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 رئيس القسم العلمي وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب    عميد الكلية

د ممدوح ناصف المصري .د أحمد عبادة العربي   أ. أعبدالرازق بسيوني الكومي د .أ

القسم العممي 
والشعبة 

برنامج المساحة 
 والكارتوجرافيا تعميم مفتوح

 )اسم المقرر 
 (المادة

 2االساليب الكمية 

 البريد االلكتروني الثانيةالفرقة 
 لممقرر

abdelrazek.elkoumi@art.tanta.edu.eg 

دعبدالمعطى .أ دعبدالرازق الكومي.أ لجنة الممتحنين
 شاىين

 

 :عمى الطالب أن يختار موضوع فقط من ىذه الموضوعات
 العناصر الفرعية لمموضوع الموضوعات م
 التحليل اإلحصائي في الدراسات الجغرافية في توفير أثر 1

الجهد والوقت ، وتحقيق الدقة واستيعاب قدر كبير من 
البيانات من خالل تطبيق كل من الدالت المباشرة 

 في ضوء ما درست من  Excelوالشرطية في برنامج 
 .  أمثلة

 تعريف التحميل اإلحصائي ومستوياتو 1
 .أىمية التحميل اإلحصائي في الدراسات الجغرافية  2
 امكانات االكسل في استيعاب البيانات وميارات استخالمو 3
 تعريف الداالت وانواعيا وطرق ادراجيا في البرنامج 4
 الداالت الشرطية أىميتيا مع تطبيق اربعة امثمة ليا  5

البيانات الجغرافية المستخدمة فى التحليل اإلحصائي  2
ألى مجتمع ، والمهارات الالزم توافرها أثناء استخدام 
برامج التحليل بالحاسب االلي لالستفادة من امكانيات 

هذه البرامج فى عمليات التحليل و العرض البياني 
 .للنتائج، مع التمثيل

 أنواع البيانات الجغرافية التى المستخدم في التحميل اإلحصائي 1
 مميزات برنامج اإلكسل عن غيره من برامج التحميل اآللي 2
 .ميارات التعامل مع ورق العمل في اكسل  3
 استعراض أىم الداالت المباشرة التى يمكن حسابيا في اكسل 4
 صمم اصيغ لحساب فرق االسعار والكفاء اإلنتاجية باكسل 5

مراحل التحليل الكمي للبيانات الجغرافية، وأهم  3
المصطلحات والمفاهيم اإلحصائية التى تعتمد عليها، 

ومتطلبات اعداد بيئة  العمل في برنامجي  
Microsoft Excel &SPSS مقارنة فى آلية 

 . التحليل والتمثيل البياني

 مراحل التحميل الكمي لمبيانات الجغرافية 1
 (المفردة)مفيوم المجتمع االحصائي والعينة والحالة  2
 Excel &SPSSمفيوم المفردة والمتغير في برنامجى  3
 SPSSضبط متغيرات البيانات في برنامج  4
 Excel &SPSS نافذة العرض البياني في كل من 5

4 
أهمية  اإلحصاء الوصفي ومراحل تنفيذه للتحليل الكمي 
للبيانات الجغرافية ، دراسة مقارنة بالتطبيق داخل بيئتي 

Microsoft Excel &SPSS. 

 تعريف اإلحصاء الوصفي ومراحل تنفيذه 1
  Parameter واالحصائية  Statisticalالمعممة 2
 Excel &SPSSأنواع البيانات الجغرافية داخل بيئة  3
 EXCELمراحل تنفيذ التحميل اإلحصائي في برنامج  4
 SPSSمراحل تنفيذ التحميل اإلحصائي في برنامج  5

5 
اإلحصاء االستداللي ومتطلبات تنفيذه ، وأهم الصيغ 
والداالت التى يمكن االعتماد عليها اثناء التنفيذ، مع 

 . كر متطلبات تنفيذ الداالت المستخدمة آلياً 

 تعريف اإلحصاء االستداللي ومتطمبات تنفيذه 1
 Functionsوالداالت & Formulasالفرق بين الصيغ  2
 انواع الداالت ومتطمبات تنفيذىا باستخدام الحاسب اآللي 3
 . Excelمراحمتطبيق الداالت المباشرة في برنامج  4
 . SPSSمراحل تطبيق الداالت المباشرة في برنامج  5

mailto:abdelrazek.elkoumi@art.tanta.edu.eg


 جامعة طنطا
  كلية اآلداب

2 

 رئيس القسم العلمي وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب    عميد الكلية

د ممدوح ناصف المصري .د أحمد عبادة العربي   أ. أعبدالرازق بسيوني الكومي د .أ

_ التعلٌم المفتوحالقسم العلمً والشعبة                                                       
المساحة و برنامج 

