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ما ھي نظم المعلومات الجغرافیة(1)

فوائد نظم المعلومات الجغرافیة●
المكونات األساسیة لنظم المعلومات ●

الجغرافیة

● What is Geographic 
information systems 
(GIS)?

● What are the benefits of 
GIS



مستخدمو نظم المعلومات الجغرافیة(2)

أنواع البرامج المستخدمة في نظم ●
المعلومات الجغرافیة

● GIS users group
● What are the common 

GIS software



• What is GIS

• What are the benefits of GIS

• What are the main components of GIS

• Who are the users of GIS

• What are the common GIS software

• What are the sources of data for GIS 

• GIS in daily life

• What is EO & Remote sensing

ما ھي نظم المعلومات الجغرافیة•

فوائد نظم المعلومات الجغرافیة•

المكونات األساسیة لنظم المعلومات الجغرافیة•

مستخدمو نظم المعلومات الجغرافیة•

أنواع البرامج المستخدمة في نظم المعلومات الجغرافیة•

مصادر البیانات المكانیة•

استخدام نظم المعلومات الجغرافیة  في حیاتنا الیومیة•

مقدمة في االستشعار عن بعد  ورصد األرض.•
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Contents المحتویات



System of hardware, software and 

procedures to facilitate the management, 

manipulation, analysis, modelling, 

representation and display of Spatial data 

to solve complex problems

نظام مكون من اجھزة و برامج و إجراءات لتسھیل إدارة و 

تعدیل و تحلیل و نمذجة و عرض البیانات الجغرافیة او 

المكانیة للمساعدة في حل المشاكل المعقدة و دعم اتخاذ القرار

تختلف نظم المعلومات الجغرافیة عن انظمة المعلومات العادیة في 

قدرتھا على الجمع بین البیانات المكانیة و الوصفیة في آن واحد 

مما یعطي مقدرة تحلیلة اكبر و ھنا تظھر القوة الحقیقة لھذه النظم.

Geographical information systems differ from 

other information systems in their ability to 

combine spatial and attributes data, which gives 

greater analytical ability.
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Today GIS has special recognition as an efficient 

information management tool and utilities for local 

and regional government because of:

قدرتھا على إجراء رسم خرائط على نطاق 

واسع مما یساعد الباحثین وصانعي السیاسات 

على تحلیل األنماط واالتجاھات التي تساعد في 

اتخاذ قرارات أفضل والتي لن یكون من 

الممكن رؤیتھا بمساعدة قواعد البیانات 

المنفصلة.

its ability to preform large scale 

mapping which helps the researchers 

and policy makers to analyze the 

patterns and trends that helps in better 

decision making which will not be 

possible to visualize with help of the 

separate database.

تتمتع نظم المعلومات الجغرافیة الیوم بتقدیر خاص كأداة فعالة إلدارة 

المعلومات ویتم استخدامھا من قبل الحكومات المحلیة واإلقلیمیة بسبب:
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The use of modern GIS offers many advantages over 

paper maps like:

تعظیم كفاءة التخطیط واتخاذ القرار•

القدرة على دمج المعلومات من مصادر عدیدة•

یوفر GIS أدوات تحلیل معقدة لالستعالمات المستندة إلى •

الموقع لتوفیر المعلومات في الوقت المناسب

تواصل أفضل بین اإلدارات / المؤسسات•

زیادة الشفافیة والفعالیة في اإلجراءات العامة•

تخصیص أفضل للموارد•

یمكن التعامل مع كمیات كبیرة من البیانات•

• Maximize the efficiency of planning and decision making

• capacity to integrate information from many sources

• GIS Provides location-based Queries sophisticated analysis 

tools to provide timely information

• better communication between departments/institutions

• increased transparency and efficiency in public 

procedures

• better resource allocation

• can deal with the large amounts of data

یوفر استخدام نظم المعلومات الجغرافیة الحدیثة العدید من المزایا مقارنة 

بالخرائط الورقیة مثل:
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األشخاص (المستخدمین)❖

األجھزة والمعدات❖

البرمجیات❖

البیانات❖

آلیة العمل❖

❖ People

❖ Hardware

❖ Software

❖ Data

❖ Methods
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GIS COMPONENTS مكونات نظم المعلومات الجغرافیة



األشخاص (المستخدمون)❖

األجھزة والمعدات❖

البرمجیات❖

البیانات❖

آلیة العمل❖

❖ People

❖ Hardware

❖ Software

❖ Data

❖ Methods

✔ Both people and organization are the core to GIS

✔ the value of GIS technology is limited unless an organization has take 

skilled and knowledgeable people to manage, implement and operate 

the system because people are the component who actually make the 

Geographic Information Systems work .

