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 ........ إػذاد ٔطباػت )) أبٕ أصــــايم ((خص يادة تطبيقاث َظى انًؼهٕياث انجغشافيت في انجغشافيت انبششيت .يه

 

 يُٓب :يشد انغغشافٛب ثًشاؽم صالس  انزمُٛخ انغغشافٛخ

 يشؽهخ انٕطف ٔانذساعبد األلهًٛٛخ  -1

 يشؽهخ انزؾهٛم انكًٙ -2

 يشؽهخ انؾٕعجخ ٔانًؼهٕيبد انغغشافٛخ. -3

 

رشعغ انفكشح األٔنٗ نُظى انًؼهٕيبد انغغشافٛخ إنٗ انًطبثمخ ٔ َشأح َظى انًؼهٕيبد انغغشافٛخ

 : انخشائطٛخ انٛذٔٚخ

 : ٔأْى ياليؾٓب (1661فزشح يبلجم انغزُٛبد) - أ

يغبل  ٔرشرت ػهٛٓب إَغبصاد ػهًٛخ فNASAٙ   و  رى رأعٛظ ٔكبنخ َبعب 1651فٙ أكزٕثش ػبو   -1

 (انخشائؾ انشلًٛخ  – GPSَظى انًٕالغ األسػٛخ   –االعزشؼبس ػٍ ثؼذ   ) :ٓب ٔانزٗ يٍ أًْٓب ػهٕو انفؼبء ٔرطجٛمبر

 

 اْى ياليؾٓب :   1696 – 1661انفزشح يبثٍٛ  -2

 
 

 اْى ياليؾٓب :  1666 – 1611انفزشح يبثٍٛ  -3

 
 

 اْى ياليؾٓب :  2111انفزشح يب ثؼذ ػبو 
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 إعًبالً يشاؽم رطٕس َظى انًؼهٕيبد انغغشافٛخ

 
 

 
 

 
 

 أًْيت َظى انًؼهٕياث انجغشافيت ْي :

 يت انبحث في قٕاػذ انبياَاثتساػذ انباحثيٍ ٔصُاع انقشاس في تسٓيم ػًه -1

 اَتاج خشائط ٔبياَاث سقًيت -2

 تؼًم كأداة سبط بيٍ يختهف انؼهٕو -3

 تساػذ في تحذيذ انًٕقغ األيثم إلَجاص ْذف يا -4
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 يإْ انذنيم ػهى اٌ صُاػت انبشيجياث ٔانُظى األسضًكاَيت صُاػت انًستقبم :

 حجى انسٕق انؼانًي نهتقُياث انجغشافيت سُٕياً يضيذ خًسيٍ بهيٌٕ دٔالس -1

 يؼذل ًَٕ انششكاث انؼايهت في ًَٕ يتضايذ -2

 تستخذو ْزِ انصُاػّ انتٕسغ في دائشة انًجاالث انتي -3

 

 

 
 

 اركش انجٕاَب انتطبيقيت نُظى انًؼهٕياث انجغشافيت في يجاالث انجغشافيت انبششيت :
 رطجٛمبد انغباثبد ٔدساعخ ؽشائك انغبثبد -1

