ششوخ دا٠شوشٓ ٌألٔظّخ اٌّزىبٍِخ اٌّؾذٚدح
٘ ٟششوخ ِغبّ٘خ خبطخ أعغذ ثّٛعت لبٔ ْٛرغغ ً١اٌششوبد ٌغّٛٙس٠خ
ِ ٚ َ 1925ذسعخ رؾذ لبٔ ْٛرغغ ً١اٌششوبد ٌذ ٜاٌّغغً
اٌغٛداْ ٌٍؼبَ
اٌزغبس ٞاٌؼبَ رؾذ اٌشلُ (.)36284
ػٕٛاْ اٌششوخ :عّٛٙس٠خ اٌغٛداْ
ٔغ١ت

– اٌخشؽَٛ

– اٌؼّبساد شبسع

رٍف249-154882010 :ْٛفبوظ249-154882040:
ِٛلغ اٌششوخ اإلٌىزشwww.direction-sd.com:ٟٔٚ
اٌجش٠ذ اإلٌىزش:ٝٔٚ

info@direction-sd.com

أ٘ذاف اٌششوخ :
رشٙذ اٌجالد ٔٙؼخ رّٕ٠ٛخ ف ٟاٌّغبالد اٌفٕ١خ اٌّخزٍفخ فىبْ الثذ ِٓ أْ ٠مبثً ٘زا
اٌزٛعغ  ٚاٌزطٛس اعزخذاَ أؽذس اٌزمٕ١بد اٌز ٟرغبُ٘ ف ٟرٛف١ش اٌٛلذ  ٚاٌغٙذ.
ٌزٌه عبءد فىشح ئٔشبء ششوخ ِزخظظخ راد أ٘ذاف ئعزشار١غ١خ ٚاػؾخ رزّضً فٟ
اٌزخط١ؾ إلٔشبء األػّبي اٌفٕ١خ  ٚاٌزمٕ١خ ٌّٛاوجخ اٌزطٛس اٌزمٕ ٟثبٌغٛداْ ِٓ ٚ ,
صُ رٕف١ز٘ب ثظٛسح اؽزشاف١خ ِغ ػذَ ئغفبي رٕف١ز إٌشبؽبد اٌزمٕ١خ اٌشئ١غ١خ ٚ
إٌشبؽبد اٌّظبؽجخ ٌٍششوخ.

 29رمبؽغ دمحم

ٔشبؽبد اٌششوخ :
 .1اٌؼًّ فِ ٟغبي االعزشبساد إٌٙذع١خ.
 .2اٌؼًّ فِ ٝغبي إٌٙذعخ اٌىٙشثبئ١خ ٚاٌّذٔ١خ.
 .3اٌؼًّ فِ ٟغبي اٌّغبؽخ  ٚاٌخشائؾ ( .ؽ١ش أْ اٌششوخ ِإٍ٘خ سعّ١ب ِٓ
لجً ٘١ئخ اٌّغبؽخ).
 .4اٌؼًّ ف ٝرطج١مبد ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌغغشاف ٗ١اٌّخزٍفخ ِضً ( أٔظّخ اٌّالؽخ ,
اٌخشائؾ  ٚاٌظٛس اٌغ٠ٛخ  ٚػمذ دٚساد رذس٠ج١خ ِزخظظخ ) .ؽ١ش اْ
اٌششوخ ِبٌخ العُ اٌؼًّ دا٠شوشٓ ٌٕظُ اٌّؼٍِٛبد اٌغغشاف١خ.
 .5أػّبي اإلعزشؼبس ػٓ ثؼذ . Remote Sensing
ِ .6ؼبٌغخ طٛس االلّبس االططٕبػ١خ.
 .7اٌؼًّ فِ ٟغبي اٌززجغ اإلٌىزشٌٍّ ٟٔٚشوجبد.
 .8أٔظّخ األِٓ  ٚاٌغالِخ  ٚأِٓ اٌّؼٍِٛبد.
 .9اٌؼًّ فِ ٟغبالد اٌؾبعت األٌ( ٝط١بٔخ  ,ثشِغخ  ,شجىبد ) .
 .10رظّ ُ١اٌجشاِظ اٌّزخظضح ٌٍششوبد  ٚاٌّإعغبد  ٚثبألخض األِٕ١خ ِٕٙب .
. .11اٌؼًّ فِ ٝغبي ئعزىشبف اٌّؼبدْ ( ِ١ىبٔ١ى , ٝعٛ١ف١ض٠بئ. ) ٝ
 .12اٌؼًّ فِ ٝغبي اٌّغؼ اٌضٌضاٌ. ٝ
 .13اٌؼًّ فِ ٝغبي اٌزؼذ( ٓ٠ؽ١ش اْ اٌششوخ ِبٌىخ ٌالعُ دا٠شوشٓ
ٌٍزؼذ,ٓ٠اٌفبسط ٌٍزؼذ)ٓ٠
 .14اٌؼًّ فِ ٝغبي ئراٌخ اٌؼٛائك اٌظخش٠خ فّ١ب ٠خزض ثأػّبي اٌّ١بٖ  ٚاٌجزشٚي.
 .15ػمذ دٚساد داخٍ١خ  ٚخبسع١خ فّ١ب ٠خض ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌغغشاف١خ  ٚرأِٓ١
اٌؾٛاعت ا١ٌ٢خ  ٚرأِ ٓ١اٌّؼٍِٛبد  ٚعش٠زٙب .
 .16خدمات االستشارات والتصمٌم
:تساعدالخدماتاالستشارٌةعلىتصمٌممواعدالبٌاناتالمكانٌةوتطبٌماتوأنظمةذاتكفاءةعالٌةتلبٌاحتٌا
جالعمٌلفٌنظم المعلومات الجغرافٌة .
 .17خدماتبناء لواعدالبٌاناتالجغرافٌة ( Geodatabases
):تساعدخدماتمواعدالبٌاناتالجغرافٌةفٌتصمٌموأتمتةوتحوٌلوضمانجودةالبٌاناتالموجودةفٌنظمالم
علوماتالجغرافٌة.
 .18التحلٌاللمكانً): (Spatial Analysisلدٌنا فرٌك لادر فً المساعدة فً عملٌة التحلٌل
المكانً التً تساعد فً عملٌة اتخاذ المرار .