االشخاص او المستخدمون والمؤسسات ھم جوھر نظم المعلومات الجغرافیة✔

تكون قیمة تقنیة نظم المعلومات الجغرافیة محدودة ما لم تتطلب المنظمة أشخاًصا مھرة وذوي ✔

معرفة إلدارة وتنفیذ وتشغیل النظم،غالبا تتضمن مشاریع نظم المعلومات الجغرافیة العدید من 

األشخاص مثل : فرق جمع  البیانات، مدخلي البیانات، محللي البیانات، مدراء قواعد البیانات. 
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❖ People

❖ Hardware

❖ Software

❖ Data

❖ Methods

األشخاص (المستخدمون)❖

األجھزة والمعدات❖

البرمجیات❖

البیانات❖

آلیة العمل❖

✔ Hardware is the computer on which a GIS operates that is the 

configuration of both the core and peripheral equipment required for 

the acquisition, storage, analysis and output of the spatial data

✔  these include network devices, together with specific input/output 

devices widely used in GIS application such GPS, digitizer, scanner, 

plotters and printers etc.

تشمل األجھزة الكمبیوتر الذي یعمل علیھ نظام المعلومات الجغرافیة ومكوناتھ من المعدات ✔

األساسیة والطرفیة المطلوبة إللتقاط وتخزین وتحلیل إخراج البیانات المكانیة.

وھي تشمل اجھزة الشبكة، إلى جانب أجھزة اإلدخال / اإلخراج المحددة المستخدمة على نطاق ✔

واسع في تطبیقات نظم المعلومات الجغرافیة مثل جھاز تحدید الموقع العالمي التحویل الرقمي 

والماسح الضوئي والراسمات والطابعات وما إلى ذلك.
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❖ People

❖ Hardware

❖ Software

❖ Data

❖ Methods

األشخاص (المستخدمون)❖

األجھزة والمعدات❖

البرمجیات❖

البیانات❖

آلیة العمل❖
✔ GIS Software packages is comprise of a set of modules for performing the 

function required to store, analyze and display geographic information

✔ Key software components for any GIS are:

• tools for the input of data

• a database management system (DBMS)

• tools that support Geographic Query, analysis and Visualization

• a graphical user interface for easy access to tools

تتكون حزم برامج نظم المعلومات الجغرافیة من مجموعة من الوحدات النمطیة ألداء الوظیفة ✔

المطلوبة لتخزین وتحلیل وعرض المعلومات الجغرافیة

مكونات البرنامج الرئیسیة ألي  GIS ھي:✔

أدوات إلدخال البیانات•

•(DBMS) نظام إدارة قاعدة البیانات

األدوات التي تدعم االستعالم الجغرافي والتحلیل والتحلیل•

واجھة مستخدم رسومیة لسھولة الوصول إلى األدوات•
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❖ People

❖ Hardware

❖ Software

❖ Data

❖ Methods

األشخاص (المستخدمون)❖

األجھزة والمعدات❖

البرمجیات❖

البیانات❖

آلیة العمل❖

بعض األمثلة على برمجیات نظم المعلومات الجغرافیة:✔

Open 
Source 

Software

Paid GIS Software
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❖ People

❖ Hardware

❖ Software

❖ Data

❖ Methods

األشخاص (المستخدمون)❖

األجھزة والمعدات❖

البرمجیات❖

البیانات❖

آلیة العمل❖

✔ Data is the )raw fact( and one of the important pillars of GIS System

✔ Data and the set of procedures for using the data in some form or other 

is the foundation of all information system.

✔ Geographic data are the records about the aspect of earth surface 

(record of the Location and Characteristics) Attributes) of the natural 

and human activities occurring on the earth surface.

البیانات ھي عبارة عن حقائق خام وأحد الركائز المھمة لنظم المعلومات الجغرافیة.✔

البیانات وطرق استخدام البیانات بشكل أو بآخر ھي أساس كل نظام المعلومات.✔

البیانات الجغرافیة ھي السجالت المتعلقة بالمعالم على سطح األرض (بیانات الموقع و البیانات ✔

المتعلقة بخصائص النشاطات الطبیعیة والبشریة التي تحدث على سطح األرض).

1.1

GIS COMPONENTS مكونات نظم المعلومات الجغرافیة



❖ People

❖ Hardware

❖ Software

❖ Data

❖ Methods

األشخاص (المستخدمون)❖

األجھزة والمعدات❖

البرمجیات❖

البیانات❖

آلیة العمل❖

✔ Theses methods are independent rules or procedures designed to 

undertake various tasks of geographic information systems like spatial 

analysis, user need analysis and database design etc., with the 

meaningful outcome of the action that is being performed

ھذه اآللیات ھي قواعد أو إجراءات مستقلة مصممة للقیام بمھام مختلفة ألنظمة المعلومات ✔

الجغرافیة مثل التحلیل المكاني وتحلیل حسب حوجة المستخدم وتصمیم قاعدة البیانات وما إلى 

