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انُظبو انغُٕ٘
 33أعبٕع

ٌ
2

ػذد انغبػبث
االعبٕػٛت

انًشحهت انثبَٛت

ع
3

و
5

اعى انًبدة Principles of Cartography:

أْذاف انًبدة انؼبيت ٔانخبطت:
عٛكٌٕ انطبنب لبدسا ػهٗ اٌ ٚخؼشف ػهٗ يببدئ ػهى انخشائظ ٔحكبيهّ يغ يٕاضٛغ االخخظبص كبنًغبحت
ٔانًغح اندٕ٘ ف ٙاػذاد انخشائظ ٔسفغ كفبءة انطبنب (اداءِ) ف ٙاػذاد ٔحظًٛى ٔحشعٛى انخشائظ ٔاَخبخٓب.
انًفشداث انُظشٚت نًبدة حمُٛت انخشائظ

االعبٕع
1

يببد٘ء ػهى حمُٛت انخشائظ ٔطبٛؼخّ ٔػاللخّ ببنًغح االسض.ٙ

2

إَاع انخشائظ ٔخظبئض كم يُٓى ٔحظُٛفٓب.

3

انًمٛبط ٔػاللخّ ببنًغبحت االسضٛت انًًثهت ػهٗ خشائظ يخًبثهت ف ٙاالبؼبد ٔبذلت انخبسطت ٔانغشع
يُٓبٔ ،حفبطٛم انًؼبنىٔ ،ػذد انًؼبنى انًًثهتٔ ،بحدى انًؼهى انًًثم ػهٗ انخبسطت (ببخخالف
انًمٛبط).

4

طشق حظغٛش ٔحكبٛش انخشائظ (حغٛٛش يمٛبط انخبسطت) ٔطشق لٛبط انًغبفبث ٔانًغبحبث ػهٗ
انخشائظ ببخخالف انًمٛبط.

6+5

االحذاثٛبث اندغشافٛت ٔانخشبٛؼٛت.

7

يغبلظ انخشائظ (حؼشٚفٓب ،حظُٛفٓب ،اَحشافبحٓب).

8

انًغبلظ االعطٕاَٛت يغمظ يشكٛخش (ٔ )TMيغمظ يشكٛخش انؼبنً.)UTM( ٙ

9

انًغبلظ انًخشٔطٛت ،يغمظ اليبشث انًخطببك (بذائشة ػشع لٛبعٛت ٔبذائشح ٍٛػشع لٛبعٛخ.)ٙ

13

انًغبلظ انًخشٔطٛت ،يغمظ بٌٕ انًخغبٔ٘ انًغبحت.

11

حشبٛك ٔفٓشعت انخشائظ انطٕبٕغشافٛت.

12

دٔس االنٕاٌ ٔاًْٛخٓب ف ٙانخشائظ ،اَظًت األنٕاٌ ،حبب ٍٚلًٛت انهٌٕ ،يمبعبث األنٕاٌ ،اَخخببٓب.

13

انشيٕص انطٕبٕغشافٛت (انشيٕص انًٕلؼٛت ٔانخطٛت ٔانًغبحٛت) ٔحظُٛفٓب.

14

حُطٛك انخشائظ انطٕبٕغشافٛت ٔيٕاطفبث انخظ ،طشق حُفٛزِ ف ٙانخشائظ.

15

حظًٛى انخشائظ (ػُبطشْب انطٕبٕغشافٛت ٔٔظبئفٓب) ،انخٕاصٌ انبظش٘ ب ٍٛيكَٕبث انخبسطت.

16

حظًٛى انخشائظ (يفٕٓو انخظًٛى ٔيببدئّ) ،االًَبط انُمطٛت ٔانخطٛت ٔببشكبل يخببُٚت.

17

كٛفٛت اػذاد انًشحغى األعبط ( )the base mapطشٚمت انحفش ٔانخحبٛش (فظم ٔحشكٛب االنٕاٌ).

18

ػًهٛبث َغخ ٔطببػت انخشائظ.

19

انخهخٛض انخشائط(ٙانخؼًٛى) ٔػًهٛبث انخهخٛض.

20

انخهخٛض انخشائط( ٙاالصاحت انًٕلؼٛت ٔانًببنغت انخشعًٛٛت( حفغٛش ٔححهٛم انخشائظ انطٕبٕغشافٛت.

21

انخشائظ انًٕضٕػٛت (حؼشٚفٓب ،يظبدسْب ،إَاػٓب) ٔانخشائظ االحظبئٛت ٔحطبٛك االنٕاٌ فٓٛب.

22

انشعٕو انبٛبَٛت ٔإَاػٓب ٔاًْٛخٓب.

23

انًشبط االنكخشَٔٔ ٙانخشائظ انشلًٛت ٔيٕاطفبحٓب ٔإَاع ايخذاد يهفبحٓب ٔانبٛبَبث انشبكٛت ٔانًخدٓت.

24

انخشائظ انكُخٕسٚت ٔبشَبيح انـ (( ،)GISحُظٛبّ ،انٕاخٓت ،انمٕائى).

25

حؼذٚم يٕاطفبث انخبسطت انكُخٕسٚت انشلًٛت (فشص انخطٕط انشئٛغٛت ٔانثبَٕٚت ٔحثبٛج انفخشة
انكُخٕسٚت ٔاضبفت ػُبطش انخبسطت).

26

اػذاد خبسطت كُخٕسٚت سلًٛت (.)3D

27

يفٕٓو َظبو انًؼهٕيبث اندغشافٛت ( )GIS10يكَٕبحّ ،انٕاخٓت ٔايكبَٛبحّ.