 .19التتبع ) : (Trackingتمدم داٌركشن لالنظمة المتكاملة خدمات التتبع والتعمب للمركبات
واالفراد او االصول .
 .20خدمات المالحة ) (Navigation Services
الوصولوالتنملبفعالٌةمننمطةإلىؤخرىبفضاللتوجٌهالبصرٌؤوالصوتً،اذٌمومالنظامبإعادةضبطالطر
لاتتبعاًلتطبٌماتتحدٌدالمولعالجغرافًGPSللمشتركووفماللخرائطالجغرافٌةالتٌتشماللشوارعالفر
عٌةوالرئٌسةفٌالمحافظات،الىجانباالماكنالرئٌسٌة"نماطاالهتمام" فٌوالٌة الخرطوم .
 .21معالجة الصورة الرلمٌة ):(Digital Image Processing
نمذجة،تحسٌن)،(Enhancementتحلٌل،تباٌن)،(Contrastاضائٌةوعمل الموسٌن  -تركٌب
الصور)–(Mosaicking
 .22االمن والحماٌة) : (Safety and Securityتموم شركة داٌركشن بتسوٌك
انظمةانذارواطفاءالحرائكسواء كانت انظمة ٌدوٌة او تلمائٌة .

اٌغٙبد اٌز ٟرزؼبًِ ِؼٙب اٌششوخ:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20

اٌمٛاد اٌّغٍؾخ (٘١ئخ االرظبالد ٚاٌّؼٍِٛبد  ,ئداسح اٌّغبؽخ اٌؼغىش٠خ,
ٚخالفٗ).
ٚصاسح اٌذاخٍ١خ (االؽز١بؽ ٝاٌّشوض١٘ ,ٜئخ اٌغغً اٌّذٔ١٘ ,ٝئخ اِذاداد
اٌششؽخ).
اٌّإعغبد اٌؾى١ِٛخ.
اٌششوخ اٌغٛدأ١خ ٌزٛص٠غ اٌىٙشثبء (ؽ١ش أْ اٌششوخ ِإٍ٘خ سعّ١ب ِٓ لجً
اٌششوخ اٌغٛدأ١خ ٌزٛص٠غ اٌىٙشثبء).
ٚصاسح اٌىٙشثبء ٚاٌغذٚد ٚؽذح رٕف١زاٌغذٚد.
ٚصاسح االرظبالد (اٌّشوض اٌمٌٍّ ِٝٛؼٍِٛبد).
اٌ١ٙئخ اٌم١ِٛخ ٌٍّغبؽخ ١٘ٚئخ ِغبؽخ ٚال٠خ اٌخشؽ( َٛؽ١ش أْ اٌششوخ
ِإٍ٘خ سعّ١ب ِٓ لجً اٌ١ٙئخ).
ٚصاسح اٌجٕ١خ ٚاٌزّٕ١خ اٌؼّشأ١خ.
اٌ١ٙئخ اٌؼبِخ ٌٍط١شاْ اٌّذٔ.ٝ
اٌ١ٙئخ اٌم١ِٛخ ٌٍّ١بٖ.
اٌغٙبص اٌّشوضٌ ٜإلؽظبء.
ِفٛػ١خ رشغ١غ االعزضّبس.
ششوبد رٕف١ز اٌطشق  ٚاٌغغٛس.
اٌششوبد اٌؼبٍِخ فِ ٟغبي إٌمً  ٚاٌزشؽ.ً١
ششوخ ثزشٞٚ ٚي ٌخذِبد اٌجزشٚي .
ششوخ اٌّزىبٍِخ ٌٍىّ١ب٠ٚبد ٚاٌزّٕ١خ اٌّؾذٚدح.
ششوبد اٌؾشاعبد األِٕ١خ.
ششوبد رأع١ش اٌغ١بساد.
ششوخ  KMرىٌٕٛٛع.ٝ
ِظٕغ عىش إٌ ً١االث١غ.

