي الطيران علي القدرة لها و داخلها طيار بدون طائرة

 للمدفعية متحرك كهدف ١٩٢٤ :البداية !

 ١٩٥١ فيتنام حرب في استخدام أول  

 مخابراتية و عسكرية التطبيقات من %٩٥

 طيار بدون الطائرات تصنيع و تطوير علي تعمل دولة ٧٦ !

٢٠١٩جمعة داود                                                      . أجهزة جيوماتكس حديثة                                  د



ا ادةثنUAVأن الق

 UAVالطائرات بدون طيار 

:القيادة حيث منUAV أنواع

)الصناعي بالقمر أو السلكيا( بعد من التحكم١.

ك٢ اننا(الذاتالت )ددط )محددطيران برنامج( الذاتي التحكم٢.

اع التثنUAVأن :التصميم حيث منUAV أنواع

Rotary دوارة أجنحة١. Wing: قصير زمن ،)للطاقة استنزاف( عموديا االقالع 
)أجنحة٨أو،٦أو،٤َQuadcopterأو،٣Trooper(للبطارية )أجنحة٨أو ،٦أو ،Quadcopter ٤ أو،٣Trooper(للبطارية

Fixed ثابتة أجنحة٢. Wing: تحتاج اطالق، جهاز تحتاج للبطارية، طويل زمن 
الهبوطولإلقالعمدرج ع رج هبوو إل

 السابقين النوعين مميزات بين تجمع :ثابتة/دوارة أجنحة٣.
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UAVةإالا ةلن اأ ةش اأ اق قال ط

 UAVالمستشعرات علي الطائرات بدون طيار 

UAVمنصة إال هيما platform مستشعراتأية لوضع sensors )طبقا عليها )قياس أجهزة 
المطلوب لالستخدام

  :طبقا UAV أنواع تختلف

 كجم٣~(  عليها المستشعرات وزن( )م(

 دقيقة ٥٠ ~( للطيران المتاح )مسافة أو زمن( المدي(

 بالطبعالطائرة سعر علي يؤثروهذا عي

الصينية DJI شركة من المدنية لالستخدامات UAV طائرات من %٧٥

:الطائرة علي تحميلها الممكن المستشعرات 

كاميرا RGB ،مستقبل الحمراء،تحت لألشعة كاميرا رقمية GPSوحدة، IMUليزري، ،ماسح LiDAR يير يزريحوبريرر
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تخدامات :المدنيةاال

 UAVالطائرات بدون طيار 

:المدنية االستخدامات
3 األبعاد ثالثي األرضي المسحD  

الرقميةاالرتفاعاتنماذجتطويرDEM   DEMالرقمية االرتفاعات نماذجتطوير

الجغرافية المعلومات نظم

االنشاءات مشروعات ادارة

المحاصيل مراقبة( الزراعة(

األراضي ادارة

ة اطاق االش ةالتغ ناخ ال المناخية التغيراتو الشواطئ مراقبة

التحتية البنية شبكات مراقبة

المناجمالمناجم

الطبيعية الكوارث آثار متابعة

المساعدات ايصال و االنقاذ و البحث خدمات

،السياحة العلمي، البحث االعالم، األمن

٢٠١٩جمعة داود                                                      . أجهزة جيوماتكس حديثة                                  د

ة RTK4Phطائ tكةن DJIش

في أعمال المساحة UAVمثال للطائرات بدون طيار 

 :DJIشركة من RTK4Phantomطائرة

كاميرا RGB عالية مكاني وضوحبدرجة رجير وحب ييو

بمستقبل مزودة GPS RTK لحظيا التصحيحات الستقبال

١ +سم ١دقةppm م أفقياppي

١ + سم ١.٥ دقة ppm أفقيا 

للتحكم كنترول ريموت و مروري

كم ٧ ~ طيران مدي

جمارك و ضرائب بدون( ! دوالر ٢٠٠٠ من يبدأ السعر(
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بالضوء:سادسا المسافات وقياس الليدار:التحسس الليدار: التحسس وقياس المسافات بالضوء:سادسا

Light Detection and Ranging: LiDAR
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الليدار: التحسس بالضوء