 رطجٛمبد االعؼبف َٔمم انًظبثٍٛ  -2

 ًٛخرطجٛمبد ػهٗ االؽزٛبعبد انزؼهٛ -3

 رطجٛمبد االرظبالد ٔانٓبرف ٔانغٕال -4

 انزطجٛمبد األيُٛخ -5

 رطجٛمبد يكبفؾخ انؾشائك -6

 فٙ انًذٌ فٙ يٕاعٓخ انًشبكم انُبعًخ ػٍ عٕء انزخطٛؾ نهًذُٚخ  -9

 سطذ يٕالغ انجؤس انًشٔسٚخ -1

 فٙ يغبل انزغبسِ -6

 فٙ يغبل انخشائؾ -11

 فٙ يغبل انؾذٔد انغٛبعٛخ -11

 فٙ يغبل اداسح االصيبد -12

 فٙ يغبل انغٛبؽخ -13

 فٙ يغبل انضساػخ -14

 فٙ يغبل اعزخذاو االسع -15

 فٙ يغبل انغغشافٛخ انطجٛخ -16

 فٙ يغبل شجكبد انظشف انظؾٙ -19

 فٙ رٕصٚغ انًٛبِ -11

 فٙ يغبل شجكبد انظشف انظؾٙ -16

 فٙ يغبل رٕصٚغ اَبثٛت انُفؾ ٔانغبص -21

 فٙ يغبل رٕصٚغ انكٓشثبء -21
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 ُْبن خًظ يشاؽم نهؼًم فٙ َظى انًؼهٕيبد انغغشافٛخ ْٙ :

 انجٛبَبد يشؽهخ رغًٛغ -1

 يشؽهخ ادخبل انجٛبَبد ) رشيٛض( -2

 يشؽهخ اداسح انجٛبَبد -3

 يشؽهخ يؼبنغخ انجٛبَبد -4

 يشؽهخ اخشاط انجٛبَبد فٙ شكم رمبسٚش -5

 

 يزطهجبد َظى انًؼهٕيبد انغغشافٛخ 

 انؼُظشانجشش -1

 انجٛبَبد -2

 انجشايظ -3

 انًكَٕبد انًبدٚخ -4

 

 إدخبل انجٛبَبد ٚزى ثطشٚمزٍٛ :

   انؼٕئٙ انًغؼ اٜنٙ ثبعزخذاو انًبعؼ -

 انشعى انٛذٖٔ -

 

 :ًْبٚزى ثطشٚمزٍٛ  انشعى انٛذٔ٘

 إدخبل انخشائؾ ػجش نٕؽخ انزشلٛى  -1

 ادخبل انخشائؾ ثشكم آنٗ  -2

 

ْٔٗ األداح انًغئٕنخ ػٍ   Snappingٔٚزى انزؼبيم يغ انخطٕؽ يٍ خالل رفؼٛم أداح يًٓخ رغًٗ 

 رٕطٛم انخطٕؽ ٔنٓب أسثغ ٔظبئف رزؼهك ثزٕطٛم انخؾ ثـ 

 ثأٖ ػمذح -1 

 ثبنؾذثٍٛ ػمذرٍٛ  -2

 ػُذ انزمبؽغ -3

 فٙ َٓبٚخ انخؾ -4

 

 رزكٌٕ َظى انًؼهٕيبد انغغشافٛخ يٍ يكَٕبد أ َظى طغٛشح رؤد٘ انٗ يٓبو ْٔٙ :

 َظبو اداسح لٕاػذ انجٛبَبد انًكبَٛخ ٔانٕطفٛخ -1

 َظبو انؼشع انكبسرٕعشافٙ -2

 َظبو رشلٛى سعى انخشائؾ -3

 َظبو انزؾهٛم انغغشافٙ -4

 ؾهٛم انًشئٛبدَظبو ر -5

 َظبو انزؾهٛم اإلؽظبئٙ -6

 َظبو دػى انمشاس -9

 

 

 يالؽظخ //

 رشكم انجٛبَبد انمغى األكجش ركهفخ فٙ َظى انًؼهٕيبد انغغشافٛخ . -

 انجٛبَبد / انًؼهٕيبد انظؾٛؾخ رغبػذ فٙ ارخبر انمشاس انظؾٛؼ -
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بنزؼبيم يغ َٕػٍٛ يٍ انجٛبَبد رزًٛض َظى انًؼهٕيبد انغغشافٛخ ػٍ ثمٛخ االَظًخ انًؼهٕيبرٛخ األخشٖ ث

 ًْب :

 انجٛبَبد انًكبَٛخ : ٔ ْٙ انجٛبَبد انزٙ نٓب ػاللخ ثبنؾٛض أٔ انًغبل انًكبَٙ  -1

 جٛبَبد انًكبَٛخ )انٕطفٛخ( : ْٔٗ رظف طفبد ٔخظبئض انٕطفٛخ زانجٛبَبد ان -2

 