اٌششوبد اٌخبسع١خ راد اٌظٍخ :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

ششوخ اصس ٜشّبي ششق افش٠م١ب . EsriNea
ششوخ SANFULاٌظ١ٕ١خ.
ششوخ GPTاالٌّبٔ١خ.
ششوخ ِ Quality Stander Information Technologyظش.
ِشوض األًِ اٌذ - ٌٟٚعّٛٙس٠خ ِظش اٌؼشث١خ .
ِإعغخ اٌمشاس ٌٍخذِبد األِٕ١خ – اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ.
ششوخ عٌٍ ٓ١ٕ١زغبسح اٌؼبِخ االِبساد اٌؼشث١خ اٌّزؾذح.
ششوخ  IGN FIاٌفشٔغ١خ.
ششوخ  - PETRA DIGITAL SOLUTIONSعّٛٙس٠خ ِظش اٌؼشث١خ .
ِغّٛػخ ششوبد اؽّذطالػ اٌذ ٓ٠اٌؼجذ –اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ.
ششوخ ٌ Geo Systemsجشاِظ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌغغشاف١خ – ربٛ٠اْ.
ششوخ  MapOneعّٛٙس٠خ ِظش اٌؼشث١خ.
ِغّٛػخ اٌىبْ عّٛٙس٠خ ِظش اٌؼشث١خ.

الهٌكل اإلدارى للشركة

رئٌس مجلس اإلدارة

السكرتارٌة

المستشار الهندسى

المدٌر التجارى

المدٌر العام

المدٌر التنفٌذى

المستشار المانونى

مدٌر الشئون اإلدارٌة و
المالٌة

مشتروات
مبٌعات

عاللات عامة

تسوٌك

حسابات

مخازن

مدٌر التخطٌط الفنى

لسم المساحة

انتاج الخرائط

االنشاءات

لسم التدرٌب

لسم نظم المعلومات
الجغرافٌة

لسم الحاسوب

لسم التتبع اإللكترونى

الصٌانة

لسم الخرائط و الصور
الجوٌة

البرمجة

الشبكات

نظمالمعلوماتالجغرافٌة
ٌواجة األنسان عادة مشاكل و تساإالت و تحدٌات عدة ٌحتاج الً دعم و مساندة امواجهتها و أتخاذ
لرارات لحلها  ,فمثال ٌواجة المخطط العمرانى تساإالت ألختٌار افضل مولع ألنشاء تجمع عمرانى
جدٌد .و ٌواجة المزارع تساإال عن خصائص التربة فً مناطك زراعٌة معٌنة ,و ٌواجة التاجر تساإال
عن أفضل مكان ألفتتاح متجرة الجدٌد للحصول على اكبر ربح ,و ٌواجه عالم المناخ تساإالت عن
تطور ثمب األوزون فى العشر سنوات األخٌرة و كذلن ٌواجة المائد العسكري تساإالت عن أكمانٌة
كشف لوات العدو و أسلحتة و معداتة فى حالة التحرن الً مولع ما ,و لألجابة عن كل هذة التساإالت
و عٌرها الكثٌر جدا تظهر الحاجة لوجود لواعد بٌانات خاصة بهذة العناصر و مرتبطة بموالعها
الجغرافٌة فً الطبٌعة و هً التى ٌطلك علٌها ) , (Spatial Dataولهذا ظهرت تكنولوجٌا نظم
المعلومات الجغرافٌة .(Geographic Information System) .
إن نظم المعلوماالجغرافٌة وسٌلة تعتمد أساسا" على استخدام الحاسب اآللى فى تجمٌع ومعالجة
وعرض وتحلٌل البٌانات المرتبطة بموالع جغرافٌة الستنتاج معلومات ذات أهمٌة كبٌرة فى اتخاذ
لرارات مناسبة .
وتتضمن تكنولوجٌا نظم المعلومات الجغرافٌة العملٌات المعتادة التً تتم على لواعد البٌانات (Data
) Baseمثل االستفسار والتحلٌل اإلحصائً باإلضافة إلى التصور والتحلٌل الجغرافً الممٌز الذي
توفره الخرائط  .و ٌنبغً األخذ فً االعتبار عند التعرض لنظم المعلومات الجغرافٌة أنها مجموعة من
األدوات تستخدم بواسطة األفراد المإهلٌن لحل مشاكل التعامل مع البٌانات والمعلومات الخاصة
بمجاالت التنمٌة المختلفة لذلن تنبع األهمٌة فً كٌفٌة استخدام هذه األدوات .
و تمتاز نظم المعلومات الجغرافٌة بؤنها تجمع بٌن
) (Queryالخاصة
عملٌات االستفسار واالستعالم
بمواعد البٌانات ) (Data Baseمع إمكانٌة المشاهدة
والتحلٌل والمعالجة البصرٌة لبٌانات جغرافٌة من
الخرائط وصور األلمار الصناعٌة والصور الجوٌة ،
وهى المٌزة التً تمٌزنظم المعلومات الجغرافٌة عن نظم
المعلومات المعتادة وتجعلها متاحة لكثٌر من التطبٌمات
العامة والخاصة لتفسٌر األحداث وحساب المإشرات
(شكل  )1نقل الواقع بكامل بياناته الوصفية
و المكانية إلى الحاسب اآللي .