الخرائط و نظم 
 المعلومات الجغرافٌة

 
 (المادة )اسم المقرر 

 
 نظم معلومات جغرافً متقدمة 

 Abdelrazel.elkoumi@art.tanta.edu.eg  للمقررالبرٌد االلكترونً المستوي الثانًالفرقة 

  أحالم سالمة / د عبدالرازق الكومً  / د لجنة الممتحنٌن

أستاذ  )منسق المقرر 
 (المقرر

 عبد الرازق الكومً/ د.أ

 :عمى الطالب أن يختار موضوع فقط من ىذه الموضوعات
 العناصرالفرعٌةللموضوع الموضوعات م

1  
تعرف نظم المعلومات 
الجغرافٌة وأهمٌتها 
ومكوناتها ومتطلبات 

 انشائها 

 تعرٌف نظم المعلومات الجغرافٌة 1

 أهمٌة نظم المعلومات الجغرافٌة 2

 ممٌزات نظم المعلومات الجغرافٌة عن غٌرها من النظم  3

 مكونات نظم المعلومات الجغرافٌة 4

 متطلبات نظم المعلومات الجغرافٌة  5

البٌانات المستخدمة  2
فى التحلٌل باستخدام 

نظم المعلومات 
 الجغرافٌة

 الفارق ما بٌن المعلومات والبٌانات  1

  نظم المعلومات الجغرافٌة فًالمكانٌة انماط البٌانا 2

 الترقٌم اإلتجاهً للبٌانات المكانٌة  3

 الترقٌم  الشبكى للبٌانات المكانٌة  4

 ممٌزات وعٌوب كل من البٌانات االتجاهٌة والشبكٌة  5

التصحيح الهندسي  3

 للبيبنبث الشبكيت 

 (اإلرجاع الجغرافي  )

 الشكل الحقٌقً لالرض  1

 خطوط الطول ودوائر العرض  2

 انواع وانظمة االحداثٌات  3

 المراجع الهندسٌة  4

 (UTM) مسقط مركيتور العالمي المستعرض 5
ادارة الطبقبث فى  4

بيئت نظم المعلومبث 

 الجغرافيت 

 مفهوم قاعدة البٌانات الجغرافٌة  1

 بناء قواعد البٌانات الجغرافٌة وانشاء الطبقات 2

 (Layer & Feature Class)الطبقة والمعلم  3

 مفهوم ادارة الطبقات  4

 .الخ......اعاد التسمٌة ، اعادة الترتٌب ، االخفاء ، االظهار  5

ترقيم البيانات  5
المكانية واالخراج 

 الكارتوجرافي لمنتائج 

 مفهوم الترقٌم وانواعه  1

 . ترقٌم الظاهرات النقطٌة ، ترقٌم الظاهرات الخطٌة ، ترقٌم الظاهرات المساحٌة 2

 مفهوم الترمٌز وانواع 3

 .اضافة وضبط العناصر الكارتوجرافٌة لنتائج التحلٌل الخرائطً  4

 طباعة الخرائط والتقارٌر  5
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 رئيس القسم العلمي وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب    عميد الكلية

د ممدوح ناصف المصري .د أحمد عبادة العربي   أ. أعبدالرازق بسيوني الكومي د .أ

القسم العممي 
والشعبة                                                       

 )اسم المقرر  تعليم مفتوح
 (المادة

 الجغرافيا الحيوية

 البريد االلكتروني الثاني المستوي
 لممقرر

diaa.abdellatief@art.tanta.edu.eg 

ضياء / د.أ لجنة الممتحنين
 صبري

 د.أ أحالم رجب/د.أ

 :عمى الطالب أن يختار موضوع فقط من ىذه الموضوعات
 العناصر الفرعية لمموضوع الموضوعات م

1 
عمم الجغرافيا الحيوية  )

 (األخرىوعالقتو بالعموم 

 .مفهوم الجغرافيا الحيوية 1

 . أغفة االرر  ألارية  ورر ااغغال الحيوو  2

 ااغغال الحيوو  3

 . هم مجغت الجغرافيا الحيوية 4

 (الكتمة الحية) 2

 .مفهوم االتغة الحية 1

 .  هواع االتغة الحية 2

 . هواع االتغة الحية  ألارية 3

 ااعوامل املتحلمة في اختغال االتغة الحية 4

 (المنظومة الحيوية) 3

 .مفهوم املنظومة الحيوية 1

  هواع املنظومة الحيوية 2

 ااعوامل املتحلمة في املنظومة الحيوية 3

  (الكائنات الحية) 4
 .مفهوم ااكائنات الحية 1

 .ثصنيف ااكائنات الحية 2
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 رئيس القسم العلمي وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب    عميد الكلية