 ٕطفٛخ إنٗ طُفٍٛ: زٔرظُف انجٛبَبد ان

 خثٛبَبد َٕػٛ -1

 ثٛبَبد كًٛخ  -2

 

 :يظ انُظى انًغزخذيخ فٙ رؾهٛم انجٛبَبد أْى ثشا

• ER Mapper 

• ILWIS 

• IDRISI 

• PAMAP  

• GRASS 

• Map Info 

• ARC GIS 

• ERDAS IMAGINE 

• CARIS  

• SPANS 

• Auto Cad Map 

• GEOMEDIA 

 

 ْٙ َٕػبٌ ْٙ :  َظى اإلؽذاصٛبد انًغزخذيخ فٙ َظى انًؼهٕيبد انغغشافٛخ

 َظبو االؽذاصٛبد انًغزٕٚخ -1

 خ أ انغغشافَٙظبو االؽذاصٛبد انكشٔٚ -2

 

 رُمغى انجٛبَبد انًكبَٛخ إنٗ َٕػٍٛ يٍ انجٛبَبد 

 Vector dataانجٛبَبد انخطٛخ )انًزغٓخ(  -1

 Raster dataانجٛبَبد انشجكٛخ )انًغبؽٛخ(  -2

 
 : ( انًكبَٛخ ٔرزكٌٕ يX,Yٍانخطٛخ ْٙ ؽشق نزًضٛم انًؼهٕيبد انًكبَٛخ ثبعزخذاو اإلؽذاصٛبد ) جٛبَبدان

 ( X,Yإرا كبَذ انظبْشح طغٛشح ٔرًضم ثضٔط ٔاؽذ يٍ اإلؽذاصٛبد ):   Pointَمطخ   •

    (D1-)ٔرًضم فٙ ارا كبَذ انظبْشح رجذأ ثُمطخ ٔرُزٓٙ ثُمطخ أخش٘ :     Line خؾ  •

  (D2)  ٔرًضم فٙ ؽٕل ٔػشع را كبَذ انظبْشح راد ثؼذٍٚإ: Polygon يغبؽخ •

 

 يالؽظخ // 

 Topologyخ أٔ ثبنطجٕنٕعٛخ رغًٙ انؼاللبد ثُٛٓب ثبنؼاللبد انًكبَٛ
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 ْٙ :ٚمظذ ثبنخٕاص انُٓذعّٛ نهجٛبٌ انغغشافٗ 

 ( انًُؾ–انشكم  –انًغبؽّ  –االثؼبد  -انًكبٌ )

 
  ْٙ :خالل َظى انًؼهٕيبد انغغشافّٛ أًَبؽ انجٛبَبد انغغشافّٛ انًٕػؾّ ػهٗ انخشائؾ انشلًّٛ انًُشأِ يٍ 

 (ْب رجؼب نًمٛبط انشعىظٕاْش انًٕػغ انُمطٗ )انزٗ ال رظٓشأثؼبد •

 (ظٕاْش انًٕػغ انخطٗ)راد اإليزذاد انطٕنٗ •

 (ظٕاْش انًٕػغ انًغبؽٗ)انزٗ رزخز يغبؽّ كجٛشح •

 

 

 :  Raster Dataانشجكٛخ  جٛبَبدانرؾذس ػٍ 

ؽٛش ُٚزظ ػٍ رمبؽغ انظف يغ ٔ يظفٕفخ يٍ ثؼذٍٚ يغبؽٛخ رزكٌٕ يٍ طفٕف ٔأػًذح أشجكخ ْٙ 

يٕلغ  يؾذد ٚخزهف ثئخزالف  Pixelنكم خهٛخ  Pixel –انخالٚب ًٗ انؼًٕد ٔؽذاد طغٛشح يشثؼخ رغ

 يٕلؼٓب يٍ انظفٕف ٔاألػًذح ٔنٓب لًٛخ نَٕٛخ 

 

 يالؽظخ //

انظٕسح ػؼٛف نكٍ ؽغى  Resolutionكهًب لم ػذد انخالٚب فٙ ٔؽذح انًغبؽخ ركٌٕ دسعخ ٔػٕػ 