ووضع االستراتٌجٌات  .فعلى سبٌل المثال  :من
التحدٌات المعاصرة فً عالمنا الٌوم االنفجار السكانً ،
التلوث ،الزحف العمرانً على المناطك الزراعٌة ،و
الكوارث الطبٌعٌة ،كل هذه األمور تشترن فً البعد
الجغرافً بما ٌمٌزها عن غٌرها من المشاكل.
وعلى المستوى المحلى أو الفردي فمشكلة إٌجاد افضل
مولع لفرع منشؤة جدٌدة من سلسلة فروع تجارٌة أو
إٌجاد احسن نوع تربة ٌناسب زراعة محصول جدٌد أو
تحدٌد احسن مسار على شبكة الطرق لسٌارة المطافئ
أو اإلسعاف كل هذه األشٌاء ٌجمعها العامل الجغرافً
(.)1
 2-1الحاجة الً نظم المعلومات الجغرافٌة
تطورت الحاجة الى نظم المعلومات الجغرافٌة
فى المجاالت والتخصصات المختلفة مثل
(شكل  ) 2الربط بين البيانات المكانية والوصفية في قاعدة
التخطٌط العمرانى وحماٌة البٌئة استخدامات
بيانات واحدة داخل نظم المعلومات الجغرافية تساهم في دعم
األراضى وادارة المرافك وغٌرها بسبب لدرتها
اتخاذ القرارات المختلفة.
على تنظٌم وتحلٌل المعلومات الجغرافٌة حً
تمتاز بالمدرات األتٌة :
 - 1إمكانٌة الربط بٌن البٌانات المكانٌة
والوصفٌة.
 - 2المدرة على التعامل مع عدة طبمات من البٌانات فً ولت واحد .
 - 3المدرة التحلٌلٌة .
 - 4المساهمة فً دعم اتخاذ المرارات .

 3-1مكونات نظام المعلومات الجغرافى
ٌتكون نظام المعلومات الجغرافى من خمسة مكونات أساسٌة هى :
 -1اآلالت ).(Hardware
 -3البٌانات). (Graphical & attribute Data
 -5الوسائل ). (Procedure
 1- 3- 1اآلالت ). (Hardware
إن مفهوم اآللة فً أي نظام معلومات هو
الكمبٌوتر الذي ٌعمل علٌة ذلن النظام  .اآلن تعمل
برامج نظم المعلومات الجغرافٌة على أنواع كثٌرة
من أجهزة الكمبٌوتر بداٌة من خدمات الحاسب
المركزٌة ) (Main Frameلخدمة المشروعات
العماللة إلى الحاسبات الشخصٌة (Personal
) Computerالذي ٌمكن أن ٌستخدم فً
األعمال بمفردة أو فً شبكة مكونة من مجموعة
حاسبات شخصٌة ,هذا باإلضافة إلى جانب انتشار
أجهزة تحدٌد الموالع علً سطح األرض )(GPS
و التً تستخدم لتحدٌد إحداثٌات نمط معٌنة علً
سطح األرض .

 -2البرامج ). (Software
 -4األشخاص ). (People

(.شكل  )3مكونات نظم المعلومات الجغرافية

 2- 3- 1البرامج ). (Software
توفر برامج نظم المعلومات الجغرافٌة األدوات
واألسالٌب الخاصة بتخزٌن  ،و تحلٌل وعرض
المعلومات الجغرافٌة  .ومن المكونات األساسٌة فً
برامج نظم المعلومات الجغرافٌة أدوات إلدخال
وتطوٌع المعلومات الجغرافٌة مع وجود واجهات
التطبٌك ) (GUIكؤداة لسهولة االتصال بٌن الجهاز
و المستخدم .و تتكون البرامج من مجموعة من
المكونات األساسٌة و التً تشمل :

(شكل  )4تحويل سطح األرض إلى مجموعة
من الطبقات لتسهيل التعامل معها.












أدوات لتخزٌن األشكال المختلفة للبٌانات الوصفٌة
أو الجغرافٌة .
التكامل مع برامج لواعد البٌنات (Relational
). Database
أدوات البحث و التحلٌل و العرض .
واجهة تطبٌك سهلة للمستخدم ) (GUIلسهولة
التعامل مع البرنامج.
أدوات لعمل عاللات أتصالٌة (Topological
) Relationshipsبٌن عناصر نظام المعلومات
الجغرافً.
أدوات و وسائل تسمح لعدد كبٌر من المستخدمٌن
بإدخال البٌانات و العمل فى ولت واحد و بكفاءة
عالٌة ). (Multi- User Management