الرادارRadar:القصيرةالموجاتارسالتقنيةmicrowaves الرادار Radar: القصيرةالموجاتارسال تقنيةmicrowaves 

الليدار LiDAR: المرئي الليزر ضوء ارسال تقنية optical laser 
swingمتأرجحةمرآةباستخدام( scanning mirrorدرجة٧٥حتى( swingمتأرجحة مرآة باستخدام(              scanning mirrorدرجة ٧٥ حتى(

:علي يعتمد كالهما

عودةوذهاباالمستغرقالزمنمنالمسافةحساب عودة و ذهاباالمستغرق الزمنمنالمسافة حساب

 المستشعر لموقع نسبة االحداثيات حساب sensor  

ة دا اتفال ن ت ننال نالق ش ال العشرين القرن من الستينيات فيالبداية

:الليدار منصات

أ أرضيterrestrial

جوا محمول airborne )أو طائرة UAV( 

ق صناعيقمرsatellite
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الليدار: التحسس بالضوء

نات دانظاك LiDARل :LiDAR ليدار نظام مكونات
ليزري ماسح

مستقبلGNSS مستقبل GNSS 

الذاتي بالقصور المالحة معالجة وحدة IMU

البيانات معالجة و تخزين نظام

الدقة عالية ساعة

:LiDARالليدارنظمفالموجةطول•  :LiDAR الليدارنظمفي الموجةطول•
الحمراء تحت Infra Red: الجوية األرصاد لتطبيقات

القريبة الحمراء تحتNear Infra Red:الخرائط لتطبيقات ربيريبر

األخضر-األزرق الضوء Blue-Green: األعماق قياسات لتطبيقات

البنفسجية فوق Ultraviolet: الجوية األرصاد لتطبيقات
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الليدار: التحسس بالضوء

:مصطلحين
الليزري المسح Laser Scanning

:الليدارتطبيقات 
الرفع المساحي •
الخرائط• انتاج

المحمولة الخرائط نظم Mobile Mapping Systems  
انتاج الخرائط •
  DEMنماذج االرتفاعات الرقمية •

)أرخص من الطرق المساحية األرضية(
الط ا خ ة ا ا

أرضي ليدار                    

ادارة و خدمات الطرق •
الهيدروجرافيالمسح •
تجميع بيانات نظم المعلومات الجغرافية •

 :الليدار
أ

ي ر ج و م بي يع ج
GIS  

الدراسات البيئية و مراقبة الكوارث•
الزراعية• التطبيقات

أو طائرة(جواالمحمول UAV( 
التطبيقات الزراعية•

٢٠١٩جمعة داود                                                      . أجهزة جيوماتكس حديثة                                  د



الليدار: التحسس بالضوء

ثلة زةأ األ لالل قاتاال ةللتط ا ال   :المساحيةللتطبيقات جوا المحمول الليدار ألجهزة أمثلة

جهازي Terrain Mapper و TSPL100 شركة من  
Leica

جهازي Galaxy و Eclipse شركة من Airborne
SurveySurvey 

جهازي Eagle و Eagle X شركة من LiDARit 
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ا أخا ثة د هزة أ أجهزة حديثة أخري:سابعا

Other Modern DevicesOther  Modern Devices
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GISجوال و نظام مالحة و 

:يجمع مدمج جهازاز
أندرويد نظام( موبايل أو جوال(

ة ةق لل الوضوح عالية رقمية كاميرا 

شبكة WiFI و Bluetooth 

ل ةثق ظ قةل مستقبل GNSS )م٤-٢ بدقة لحظية احداثيات(

)الدقة لزيادة التصحيحات استقبال امكانية(                       

ط ةا نةق مخزنةرقمية خرائط

برنامج GIS الخ ..... الترقيم و مكانية الغير البيانات لجمع

  Trimble شركة من TDC600   :مثال
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Smart Targetالهدف الذكي 

كةن Tش i bl شركة منTrimble  

 لمرئيات الجغرافي لإلرجاع UAV )وجود عدم حالة في GPSالطائرة علي(

ل لهالفنتط لكنهGNSSتق ات٤ال ا مستقبل به الفوم منمستطيلGNSS ساعات٤العمليمكنه 

الطيران منطقة في )أكثر أو ١( وضعه يتم

طة قا لتط نتقأا نكنانت اتتخز االتاالشا ل هذاتق هذا يستقبلها التياالشارات تخزين يمكنانترنتموقعأو موبايلتطبيق بواسطة 
 post-processing الحقا لمعالجتها الذكي الهدف