 انًغبؽخ انزٗ رشغهٓب يٍ ٔؽذح انزخضٍٚ طغٛشح ٔانؼكظ طؾٛؼ 

 

 : انشجكٛخ جٛبَبدانخطٛخ ٔان انجٛبَبدخ ثٍٛ يمبسَ

 Rasterانشجكٛخ  جٛبَبدان VECTORانخطٛخ  جٛبَبدان

 رزطهت يغبؽخ كجٛشح فٙ انزخضٍٚ رزطهت يغبؽخ لهٛهخ فٙ انزخضٍٚ

 كضش عٕٓنخأثُٛخ انجٛبَبد فٛٓب  ب يؼمذحٓثُٛخ انجٛبَبد فٛ

 غم فٙ انذلخؽغى انجك ٗرؼزًذ ػه ؽغى انجكغم فٙ انذلخ ٗال رؼزًذ ػه

 ال رزطهت عٓذاً ٔٔلزب كجٛشٍٚ نهؾظٕل ػهٛٓب رزطهت عٓذاً ٔٔلزب كجٛشٍٚ نهؾظٕل ػهٛٓب

 لم يمذسح فٙ انزؾهٛم انًكبَٙأ لٕح رؾهٛهٛخ يكبَٛخ ػبنٛخ

 غبنجب يب رًضم انظٕس انٕالغ انفؼهٙ غبنجب يب ٚغزؼبع ػٍ انٕالغ ثشيٕص

 كغم فمؾرزكٌٕ يٍ انج ٔ يغبؽخأٔ خؾ أرزكٌٕ يٍ َمطخ 

 شايظ راد ركهفخ يزٕعطخ َغجٛبً جانًؼذاد ٔان شايظ راد ركهفخ ػبنٛخجانًؼذاد ٔان

 دلخ يكبَٛخ ألم َغجٛبً  دلخ يكبَٛخ أػهٗ
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 ٔرُمغى يظبدس انجٛبَبد انغغشافٛخ إنٗ :

 
 

 

 : ٕطفٛخزانجٛبَبد انػشٚف 

ػجبسح ػٍ أٔطبف ٔلٛبعبد ٔ رظُٛفبد نهظٕاْش انغغشافٛخ انُمطٛخ ٔانخطٛخ ٔانًغبؽٛخ انزٗ  ْٙ

 رخضٌ فٙ لٕاػذ انجٛبَبد  

 

 

 رظُف انجٛبَبد انزٕطفٛخ إنٗ طُفٍٛ: 

 (: رًضم ػهٗ ْٛئخ ؽشٔف ٔكهًبد يضم اعى انًذُٚخ أٔانذٔنخ Qualitative Dataثٛبَبد َٕػٛخ ) -1

 (: رًضم ػهٗ ْٛئخ أسلبو كؼذد انغكبQuantitative Dataٌثٛبَبد كًٛخ ) -2

 

 طُبف ؽغت ؽجٛؼخ انجٛبَبد يضم :أنٗ ػذح إانجٛبَبد  اداسح رظُف

 .جهذٚبد ٔانًؾبفظبدعًبء اناثٛبَبد ػهٗ ْٛئخ ؽشٔف فمؾ يضم  -

 ثٛبَبد ػهٗ ْٛئخ ؽشٔف ٔأسلبو يؼب يضم انؼُٕاٌ. -

 .ػذد انغكبٌسلبو أثٛبَبد ػهٗ ْٛئخ أسلبو فمؾ يضم  -

 دخبل خذيخ انكٓشثبء .إَبد ػهٗ ْٛئخ رٕاسٚخ يضم ربسٚخ ثٛب -

 

 يالؽظخ //

أْى يًٛضاد َظى انًؼهٕيبد انغغشافّٛ يمذسرٓب ػهٗ سثؾ انجٛبَبد انًكبَّٛ ٔانٕطفّٛ فٗ لٕاػذ ثٛبَبد 

  ػخًّ رغًٗ لٕاػذ ثٛبَبد َظى انًؼهٕيبد انغغشافّٛ

 

 رؼشٚف لٕاػذ انجٛبَبد :