 3- 3- 1البٌانات (Graphical & attribute
).Data
و البٌانات هً أهم مكونات نظم المعلومات الجغرافٌة .فٌتم تمسٌم البٌانات داخل نظم المعلومات
الجغرافٌة إلى -:
بٌانات وصفٌة ) : (Tabular Dataوهً تشمل وبٌانات الجداول و اإلحصاءات المختلفة عن
عناصر طبٌعٌة ٌمكن تمثٌلها بالطبٌعة.
بٌانات مكانٌة ) : (Spatial Dataو هً تشمل البٌانات الجغرافٌة التً تمثل الطبٌعة و ٌمكن
تجمٌعها من الصور الجوٌة  ,و صور األلمار الصناعٌة ,و الخرائط الرلمٌة . (Arial Photos, .
)Satellite Images, Digital Mapsإن البٌانات الجغرافٌة وبٌانات الجداول المتعلمة بها لد
ٌمكن تجمٌعها ذاتٌا" أو شراءها من إحدى مصادر بٌع البٌانات.
 4- 3- 1األشخاص ). (People
إن تكنولوجٌا نظم المعلومات الجغرافٌة لها لٌمة محدودة إذا كانت بدون األفراد الذٌن ٌمومون
بإدارة النظام وخلك خطط لتطبٌمها على مشكالت الوالع  .وٌندرج مستخدمى نظم معلومات

الجغرافٌة من المتخصصٌن التمنٌٌن الذٌن ٌصممون وٌطورون النظام ،الى هإالء الذٌن ٌستخدمونه
فى أداء أعمالهم الٌومٌة.
 5- 3- 1الوسائل ). (Procedure
إن نظام المعلومات الجغرافى الناجح هو الذى ٌعمل على أساس خطة جٌدة التصمٌم ولواعد عمل
التى هى النماذج والممارسات العملٌة المتخصصة لكل مإسسة.و من األمثلة للوسائل التحلٌلٌة
تطبٌك الوظائف الخاصة بعلوم مثل المناخ أو الهٌدرولوجى أو التخطٌط العمرانً من خالل نظم
) (Quality Controlللتؤكد من دلة
المعلومات الجغرافٌة  ,أو تطبٌك وسائل ضبط الجودة
إدخال البٌانات  ,أو عمل تحلٌالت للشبكات ), (Network Analysisأو غٌرها من الوسائل
التحلٌلٌة التً تخدم التطبٌمات المختلفة.

 4-كٌف ٌعمل نظام المعلومات الجغرافى:
ٌموم نظام المعلومات الجغرافى بتخزٌن المعلومات عن العالم فى هٌئة مجموعة من الطبمات
المتفردة ) (Thematic Mapsالمتصلة ببعضها جغرافٌا" فى صورة بسٌطة ولكن غاٌة فى الموة
ومن الناحٌة العلمٌة أثبتت أهمٌتها فى حل العدٌد من مشكالت العالم الخارجى بدءا" من التطبٌمات
البسٌطة التى لها عاللة بمشاكل الحٌاة الٌومٌة وحتى التطبٌمات المعمدة التى لد تصل الى عملنموذج
لدورة المحٌط الكونى.

المالحة
رمِٛبعٙضحرؾذ٠ذاٌّٛالؼٛاٌّالؽخاٌّؾٌّٛخثاسشبدِغزخذّٙ٠بفىبٌّٕبؽمغ١شاٌّأٌٛفخ،ا
لزشاؽّغبسثذٍٍٍ٠ؾشوخفىغبػبربٌزسٚحاٌّشٚس٠خٚ،رٕف١زاٌؼذ٠ذِٓ اٌٛظبئفبٌّؼٍٛرشف١ٙ١خ
.
عّ١ؼبعٙضحاٌّالؽخاٌّؾٌّٛخاٌّزٛفشحفىبالعٛالزؾز٠ٛؼٍىخشائطّؾٍّخِغجمبثبالػبفخا
ٌ ٝخبط١خاٌزٛعٙ١بٌٕبؽمخٚاؽزغبثّغبسعذ٠ذ
فىؾبالالخفبلفىغٍٛوبٌّٕؼطفبٌٛاعجغٍٛوٙؾغجبٌّغبساٌّمزشػ.

ٌوفرلن نظام المالحةالمعلوماتالتالٌةفىحالكنتتمودسٌارتن









اسم الشارع التالً
اتجاه المنعطف التالً
اسمالشارعالتالىلالنعطافالٌه
المسافةالمتبمٌةلباللمنعطفالتالى
الزمنالمتبمىللوصول
اعادةاحتسابالمساربطرٌمةاتوماتٌكٌةوذكٌةاذاغٌرتاتجاهكاواضعتالمنعطففالتملك
 .فإنخاصٌةاالسطرالبإلعادةاحتسابالمساراالتوماتٌكٌةوالذكٌة
سوفتمومبالعملسرٌعاالنشاءالمسارالجدٌدوبالتالٌتحدٌثمساركالخاصللوصواللىوج
هتن،حٌثانعملٌةالبحثتضمنلكالمساراالفضللوجهتن.
البحثعناٌنمطةاهتماممنخاللمحركبحثموي،فإنهمنالسهاللعثورعلىالمطاعم،وأجهز
ةالصرافاآللٌوالمماهٌوالفنادلومراكز
التسوق،وغٌرهاالكثٌروذلكمنؤكثرمنآالفنماط االهتمامفً الخرطوم.