28

اػذاد يششٔع ببعخخذاو بشَبيح (ٔ ،)Arc Catalogاخخٛبس َظبو (ٔ )WGS1984انًغمظ
ٔانُطبق انًُبعب حغب انًٕلغ ٔاػذاد انطبمبث حغب اطُبف انًؼبنى.

29

حشعٛى انًؼبنى انطٕبٕغشافٛت بأطُبفٓب بٓٛئت طبمبث ٔحؼذٚم يٕاطفبحٓب.

33

حؼشٛك بشَبيح انـ (َٔ )Surferظبو انًؼهٕيبث اندغشافٛت ف ٙاػذاد انخشائظ انًٕضٕػٛت نخًثٛم
طٕبٕغشافٛت عطح األسع.

االعبٕع

انًفشداث انؼًهٛت نًبدة حمُٛت انخشائظ

1

االطالع ػهٗ كبفت إَاع انخشائظ يٍ ػُبطشْب.

2

اػذاد ًَٕرج ندضء يٍ خبسطت طٕبٕغشافٛت ٔبُفظ انًمٛبط.

3

حطبٛك ػًه ٙنخشائظ يخخهفت انًمٛبط ٔانخحمك يٍ دلت انخبسطتٔ ،حفبطٛم انًؼبنىٔ ،ػذد انًؼبنى
حشعًٛٛب.

4

حكبٛشٔحظغٛشخبسطت ببعخخذاو انببَخٕكشاف ٔطشٚمت شبكت انًشبؼبث اػذاد خشائظ يخًبثهت ببالبؼبد
ٔبًمبٛٚظ يخخهفت نخًثٛم انخغطٛت االسضٛت نهخشائظ ٔلٛبط انًغبفبث ٔانًغبحبث ػهٗ انخشائظ
بطشق يخخهفت ٔنًمبٛٚظ يخخهفت.

5

اػذاد شبكت االحذاثٛبث اندغشافٛت ٔانخشبٛؼٛت بًؼهٕيٛت احذاثٛبث اسكبٌ انخبسطت.

6

حشعٛى خبسطت يٍ بٛبَبث حمهٛت.

7

اَشبء يغمظ يشكٛخش االػخٛبد٘.

8

اَشبء يغمظ يشكٛخش انًغخؼشع انؼبنً.)UTM( ٙ

9

اَشبء يغمظ اليبشث انًخشٔط ٙانًخطببك بذائشة ػشع لٛبعٛت ٔبذائشح ٙػشع.

13

اَشبء يغمظ بٌٕ انًخغبٔ٘ انًغبحت.

11

حشبٛك ٔفٓشعت انخشائظ انطٕبٕغشافٛت.

12

اعخخذاو االنٕاٌ ف ٙحشعٛى انخشائظ.

13

حشعٛى انشيٕص انطٕبٕغشافٛت بأطُبفٓب.

14

حُطٛك خبسطت حشفٛب ٔسلًٛب يغخخذيب يٕاطفبث انخظ ٔاألنٕاٌ.

15

حظًٛى خبسطت بكبفت ػُبطشْب ٔانخٕاصٌ ب ٍٛيكَٕبحٓب.

16

اعخخذاو االًَبط انًُمطت ٔانًخططت ٔاشكبل يخببُٚت نخًثٛم انشيٕص انًغبحٛت كًٛب.

17

اػذاد خضء يٍ خبسطت طٕبٕغشافٛت (خبسطت أعبط ،ػضل ٔحشكٛب االنٕاٌ).

18

صٚبسة ػهًٛت نًطبؼت أحذٖ دٔائش انذٔنت راث انؼاللت ببالخخظبص.

19

حظغٛش يمٛبط خبسطت طٕبٕغشافٛت يخخهفت ٔحطبٛك ػًهٛبث انخهخٛض.

23

حهخٛض خضء يٍ خبسطت طٕبٕغشافٛت ٔحٕضٛح االصاحت انًٕلؼٛت ٔانًببنغت انخشعًٛٛت.

21

اػذاد خبسطت يٕضٕػٛت يٍ بٛبَبث إحظبئٛت.

22

حًثٛم انبٛبَبث االحظبئٛت بشعٕو بٛبَٛت (خطٛت أ شؼبػٛت أ  ....انخ).

23

اعخخذاو انًشبط االنكخشَٔ ٙنغشع ححٕٚم انخشائظ انخمهٛذٚت انٗ سلًٛت ٔخضَٓب ببكثش يٍ ايخذاد
ٔاالطالع ػهٗ انبٛبَبث انشبكٛت (انظٕس انفضبئٛت).

24

انخؼشف ػهٗ بشَبيح انـ (( )surferحُظٛبّ ،انٕاخٓت ،انمٕائى).

25

اػذاد خبسطت كُخٕسٚت سلًٛت ببعخخذاو بشَبيح انـ (.)Surfer

26

حؼذٚم يٕاطفبث انخبسطت انكُخٕسٚت انشلًٛت (فشص انخطٕط انشئٛغٛت ٔانثبَٕٚت ،انفخشة انكُخٕسٚت)
اضبفت ػُبطش انخبسطت.

27

ححهٛم انخبسطت انكُخٕسٚت ٔاػذادْب ثالثٛت االبؼبد.

28

انخؼشف ػهٗ َظبو انًؼهٕيبث اندغشافٛت (ٔ( (GISاخٓخّ ،يكَٕبحّ ،لٕائًّ).

29

اػذاد يششٔع ببعخخذاو بشَبيح (ٔ )Arc Catalogاخخٛبس َظبو (ٔ )WGS1984انًغمظ
ٔانُطبق انًُبعب نًٕلغ انًششٔعٔ ،كٛفٛت اػذاد انطبمبث.

33

حشعٛى انًؼبنى انطٕبٕغشافٛت بأطُبفٓب بٓٛئت طبمبث ٔحؼذٚم يٕاطفبحٓب.
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