كاميراUAV)والطيرانأثناءالذكالهدفعنالبحثعلمصممة)البرنامج كاميراUAV )و الطيران أثناء الذكي الهدف عن البحثعليمصممة )البرنامج 
التصوير

ارجاعفياستخدامهاوالذكيالهدفاحداثياتحسابيتمالطيرانانتهاءبعد ء ب  نه م ير ع ي هويهيب ي  رج
مباشرة الصور
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ماسح ليزري محمول يدويا

فاز زخف اللال :باليد يحمل الوزن خفيف جهاز
 الخ .... األنفاق المناجم، المباني،( المغلقة المنشئات داخل للتطبيقات ليزري ماسح(

للقة  مللي ٣٠ ~ ٢٠ ±   :دقة

 م ٣٠ :مسافة أقصي 

 :أمثلة

ةا ش   جهازيRTRevoZEB   وRevoZEB  من شركةGeoSLAM 

ةSا ش  2جهازStencil   من شركةKaarta  
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محطة شاملة عالية الدقة

زة ةأ د ثةتقل د ات كان ا فات ا بمواصفات و امكانيات حديثةتقليديةأجهزة 

:ثانية ٥.٠ بدقة StationTotal شاملة محطة
 الضخمة المنشئات ازاحة مراقبة مثل ،عالية دقة تحتاج التي المساحية للتطليقات

 ٠.٥ ±   :الزوايا قياس دقة ”  

اقة افاق ١لل١ال ١ + مللي١ ± >:المسافات قياس دقةppm

 متحركة أجهزة Robotic or Motorized   

  ):فقط(أمثلة 
   جهازHP9 S   من شركةTrimble  

ة  30جهازTS    من شركةLeica

   جهازNET AX   من شركةSokkia

هازAXII05MSكة ش Topconن  جهازAXII05MS   من شركةTopcon
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3D laser scanners in topographic survey: 

فيديوهات أخري
p g p y

https://www.youtube.com/watch?v=txrPAOfh7P0&ab_channel=JeffreyTan
Laser scanners for as-built drawing: 

https://www.youtube.com/watch?v=F7gktaMblLY&ab_channel=DLTSolutions
3D laser scanning and surveying:

https://www.youtube.com/watch?v=YrxeeTmZerE&ab_channel=Precision3D
Mobile Mapping: https://www.youtube.com/watch?v=lUfVEGKeIxo
Mobile Mapping Systems: https://www.youtube.com/watch?v=-9qeVJvHFa8&ab_channel=MMSEnglish 
Phantom 4 UAV: https://www.youtube.com/watch?v=tAuF5aZi1ic
Inertial Navigation System: g y

https://www.youtube.com/watch?v=pOO3PAxA_wY&ab_channel=WikiWikiup
Drone-based civil engineering: https://www.youtube.com/watch?v=GAtRavsHrkY
What is LiDAR:What is LiDAR:

https://www.youtube.com/watch?v=uOhD8PYAVF4&ab_channel=ALLABOUTELECTRONICS
Drone + LiDAR: https://www.youtube.com/watch?v=4RRBOoLsCEg
LiDAR remote sensing:LiDAR remote sensing: 

https://www.youtube.com/watch?v=EYbhNSUnIdU&t=258s&ab_channel=NEONScience
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عن أساسيات علوم الجيوماتكس: المراجع

كتبي كل :مجلد مجلد كل كتبي:

https://www.mediafire.com/folder/ci4ujfp7l4bqg/Gomaa_Dawod_Books

مجلد كتب باللغة العربية:

https://www.mediafire.com/folder/4iy7qhba26ae3/Books_Ar
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سلسلة تطبيقات الجيوماتكس
تطبيقات الجيوماتكس في الزراعة الدقيقة ١.

تطبيقات الجيوماتكس في المجاالت العسكرية و األمنية ٢.

الطبيعية٣ المخاطر دراسة و الجيوماتكس الجيوماتكس و دراسة المخاطر الطبيعية ٣.