نظام داٌركشن للمالحة

ٔظبَ اٌززجغ اٌٍّ ٌٝ٢شوجبد
بكل الفخر و اإلعزاز تتمدم لكم شركة داٌركشن لألنظمة المتكاملة المحدودة
بنظامها المتمدم للتتبع اآللى بطرله المختلفة

ممدمة :
تحتوى العدٌد من الشركات على إدارات ضخمة تتطلب العمل بها إلى توفٌر
وسائل نمل للعاملٌن بها مثل إدارات البٌع واإلدارات الفنٌه المسئولة عن خدمة
العمالء  ،هذه اإلدارات لها مشاركة هامه فى تعظٌم إرباح الشركة والحصول على
رضاء العمٌل .
وبالرغم من إن االداره العلٌا تتفهم مدى أهمٌه الحفاظ على معدالت إنتاجٌة
هذه اإلدارات اال أنها تجاهل فى بعض األحٌان أهمٌه إدارة إسطول النمل الذى
ٌخدم هذه االدارات بما ٌحمك أعلى معدالت اإلنتاجٌة بؤلل تكلفة ممكنة .
إن الشركات التى تعتمد على أساطٌل النمل كاحد األدوات الرئٌسٌة التى
ٌعتمد سٌر العمل علٌها مثل شركات التوزٌع ٌفترض أن لدٌها من الخبرة الكافٌة
إلدارة إسطول النمل الخاص بها عن طرٌك موظفٌها حٌث تهتم بتعٌٌن من لهم
الخبرة فى عمل وتنظٌم األسطول .
إال أن هذا ال ٌنطبك على معظم الشركات التى تتعامل فى بٌع سلعة او
تسوٌمها أو صٌانتها باإلعتماد على وسائل نمل تمتلكها اذ هنا ٌتعٌن على الشركة
التى تمدم هذة الخدمة فى العمل على إمتالن وتشغٌل مركبات تساعد المائمٌن على
العمل فى تنفٌذ مهامهم ومن هنا تتكون مشكلة إدارة أسطول النمل فى الشركات
غٌر المتخصصة حٌث ان الوصول إلى أعلى إنتاجٌة لإلدارة المعنٌة بالل تكلفة نمل

امر لٌس بٌسٌر ومما ٌساعد على صعوبة هذا األمر هو أن طبٌعة تكالٌف النمل فى
حد ذاتها أنها تكلفه ال مركزٌة ومتنوعة بمعنى ان التكلفة تتكرر كثٌرا وبمبالغ
صغٌرة فى مناطك جغرافٌة متنوعة مما ٌصعب حصرها بالطرق التملٌدٌة .
ومن هنا ٌتضح أن أسطول النمل هو أحد أدوات العمل مثل ماكٌنات اإلنتاج
أو حاسب آلى باالدارة وأن وضع سٌاسات عملٌه وملزمة لكل إدارات الشركة
سوف تكفل المرالبة والتحكم فى تصرفات العاملٌن على إدارة هذا األسطول
والعاملٌن به حسب السٌاسات الموضوعة مما ٌتٌح الوصول الى كفاءة التشغٌل
إلسطول النمل وتوفٌر التكلفة المرجوة مما ٌساعد كال من المائمٌن عن العمل
واإلدارة العلٌا فى تحمٌك أهدافهما .

ومن هنا إبتكر نظام التتبع اآللى للمركبات الذى ٌساعد المإسسة على إدارة
)(GPSو شركة

اسطول النمل ومتابعته عن طرٌك األلمارالصناعٌة بواسطة
داٌركشن هى من أولى الشركات المروجة لبرنامج التتبع اآللى .

ممٌزات نظام داٌركشن:

.1
.2

– السرعة – اإلتجاه

متابعة فورٌه للسٌارة ومعرفة ( خط السٌر
المحرن ).
تنبٌه فورى فى حاله خروج السٌارة عن خط السٌر المحدد .

– حالة

.3
.4
.5
.6
.7
.8

تنبٌه فورى فى حاله زٌادة السرعة عن السرعة الممررة للسٌارات .
تنبٌه فورى فى حاله فى حالة دخول مناطك محظورة .
اإلتصال بالسائك فى اى ولت للمساعدة أو التوجٌه .
إمكانٌة إٌماف محرن السٌارة عن العمل .
إمكانٌه متابعة أكثر من سٌارة فى الولت الواحد .
إمكانٌة تعرٌف وتحدٌد العمالء على الخرٌطة بسهولة .

الحماٌة :

.1
.2

امكانٌة استخدام خرائط محلٌة وخاصة مما ٌتٌح استخدام البرنامج دون
واالستعواض عنها ٌشبكة
.(local
)network
الحاجة لشبكة االنترنٌت
محلٌة
ٌتبع النظام ألصى حماٌة للبٌانات التى ٌتم تبادلها بٌن السٌارات والنظام
لدى غرفة العملٌات وذلن منعا للتجسس على السٌارات من لبل أحد .

.3

.4

تؤمٌن لماعدة بٌانات النظام مما ال ٌسمح بالوصول إلٌها إال عن طرٌك مدٌر
النظام .
وجود صالحٌات محددة لكل مستخدم للنظام .

إضافة لما سبك هنالن عدة أنواع من األجهزة تتناسب و حوجة كل عمٌل و كممتطفات ماٌلى :

خ١خ اٌّغبؽ١ٕذعٌٙاألػّبي ا
Survey Works
Survey Works

Survey Works

Geodetic Survey.

•

Cadastral Survey.