( انًؾفٕظخ فٙ انؾبعت اٜنٗ recordsأٔ يغًٕػخ يٍ انغغالد ) رغًٛغ سلًٗ يُظى نهجٛبَبدْٙ 

 فٙ أ٘ ٔلذ .ثظٕسح يُظًخ رغًؼ نهؾبعت ثبنشعٕع إنٛٓب ٔإعشاء انزؼذٚالد ػهٛٓب 

 

 

 ولية المصادر األ -1
 ( عن طريق المسح الميداني) 

 االستبيانات -
 المقابالت الشخصية -
 القياسات االرضية -
 (GPS جهاز ) -
 الصور الفضائية  الرقمية -

 المصادر الثانوية  -2
 ( الدراسات والمواد المنشورة) 
 الخرائط الورقية -
 التعداد السكاني -
 الصور الفضائية الورقية -
 الصور الجوية الورقية -

 نشرات احوال الطقس -
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 : أًْٛخ لٕاػذ انجٛبَبد

 ثؾٛش ٚغٓم اعزشعبػٓب. رخضٍٚ لذس ْبئم يٍ انجٛبَبد -أ

 رغٛٛش أٔ ؽزف أٔ إػبفخ يؼهٕيخ عذٚذح إنٗ انًهف. -ة

 انجؾش ٔاالعزؼالو ػٍ يؼهٕيخ أٔ يؼهٕيبد يؾذدح. -ط

 رشرٛت ٔرُظٛى انجٛبَبد داخم انًهفبد. -د

 ػشع انجٛبَبد فٙ شكم رمبسٚش أٔ ًَبرط يُظًخ.  -ْـ

 إعشاء ثؼغ انؼًهٛبد انؾغبثٛخ ػهٗ انجٛبَبد ثطشٚمخ أرٕيبرٛكٛخ.  -ٔ

 

 ٔظبئف لٕاػذ انجٛبَبد:

 نًهف.إػبفخ يؼهٕيخ أٔ ثٛبٌ عذٚذ إنٗ ا -أ

 ؽزف انجٛبَبد انمذًٚخ ٔانزٙ نى رؼذ ُْبن ؽبعخ إنٛٓب. -ة

 رغٛٛش ثٛبَبد يٕعٕدح رجؼبً نًؼهٕيبد اعزؾذصذ . -ط

 انجؾش ٔاالعزؼالو ػٍ يؼهٕيخ أٔ يؼهٕيبد يؾذدح . -د

 رشرٛت ٔرُظٛى انجٛبَبد داخم انًهفبد . -ْـ

 ػشع انجٛبَبد فٙ شكم رمبسٚش أٔ ًَبرط يُظًّ . -ٔ

 غًٕع انُٓبئٙ أٔ انًغًٕع انفشػٙ أٔ انًزٕعؾ انؾغبثٙ نجٛبَبد يطهٕثخ ؽغبة انً -ص

 

 Database management system(DBMS)َظبو إداسح لٕاػذ انجٛبَبد 

ػجبسح ػٍ ثشَبيظ ؽبعٕثٗ يُظى إلداسح لٕاػذ انجٛبَبد ٔاإلعبثخ ػهٗ اعزفٓبيبد )ؽهجبد( 

 .نًبل ٔانجُٕن ٔغٛشْبانًؾبعجخ ٔاانًغزخذيٍٛ فٙ يغبالد انًٕاسد انجششٚخ ٔ

 

 رؾزم َظى إداسح انجٛبَبد لهت كم انزطجٛمبد ٔرؾزٕٖ ػهٗ ػذح ػُبطش :  

 انجٛبَبد انزٗ رخضٌ فٙ شكم سلًٗ -1

 انؼًهٛبد انًؼٛبسٚخ -2

 نغخ رؼشٚف انجٛبَبد  -3

 ثشيغٛبد إدخبل انجٛبَبد -4

 ثشيغٛبد رؾذٚش انجٛبَبد  -5

 نغخ يؼبنغخ انجٛبَبد  -6

 أدٔاد انجشيغخ  -9

 ُظٛى انجٛبَبدُٛخ انًهفبد نزث -1

 لبيٕط انجٛبَبد   -6

 يؾشس انزمبسٚش . -11

 