ذلك ، مع نتیجة ذات مغزى لإلجراء الذي یتم تنفیذه
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البیانات المكانیة(3)

أنواع البیانات المكانیة●
طرق عرض البیانات●
 مصادر البیانات المكانیة●

● Spatial data
● Spatial data types
● Spatial Data Visualization
● GIS sources



البیانات المكانیة ھي عبارة عن بیانات تصف الموقع الجغرافي للمعالم او الظواھر ✔

الجغرافیة 

✔ Spatial data is data that describes the geographical location of 

geographical features or phenomena

ھنالك نموذجین لتمثیل البیانات المكانیة رقمیا في نظم المعلومات الجغرافیة✔

البیانات الخطیة (المتجھة)✔

البیانات الصوریة (الخلیویة)✔

✔ Vector Data

✔ Raster Data

R
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er

 F
o

rm
a

t

V
ec

to
r 

Fo
rm

a
t

X,Y
X,Y X,Y X,Y

البیانات الخطیة (المتجھة)✔

Reality
(A highway)Rows

ColumnsX,Y

البیانات الصوریة (الخلیویة)✔

مقدمة
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اوالً: البیانات الخطیة (المتجھة): 

ھي عبارة عن تمثیالت رسومیة

 النقاط :المدارس ، المراكز الصحیة ، المراكز التجاریة▪

الخطوط : الشوارع ، شبكات المیاه ، االنارة ▪

المضلعات : تحدید حدود المنطقة اي الحي▪

Points Lines Polygons

Vector Data

SHP DWG KML

Geo pack age1.1
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ثانیاً : البیانات الصوریة:

البیانات الصوریة ھي البیانات التي یتم تقدیمھا في ▪
شبكة من وحدات البكسل. كل بكسل داخل البیانات 
النقطیة لھ قیمة ، سواء كان لوًنا أو وحدة قیاس. 
ھذا ینقل معلومات حول العنصر المعني. تشیر 

البیانات النقطیة عادًة إلى الصور.
تختلف  جودة البیانات النقطیة حسب الدقة والمھمة ▪

التي تقوم بھا

Raster Data

Rows

ColumnsX,Y

Pixel
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SPATIAL DATA TYPES  انواع البیانات المكانیة

نمذجة البیانات المكانیة
تتم النمذجة بناء على نوع الظاھرة ▪

الجغرافیة
حیث یتم اختیار النموذج المالئم ▪

لعرض وتمثیل ھذه البیانات في بیئة 
نظم المعلومات الجغرافیة

❏ Modeling in GIS

Field    / Object

Raster   / Vector

❏ Spatial Data Model

❏ Geographic Phenomena

❏ Computer Representation



البیانات الوصفیة

اي  معلومات إضافیة ، أو بیانات غیر مكانیة ، تصف ▪
معلًما باسم سمة.

 یمكن أن تحتوي البیانات المكانیة على أي قدر من ▪
السمات اإلضافیة المصاحبة للمعلومات حول الموقع. 
على سبیل المثال ، خریطة تعرض المباني داخل منطقة 
وسط المدینة في المدینة. قد یكون لكل مبنى ، باإلضافة 
إلى موقعھ ، سمات إضافیة مثل نوع االستخدام (اإلسكان 
، واألعمال التجاریة ، والحكومة ، وما إلى ذلك) وعدد 

الطوابق الموجودة فیھ.

Attributes

Data Type
نوع البیانات

القیمة
Value1.1
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اإلسناد الجغرافي والترمیز الجغرافي▪

اإلسناد الجغرافي ھو عملیة تعیین اإلحداثیات للمتجھات 
أو البیانات النقطیة بحیث یمكن توجیھھا بدقة على 

نموذج سطح األرض.

 البیانات المستخدمة في الترمیز الجغرافي ھي العناوین 
وأوصاف الموقع (المدینة ، البلد ، إلخ). یتم إعطاء كل 
موقع من ھذه المواقع إحداثیات مرجعیة لذلك الموقع 

على سطح األرض.

Spatial Georeferencing & Symbology
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تتمیز نظم المعلومات الجغرافیة بقدرتھا الكبیرة على ▪
إخراج و عرض المعلومات بطرق مختلفة وجاذبة:

حیث یمكن عرض الخرائط على الجھات المستفیدة او ▪
طالبو الخدمة او صانعو القرار في عدة طرق اھمھا :

تقاریر

خرائط

مخططات

الخرائط▪

التقاریر▪

المخططات▪

1.1
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الخریطة

 ھي تمثیل لسطح األرض أو جزء منھا. تختلف الخرائط عن الصور 
الجویة في أنھا تحتوي على معلومات وتوضیح للمناطق الجغرافیة.