•

Contour Maps.

•

Control Survey.

•

Route Survey.

•

Topographic Survey.

•

Subdivision Survey.

•

Site Plan Survey.

•

GPS Real Time (RTK).
GIS
GIS and LIS Surveying and Mapping

Digital Image Processing
Satellites imageries

Applications:GPS Tracking Systems.

GPS Real Time

•
•
•
•
•
•

Vehicle Tracking Systems.

•

Applications Tracking Systems

•

(Rent & Sales
•

Plotter.

• GPS Real Time.
• Total Station.
• Level's.
• Scanner A0& A3

(Equipments)
• GPS Trimble RTK
BASE &ROVER R8 GNSS (2 SET)

• GPS Trimble RTK
BASE &ROVER 5800 (1 SET)

• Total Station Leica
(3 SET) TC 407,TS02 ,1203

• Digital Level Leica
(one set)

• Auto Level’s
( 7 SET) LEICA NA2

• Plotter 5500ps.

Geodetic Survey
A Land Survey which is affected by and takes into account the curvature of the earth and
astronomic observations.
Control Survey
A Land Survey providing precise locations of horizontal and vertical positions of points for use in
boundary determination, mapping for aerial photographs, construction staking, or other needs.
Route Survey
Reconnaissance, preliminary survey and location survey for an alignment or linear type feature
such as a road, railroad, canal, pipeline or utility line.
Topographic Survey
A Land Survey locating natural and man made features such as buildings, improvements, fences,
elevations, land contours, trees, streams, etc. This type of survey may be required by a government
agency, or may be used by Engineers and/or Architects for the design of improvements or
developments on a site.
GIS and LIS Surveying and Mapping
Geographic Information Systems and Land Information Systems.
Satellites imageries

All type of satellites images in the most recent resolutions.

LANDDESK TOP 2004-2009

LANDDESKTOP&EARTH WORK
ArcGIS 9.3, ERDAS 9.2,ENVI & IDRISI

4WD

أظّخ أزاس ٚاؽفبء اٌؾشائك

انماذ االرواح هو االعتبار االول عند ولوع الحرٌك داخل المبانً  ،ولذ
ٌتطلب االمر اعالم وانزار االشخاص الموجودٌن داخل المبنً بمجرد ولوع
الحرٌك حتً ٌستطٌعون مغادرته لبل ان تمتد النٌران وتنتشر وٌتعزر علٌهم
الهروب ،وذللن ٌتعٌن وجود وسٌله اعالن واخطار عن الحرٌك داخل
المبانً تكفل انزار الموجودٌن بولوع الحرٌك  ،والمهمه االساسٌه الي
نظام انذار هو تسجٌل واكتشاف الحرٌك وتحوٌل ذلن الً اشاره كهربائٌه
تشغل الجهاز االنذاز،عند حدوث الحرٌك فعند حدوث الحرٌك ٌموم جهاز
االنذار بؤرسال نبضات عبر التوجٌهات الكهربائٌه الً لوحه المرالبه حٌث
تعمل علً الفور علً تشغٌل اشاره ضوئٌه وصوتٌه وتدل االشاره
الضوئٌه علً مولع صدور االنزار فً حٌن تدل االشاره الصوتٌه النذار
الشخص المسإول عن لوحة المرالبه الرئٌسٌه بوجود الحرٌك .وٌجب ان
ٌتم تجهٌز المبانً والمنشؤت بانظمة االنذار بغرض حماٌة المبانً
وشاغلٌها من اخطار الحرٌك  ,وذلن بتوفٌر انذار مبكر حتً ٌمكن اخالء
المبنً  ،ومكافحة الحرٌك بصوره اولٌه من لبل االفراد المدربٌن او
بواسطة المعدات التلمائٌه ،ثم استدعاء فرق الدفاع المدنً للمكافحه الفعلٌه
اذا لزم االمر.

وتمسم انظمة ومعدات إنذار الحرٌك الى االنواع الرئسٌة التالٌة:
اوال ً  :انظمة االنذار من الحرٌك الٌدوٌة
ثانٌا :أنظمة االنذر من الحرٌك التلمائٌة

اوالً  :انظمة االنذار من الحرٌك الٌدوٌة :
عمل هذا النظام ٌرتكز بشكل اساسً بمٌام الشخص باضغط على زر االنذار
 ،وغالبا ٌتم توزٌع الضواغط الزجاجٌة فً كافة مكونات المنبى وٌتم تشغٌل
جهاز االنذار بكسر الغطاء وٌتم الى االشارة الى لوحة التحكم  .وٌنبغً أن
ٌتم تغذٌة تركٌبات أجهزة االنذار بتٌار كهربائً ثانوي خالف التٌار
الكهربائً الرئٌسً حتى ٌمكن استعمال هذه االجهزة فً حالة انمطاع التٌار
االصلً .
وٌجب ان تكون اللوحة التوضٌحٌة أو الخرٌطة الموضح علٌها موالع
أجهزة االنذار الموزعة داخل المبنى بجوار المدخل الرئسً حتى ٌسهل
تحدٌد مكان الحرٌف وٌستحسن وجود لوحة اخرى بحجرة الهاتف الرئسٌة
أو غرفة االمن والحراسة  .ومن االجهزة الٌدوٌة االخرى لالنذار (أجهزة
االنذار الهاتفٌة – مكبرات الصوت – االشارات الضوئٌة )

