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  تمهید 
اســـتعانت رئاســـة مدینـــة دمنهـــور بقـــسم الجغرافیـــا بالكلیـــة لرفـــع المیـــادین العامـــة بالمدینـــة، 

 سـاعة، فـي إبریـل ٢٤وحددت رئاسة المدینة مدة شهر إلنجاز العمل، فقام القسم بتنفیذ المهمة في 
  .، بال مقابل مادي محبة في الوطن وبدایة للتعاون مع المجتمع المحلي٢٠١٥

 بالكلیـة بعمـل مـشروع تخـرج للطـالب كـل اوم شعبة الخرائط والمساحة بقسم الجغرافیـتقكما 
غالبـــا ال یـــستفاد منـــه علـــى الجانـــب  ؛صـــحرائها أو خـــضرائهافـــي عـــام فـــى أحـــد ربـــوع مـــصر ســـواء 

  .ومرفق نموذج لبعض تلك األعمال -رغم ضخامة اإلنجاز–التنفیذي 

   :ن عدة أموروذلك نابع مهذا البروتوكول، ومن ثم برزت فكرة 

  .أحدث أجهزة للمساحة على مستوى كلیات اآلداب فى مصر قسم الجغرافیا امتالك  .١

 علــى االوحیـد فــى أقــسام الجغرافیــالجهــاز  وهــو ؛جهــاز المـسح المــائىقــسم الجغرافیــا لـك تمی .٢
  .مستوى الجمهوریة 

 والــوطن العربــى ، شــعبة المــساحة بــآداب دمنهــور لهــم شــهرة علــى مــستوى مــصرخریجــو  .٣
   .نهم ثمانیة اآلن یعملون فى توسعة الحرم المكى الشریفوم

فـى تـوفیر األجهـزة ؛ متمثلـة فـي سـیادة رئـیس الجامعـة إدارة الجامعـة الدائمة من مساعدة ال .٤
 . للعمل المساحىةالالزم

 .خدمة الطالب داخل الجامعة وخدمة المجتمع اإلقلیمىمنوط بها وحدة الحاسب اآللى  .٥

 :لمقومات المساحیة التالیةویمتلك قسم الجغرافیا ا

  بكافة أنواعهاأجهزة الموازین  - ١

   ٦١٠ Total Station Sokkia Power Setتوتال أجهزة  - ٢

  التیودولیتأجهزة  - ٣

    G P Sمحطة  - ٤

  لقیاس األعماق االیكو ساوندرجهاز المسح المائي  - ٥

   الحدیثةالبرامج الكارتوجرافیةكافة  - ٦

  المختلفة لصیغا من تحویل الملفات  لdidger ـ برنامج دیدجر - ٧

  البیانیةرسومات  لعمل ال Grapherبرنامجـ  - ٨



 ٣

   .)٣D Map(الخریطة ثالثیة األبعاد برامج عمل  - ٩

  )Contour map( لعمل الخریطة الـكـنتوریة   Surferبرنامج -١٠

  نشاء خریطة طبوغرافیهإل  Autodesk land desk topبرنامج -١١

  .، وتصمیم الطرق والمساراتبرامج تحلیل الشبكات -١٢

   )٣D(خراج أشكال ثالثیة األبعاد إل  Global Mapper برنامج -١٣

، ARC MAP وARC INFOعـــدة بـــرامج مـــساعدة أخـــرى مثـــل،  -١٤
  .وغیرهما

  : فى النقاط التالیة ا على أن یكون التعاون بینهمناإلدارتاوعلیه اتفقت 

 أعمـــال الرفـــع المـــساحى ورســـم الخـــرائط وتحلیـــل الـــشبكات بمعرفـــة وحـــدة الحاســـب اآللـــى تنفیـــذ - ١
 .التعامل مع المجتمع المدنى الخارجىالوحدات ذات الطابع الخاص یتیح قانون  حیث

 .للوحدة استخدام األجهزة والبرامج لتنفیذ األعمال المطلوبةقسم الجغرافیا یتیح  - ٢

 .م المطلوبة ا لتنفیذ المهةالالزمبالجانب الفنى الكامل فى توفیر العمالة الجغرافیا یقوم قسم  - ٣

 .المنفذةأرباح العملیات خالل ة لألجهزة المستخدمة من یانة دورتضمن الوحدة عمل صی - ٤

 بكافـة أنواعهـا هـاإعالناتكـل  موقعهـا الرسـمى ومركـز فـي عـن طبیعـة البـاإلعالنتقوم الجامعـة  - ٥
 أعمــال المــساحة والخــرائط للوحــدة مــن خــارج الجامعــة وبخاصــة داخــل محافظــة إلســنادكبدایــة 
 .البحیرة 

 .واإلداریة المطلوبة للعمل   التهیئة القانونیة)الحاسب اآللى وحدة ( الطرف األول یتولى - ٦

الــصیانة الدوریــة لألجهــزة مادامــت فــى فتــرة أداء ) وحــدة الحاســب اآللــى (یتــولى الطــرف األول  - ٧
 .العمل المنوط بها 

توقیـــع البروتـــوكالت الخاصـــة باألعمـــال ســـواء ) وحـــدة الحاســـب اآللـــى (یتـــولى الطـــرف األول  - ٨
 .خارجها و أداخل الجامعة 

 . والفنیین والعمالةالالزمتوفیر األجهزة والبرامج ) قسم الجغرافیا (یتولى الطرف الثانى  - ٩

ــــانى  -١٠ ــــا (یتــــولى الطــــرف الث ــــه مــــن مهــــام إلتمــــام العمــــل )قــــسم الجغرافی  تنفیــــذ مــــا یكلــــف ب
 .المطلوب



 ٤

ط أن  بــشرلعملیة المطلوبــةلـــیــذى نفین المــدیر التیــبتع) قــسم الجغرافیــا (یقـوم الطــرف الثــانى  -١١
یكــون عــضوا مــن أعــضاء مجلــس قــسم الجغرافیــا ، ویجــوز أن یكــون رئــیس مجلــس القــسم هــو 

 .المدیر التنفیذى

 .الطرفینیتم تحدید أسعار األعمال المسندة بمعرفة  -١٢

 :فیما یلي األعمال المطلوب تنفیذهاتتمثل  -١٣

 جمیع أنواع الرفع المساحي - ١

  أعمال الرفع المساحي المائي - ٢

 دمحساب كمیات الحفر والر - ٣

 عمل كافة أنواع الشبكات - ٤

 تحلیل كافة أنواع الشبكات - ٥

 عمل قواعد بیانات رقمیة - ٦

  remote sensing  االستشعار عن بعدتحلیل صور األقمار الصناعیة بنظام - ٧

 عمل خرائط تفرید المدن - ٨

 عمل خرائط فك الزمام - ٩

 عمل خرائط ثالثیة األبعاد -١٠

  أعمال الرفع المساحي المائي -١١

  اتیكسعمل جمیع عملیات الجیوم -١٢
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 ٢٠١٥ول في مجلس قسم الجغرافیا وفي مجلس الكلیة لشهر یونیو وتم التصدیق على البروتوك