 ْٙ :إَٔاع لٕاػذ انجٛبَبد 

 لٕاػذ انجٛبَبد انًهفٛخ  -1

 لٕاػذ انجٛبَبد انٓشيٛخ  -2

 لٕاػذ انجٛبَبد انشجكٛخ  -3

 لٕاػذ انجٛبَبد انؼاللٛخ  -4
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 انًُؾ انٓشيٙ ْٙ :

ٍ انًغزٕٖ األٔل ) انمًخ( إنٗ انزٗ ٚزى فٛٓب ؽفع ٔرغغٛم انجٛبَبد فٗ رُظٛى ْشيٗ يزذسط يْٙ 

 انًغزٕٖ األخٛش )انمبػذح(، 

 

 انًُؾ انشجكٙ ْٙ :

ْٗ فٗ ؽمٛمزٓب لٕاػذ ْشيٛخ انجُبء ٔنكٍ ٚضاد ػهٛٓب أٌ ثٓب أيكبَٛخ اعزشعبع انجٛبَبد يٍ يغزٕٚبد 

 يخزهفخ يًب ٚؼغم يٍ عشػخ االعزشعبع ٔيٍ صى انزخضٍٚ

 

 : ٚأرٗٛض ثًب ٚزً أٔ انزشاثطٙ انًُٕرط انؼالئمٗ

 يُٓغٛخ رظًٛى عٛذح يجُٛخ ػهٗ أعظ َظشٚخ يؼمٕنخ . -1

 ًٚكٍ رؾٕٚم كم إَٔاع لٕاػذ انجٛبَبد األخشٖ إنٗ ثٛبَبد عذٔنٛخ . -2

 عٕٓنخ انزشغٛم ٔاالعزخذاو . -3

 عٕٓنخ اعزشعبع انجٛبَبد . -4

 ايكبَٛخ انشثؾ ثبنجٛبَبد انًكبَٛخ .  -5

 

 ْٙ :بد ٔرطٕس انزؾهٛم انًكبَٗ رؾهٛم انشجكفٙ ظٓشد صالس َظشٚبد يًٓخ 

 von thunenَظشٚخ انًٕلغ نـفٍ صٍَٕٛ  -1

 Chris taller َظشٚخ انًٕلغ انًشكض٘ نكشعزبنش -2

 َظشٚخ انزفبػم انًكبَٗ  -3

 َظشٚخ انشجكبد  -4

 

 رزًضم يُٓغٛخ انزؾهٛم انًكبَٗ فًٛب ٚهٗ : 

 انطشٚمخ االعزمشائٛخ  - أ

 انطشٚمخ اإلعزُزبعٛخ  - ة

 انطشٚمخ انًؼٛبسٚخ - د

 

 ْٙ : انزؾهٛم انًكبَٗيفبْٛى 

 انًغبفخ -1

 انزمبسة -2

 انزفبػم انًكبَٗ  -3

 انغٕاس -4

 

 ْٙ :steps of Analysis in GIS    خطٕاد انزؾهٛم فٙ َظى انًؼهٕيبد انغغشافٛخ

 رؾذٚذ انًشكالد ٔاألْذاف : -1

 عًغ ٔإػذاد انجٛبَبد -2

 إعشاء انزؾهٛم -3

 ػشع انُزبئظ -4
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لٕاػذْب يٍ أكضش انًشاؽم أًْٛخ ٔاعزٓالًن نهٕلذ ،ٔرشًم ْزِ انًشؽهخ رؼذ ػًهٛخ رغًٛغ انجٛبَبد ٔثُبء 

 صالس خطٕاد ْٙ:

 رظًٛى لبػذح انجٛبَبد -أ

 انزشغٛم اٜنٗ انجٛبَبد -ة

 إداسح انجٛبَبد  -ط

 

ٔٚزطهت انًُٕرط انًكبَٙ /انخشائطٙ ٔػغ انغُٛبسْٕٚبد ٔاعزخذاو كم أٔثؼغ انًغًٕػبد انٕظٛفٛخ 