تطبيقات الفيزياء في الجيوماتكس٤.

تطبيقات الجيوماتكس في الموارد المائية ٥.

تطبيقات الجيوماتكس في الهندسة المدنية ٦.

مفهوم األمثلية في تطبيقات الجيوماتكس ٧.

اتك٨ ال ثة قات )زأ(تط )جزأين(تطبيقات حديثة الجيوماتكس  ٨.

تطبيقات جيوماتكس مستقبلية ٩.

حديثة١٠ جيوماتكس أجهزة أجهزة جيوماتكس حديثة  - ١٠
:رابط هذه القائمة في

htt // t b / l li t?li t PL 2 BQt S7Y4 kM5 S A P BiCOI2https://www.youtube.com/playlist?list=PL-2sBQtgS7Y4a-pvkM5xSgAcPaBiCOI2u
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شكرا جزيال

والسالم عليكم ورحمة هللا و بركاته 

:الفيسبوكللتواصل عبر صفحتي العلمية في 

https://www.facebook.com/Dr.GomaaDawod/

)لوالدي  أن يغفر هللا لي و    بظاهر الغيبال تنسونا من دعائكم    (  
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  نبذة عن المؤلف

 

ة دمحم داود  - دكتور جمع ود ال ة محم سويس بجمهوري د ال ن موالي م

 ). هـ١٣٨٣الموافق (م ١٩٦٢مصر العربية في عام 

ام  - ي ع ساحية ف ة الم ي الهندس الوريوس ف ة البك ي درج صل عل ح

شبرا ١٩٨٥ ة ب ة الهندس ن كلي صر ، و–م م ا بم ة بنه ة  جامع درج

سية وم الجيودي سم العل ة الماجستير من ق ة والي ن جامع ساحة م  والم

ام  ي ع ة ف دة األمريكي ات المتح ايو بالوالي ة م، و١٩٩١أوه ي درج دكتوراه ف ام ال ع

  . جامعة بنها بمصرم من كلية الهندسة بشبرا، ١٩٩٨

صل د - ام . ح ي ع شارك ف تاذ م ة أس ي درج ة داود عل ة ٢٠٠٤جمع ذلك درج م وك

  . )ـ ه١٤٢٩ (م٢٠٠٩األستاذية في الهندسة المساحية في عام 

ام . يعمل د - ذ ع ة داود من وزار١٩٨٧جمع ساحة ب د بحوث الم ة م بمعه وارد المائي ة الم

سعوديةوالري بمصر، و ة ال ة العربي ة بالمملك ة المكرم رى بمك ي عمل بجامعة أم الق  ف

 . ) هـ١٤٣٥-١٤٢٦ (م٢٠١٤-٢٠٠٥الفترة 

از د - ة داود . ف وام بجمع ي أع صر ف ي م ساحة ف ي الم ث ف ضل بح ائزة أف ، ٢٠٠٥ج

ة ٢٠٠٩، ٢٠٠٧، ٢٠٠٦ وم والهندس ة للعل وعة الدولي ي الموس اره ف م اختي ا ت م كم

Who is Who م٢٠١٢-٢٠١١ للفترة .  

شر د - ة داود . ن ىجمع ن  اآلن حت ر م تون أكث ي س ا ف اتكس بحث نهم الجيوم ن م ر م أكث

شر ات ونع ن الوالي ل م ي ك ة ف ؤتمرات دولي ة و م الت عالمي ي مج ة ف ة علمي  ورق

دة  ةالمتح تراليااألمريكي ا و اس را و ايطالي الت و  و انجلت ي مج شر ف افة للن  باإلض

ة مؤتمرات في كال من المملكة العربية السعودية و مملكة البحرين  ة المغربي و والمملك

ة، صر العربي ة م شر  جمهوري ا ن ات ابا كت١٩كم االت و تقني ي مج ة ف ة العربي  باللغ

  . الجيوماتكس

اء هدي فيصل . جمعة داود متزوج من د. د - الباحثة بمعهد بحوث المساحة وله ثالثة أبن

  . و سلميو دمحم مصطفي 

 .جمعة داود بيت هللا الحرام أربعة مرات وأعتمر عدة مرات. حج د -
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