How you Can
Read a Map

What are the 
Main elements 
of Map 
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مع انفتاح العالم و تطور شبكات االنترنت وظھور تقنیات ساعدت في التقاط 

البیانات المكانیة اصبحت ھنالك العدید

من المصادر المفتوحة لمشاركة البیانات المكانیة 

و فیما یلي اھمھا:

تم إنشاء OSM  بواسطة 

مجتمع من مصممي 

الخرائط الذین یساھمون 

ویحافظون على بیانات 

الطرق ونقاط االھتمام 

والمقاھي ومحطات السكك 

الحدیدیة وغیر ذلك الكثیر ، 

في جمیع أنحاء العالم.

Google Earth

یوفر الموقع العدید من انواع البیانات 

المكانیة (الخطیة Vector Data ) بصورة 

مجانیة:

بیانات الطرق❖

المرافق الصحیة❖

المرافق التعلیمیة❖

المرافق الدینیة❖

❖......

یقوم البرنامج بتركیب صور األقمار الصناعیة والتصویر الجوي 

وبیانات نظام المعلومات الجغرافیة على كرة أرضیة ثالثیة 

األبعاد، مما یسمح للمستخدمین برؤیة المدن والمناظر الطبیعیة 

من زوایا مختلفة. یمكن للمستخدمین استكشاف الكرة األرضیة 

عن طریق إدخال العناوین واإلحداثیات.

قوقل ایرث ھو برنامج كمبیوتر یعرض تمثیًال ثالثي األبعاد لألرض استناًدا 

بشكل أساسي إلى صور القمر الصناعي. 
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یوفر ھذا الموقع العدید من 

اطقم البیانات المكانیة 

(بیانات عن الصحة و 

التعلیم و غیرھا من 

المعلومات, و ھي في 

الغالب بیانات تم جمعھا 

بواسطة المنظمات.

وورلد بوب موقع یقدم 

بیانات مكانیة خاصة بعدد و 

كثافة السكان، وایضا یقوم 

الموقع بتوفیر بیانات عن 

المباني و تصنیفھا حسب 

المناطق الحضریة و الریفیة

موقع GADM یوفر معلومات مكانیة 

خاصة بالحدود اإلداریة في مستویات 

مختلفة (حدود الدول، الوالیات او 

المقاطعات، المحلیات، الوحدات االداریة) 
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رصد األرض و اإلستشعار عن بعد(4)

التقاط البیانات●
استخدام نظم المعلومات الجغرافیة ●

في حیاتنا الیومیة 

● Earth observation and 
remote sensing

● Data acquisition
● GIS in Daily Life 



من اھم مصادر البیانات المكانیة. توفر ھذه التقنیة رصد وتغطیة لمساحات كبیرة بتكلفة اقل. تعتمد الصور في تكونیھا على األطوال الموجیة التي 

یلتقطھا جھاز االستشعار عن بعد الذي یتم استخدامھ للكشف عن الطاقة الكھرومغناطیسیة وتسجیلھا.

✔ One of the most important 

sources of spatial data.

✔ Technology that provides 

large coverage & lower 

cost.

The images are based on wavelengths captured by 

the remote sensor that was used to detect and record 

electromagnetic energy.1.1

Remote Sensing (EO) االستشعار عن بعد (رصد االرض)



• Is process of obtaining the reliable information about the 

properties of surfaces and objects.

• is accomplished without physical contact with the objects

• Used as primary data for many applications

• Wide variety of data sources which acquire different 

product type.

ھي عملیة الحصول على معلومات موثوقة حول خصائص األسطح •

والظواھر.

یتم إنجازھا دون مالمسة فعلیة للمعالم.•

تستخدم كبیانات أولیة للعدید من التطبیقات.•

مجموعة من مصادر البیانات التي تكتسب نوًعا مختلًفا من المنتجات.•

1.1

DATA ACQUISITION التقاط البیانات



There is a great impact of spatial information 

on our lives then we realize.

Geographic knowledge is most often required 

in our routine tasks, like finding a route in an 

unfamiliar city or searching for nearest 

hospital in case of health hazard

تؤثر البیانات المكانیة على حیاتنا بصورة اكبر من التي 

نتوقعھا.

فالمعرفة الجغرافیة مطلوبة في كثیر من االحیان الداء المھام 

الیومیة كإیجاد مسارات في المناطق التي النعرفھا . او معرفة 

اقرب مشفى في حالة الطوارئ الصحیة وغیرھا.

و مع ظھور تطبیقات الجوال زاد استخدام الـ GIS  و 

خصوصا في تطبیقات التوصیل والتنقل و مراقبة السیارات و 

غیرھا... 

With the emergence of mobile applications, 

the use of GIS has increased, especially in 

delivery and mobility applications, car 

monitoring, and others...
1.1

GIS IN DAILY LIFE  استخدام نظم المعلومات الجغرافیة في حیاتنا الیومیة



THANK YOU FOR YOUR ATTENTION!