 هٕيبد انغغشافٛخ انزبنٛخ:نهزؾهٛم فٙ َظى انًؼ

 ظبئف االخزٛبس انًكبَٙ  -أ

 ظبئف االخزٛبس انزٕطٛفٙ. -ة

 خٔظبئف انًُزعخ انُٓذعٛ  -ط

 ٔظبئف انًُزعّ انزمبسثٛخ -د

 رظذٚش انظٕاْش انًخزبسِ -ْـ

 اػبفخ ؽمٕل نغذٔل انزٕطٛفبد -ٔ

 

 ْٙ :رمذٚى انُزبئظ فٙ رمبسٚش ٔأشكبل ثٛبَٛخ خطٕاد 

 (layoutو نهخشٚطخ انُٓبئٛخ )إَشبء انًخطؾ انؼب -1

 اإلؽذاصٛبد انخ(. –انًغًٛبد  –انؼُٕاٌ  –يفزبػ انخشٚطخ ، إؽبس انخشٚطخ  –ارغبِ انشًبل  –)يمٛبط انشعى إػبفخ ػُبطش انخشٚطخ  -2

 اػذاد انزمبسٚش انًطهٕثخ . -3

 ؽجبػخ انخشائؾ .  -4

 

 ْٙ : نظؾٗ نهمًبيخانًؼبٚٛش انزٗ أخزد فٗ االػزجبس ػُذ رؾذٚذ األيبكٍ انًالئًخ نهشدو ا

 
 ْٙ : انزؾهٛم ٔانًُزعخ فٙ َظى انًؼهٕيبد انغغشافٛخ

 ٔطف ٔرؾهٛم انٕالغ انغغشافٙ -1

 إعزفٓبو لٕاػذ انجٛبَبد -2

 انًُزعخ انًكبَٛخ -3

 

 

 

 استبعاد االراضى الزراعية•
 استبعاد المناطق السياحية•
 كم 5.1>البعد عن المناطق السكنية •
 كم 5>البعد عن جوانب الطرق الرئيسية •
 م 012>البعد عن جوانب الطرق الفرعية •
 كم 0>البعد عن جوانب المجارى المائية •
 كم 1>البعد عن جوانب نهر النيل •
 كم 3>البعد عن خط الساحل •

 كم 3>البعد عن شواطئ البحيرات •
 كم 5>البعد عن ابار المياه الجوفية •
 كم 5>البعد عن شبكة الوديان •
 كم 6>البعد عن الموانئ والمطارات •
 كم 1>البعد عن حدود المحميات الطبيعية •
 كم 5>البعد عن الفوالق الطبيعية •
 كم 5>رطبة( البعد عن السبخات )االراضى ال•
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 ٚشًم اعزفٓبو لٕاػذ انجٛبَبد انؼًهٛبد انزبنٛخ:

 االعزفٓبو انًكبَٙ - أ

 ٛفٙ االعزفٓبو انزٕط - ة

 

 : انًُزعخ انًكبَٛخرؼشٚف 

 ػجبسح ػٍ إعشاءاد رؾهٛهٛخ ٚزى رطجٛمٓب ثبعزخذاو َظى انًؼهٕيبد انغغشافٛخ ْٙ

 

 فٙ صالس يغًٕػبد ًَبرعٛخ رؾهٛهٛخ ْٙ:  ف انًُزعّ انًكبَٛخًٚكٍ رظُٛ 

 انًُبرط انُٓذعٛخ-أ

 انًُبرط انزطبثمٛخ  -ة 

 ًَبرط انزمبسة  -عـ 

 

 : شافٛخرؼشٚف انًُزعخ انكبسرٕع

 ْٙ ػجبسح ػٍ يُٓغٛخ ػبيخ نزؾهٛم ٔرٕنٛف انجٛبَبد انغغشافٛخ 

 

 : إَٔاع انًُزعخ انكبسرٕعشافٛخ

 انًُزعخ انٕطفٛخ -1

 خانًُزعخ انفشػٛ -2

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