د ممدوح ناصف المصري .د أحمد عبادة العربي   أ. أعبدالرازق بسيوني الكومي د .أ

 . ذكر  هم سمات ااكائنات الحية 3

5 
العوامل المؤثرة في توزيع الكائنات )

 (الحية
 

 .ثوزيع ااكائنات الحية 1

 . ااعوامل املؤثرر في ثوزيع 2

 .اختغال ااعوامل املؤثرر في ثوزيع من مكان آلخر 3
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 رئيس القسم العلمي وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب    عميد الكلية

د ممدوح ناصف المصري .د أحمد عبادة العربي   أ. أعبدالرازق بسيوني الكومي د .أ

القسم العممي 
والشعبة                                                       

 )اسم المقرر  تعليم مفتوح
 (المادة

 2تدريب عملي مساحي

 البريد االلكتروني الثاني المستوي
 لممقرر

diaa.abdellatief@art.tanta.edu.eg 

ضياء / د.أ لجنة الممتحنين
 صبري

نعمة أبو /د.أ
 شادي

 

 :عمى الطالب أن يختار موضوع فقط من ىذه الموضوعات
 العناصر الفرعية لمموضوع الموضوعات م

 (عمم المساحة) 1

 .مفيوم عمم المساحة 1

 .أىمية عمم المساحة 2

 .استخدامات عمم المساحة 3

 .أقسام عمم المساحة 4

 (تطور عمم المساحة) 2

 .بداية عمم المساحة عند المصريين القدماء 1

 .عمم المساحة عند اليونانيين 2

 .عمم المساحة عند عمماء المسممين 3

 عمم المساحة في عصر النيضة 4

 (أنواع األجهزة المساحية) 3

 .مفيوم عمم المساحة 1

 فكرة األجيزة المساحية 2

 تطور األجيزة المساحية 3

 .أشير التعريفات والمصطمحات المساحية 1قياس الزوايا األفقية والرأسية في عمم ) 4
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 رئيس القسم العلمي وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب    عميد الكلية

د ممدوح ناصف المصري .د أحمد عبادة العربي   أ. أعبدالرازق بسيوني الكومي د .أ

 .أجيزة قياس الزوايا األفقية والرأسية 2  (المساحة

 .تطور أجيزة قياس الزوايا األفقية والرأسية 3

5 
 (أحدث أنواع األجهزة المساحية)

 

 .مفيوم عمم المساحة 1

 .األجيزة المساحية القديمة 2

 أحدث أنواع األجيزة المساحية الحديثة 3
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 رئيس القسم العلمي وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب    عميد الكلية

د ممدوح ناصف المصري .د أحمد عبادة العربي   أ. أعبدالرازق بسيوني الكومي د .أ

 قواعد البيانات (المادة )اسم المقرر  تعليم مفتوحالقسم العممي والشعبة                                                       
   لممقررالبريد االلكتروني الثاني المستوي

  عبد الرازق الكومي/د.أ أحالم رجب سالمة/ د.أ لجنة الممتحنين
 :عمى الطالب أن يختار موضوع فقط من ىذه الموضوعات

 العناصر الفرعية لمموضوع الموضوعات م

 ( قواعد البياناتأهمية) 1

 .قواعد البياناتمفيوم  1

 .قواعد البياناتاستخدامات  2

 .قواعد البياناتتطور أىمية  3

 . في مجال الجغرافياقواعد البياناتأىمية  4

2 
المعمومات  تطبيقات تكنولوجيا)

 (في الجغرافيا واالتصاالت

 .تكنولوجيا المعمومات واالتصاالتمفيوم  1

تكنولوجيا  كأحد تطبيقات قواعد البيانات 2
 .المعمومات

 .تقنيات التميكونفرنس والمصادر المرجعية 3

نظم المعمومات الجغرافية والوسائط المتعددة  4

 (المكونات الرئيسة لقواعد البيانات) 3

 .قواعد البياناتمفيوم  1

 .أنواع نظم إدارة قواعد البيانات 2

 .مكونات قواعد البيانات الجغرافية 3

  (البيانات الجغرافية) 4
 .نموذج قاعدة البيانات اليرمية  1

 .قواعد البيانات الشبكية 2
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 رئيس القسم العلمي وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب    عميد الكلية

د ممدوح ناصف المصري .د أحمد عبادة العربي   أ. أعبدالرازق بسيوني الكومي د .أ

 .قواعدالبيانات العالئقية أو الترابطية 3

 .قواعدالبيانات اليدفية 4

5 

خطوات بناء نظام معمومات )
 (جغرافى

 

 .قواعد البياناتخطوات بناء  1

 .طرق جمع البيانات 2

 .الربط والضم بين الجداول 3

 
 