ثانٌا :أنظمة االنذر من الحرٌك التلمائٌة :
وتستخدم انظمة االنذار االتوماتٌكٌة فً االماكن والماعات التً تتزاٌد
احتماالت حدوث الحرائك وما لد تنجم عنه من خسائر كبٌرة فً فترة زمنٌة
لصٌرة  ،وتعمل هذه االنظمة بالتؤثر بظواهر الحرٌك فمنها ما ٌتؤثر باللهب
أو الحرارة  .و تتمٌز أجهزة االنذار االتوماتٌكٌة عن االجهزة الٌدوٌة بكونها
ال تعتمد على االنسان فً تشغلٌها و كذلن إختصار الفترة الزمنٌة الوالعة
بٌن لحظة ولوع الحرٌك ولحظة اكتشافه  ،مما ٌفسح المجال أمام سرعة
التخل وفعالٌة المكافحة والسٌطرة على الحرٌك وبالتالً تملٌل حجم الخسائر
الناجمة عنه  .واالجزاء التً ٌتكون منها نظام االنذار التلمائً هً:
رإس مكشفة حساسة  Detectorsوهً نوعٌن :
 ،Heatوٌجب ان تكون
Detectors
 رإس حساسة بارتفاع الحرارةحساسة بالدرجة التً تستجٌب وتتؤثر بسرعة بإرتفاع درجة الحرارة ،
ولكن ٌجب ان تكون شدٌدة الحساسٌة بحث تتؤثر بمجرد التغٌر الطبٌعً فً
درجة حرارة الطمس الذي ٌتغٌر بتغٌر الفصول والتً تودي الى إنذارات
 ،False Alarmsكما ٌجب عند تركٌب اجهزة االنذار مراعاة طبٌعة
كاذبة
المكان  ،فمد ٌحدث ارتفاع غٌر عادي فً درجة الحرارة نتجة وجود مصادر

للتدفئة أو استعمال الحرارة فً أغراض التصنٌع او الن المكان معرض
بطبٌعته لحرارة الشمس .
Smokeوهً نوعان ٌتؤثر عند
Detectors
 الرإس المكشفة للدخانتصاعد الدخان أو االبخرة او الغازات الناتجة من الحرٌك الشعة مسلطة من
خلٌة كهربائٌة .
وتعتبر مكشفات الدخان كثر حساسٌة من المكشفات الحرارٌة  ،أال أن هنالن
بعض االعتبارات فً إختٌار االنسب من اجهزة االنذار التلمائٌة  ،فمد ال
ٌتناسب فً بعض االماكن تركٌب مكتشفات دخان وٌفضل علٌها المكشفات
الحراٌة او العكس .

لوحة توضٌحٌةVisual Indicating Panels
عادة ٌتم تركٌبها فً مكان مناسب توافك علٌه سلطة االطفاء المتخصصة ،
وكل راس مكشفة حرارٌة أو للدخان لها دائرة مسستملة متصلة بمبٌن
خاص على جزء من اللوحة  ،بحٌث ٌسهل االستدالل على مكان الحرٌك .
وهذه اللوحة مزودة بوسٌلة لتجرٌة التوصٌالت الخاصة بالنظام للتؤكد من
سالمتها وصالحٌتها  ،وبعض هذه اللوحات مزودة لتوضٌح االنذار الكاذب
الناتج عن خلل بتوصٌالت النظام .
وسٌلة مسموعة لالنذار :Audible Warning Devices
٘ٚزٖ اٌٛعبئً رؼط ٟاطٛارب ِغّٛػخ ّ٠ىٓ رّ١١ض٘ب ِضً اٌغشط ٚاٌظفبسح
ٚاٌجٛق ٚاٌغشٕ٠خ ٠ٚ ،غت أْ ٠ى ْٛطٛد االٔزاس ٚاػؾب ِٚغّٛػب داخً
اٌّجٕ ٝا ٚف ٟاٌغضء اٌّؼ ٓ١اٌّطٍٛة ئؽالق طٛد االٔزاس ثٗ ؽجمب ٌّمزؼ١بد
اٌؾبي  ،فمذ رطٍت االِش اْ ٠ى ْٛاالٔزاس شبِال داخً اٌّجٕٝ

ٚ .لذ ٠ىْٛ

االٔزاس اٌّغّٛع اٌشبًِ غ١ش ِٕبعت ف ٟثؼغ االِبوٓ اٌزٌٙ ٟب طفخ خبطخ
ِضً اٌّغزشف١بد ٚاٌّؾالد اٌزغبس٠خ اٌىجش ٞؽ١ش ٛ٠د ٞئؽالق االٔزاس
ثذاخٍٙب اٌٚ ٝلٛع فضع ث ٓ١االشخبص اٌّزشدد ٓ٠ثبٌّىبْ ٚ ،ارا ٠زطٍت االِش
فِ ٟضً ٘زٖ االِبوٓ اْ طٛد االٔزاس ِغّٛػب فمؾ ف ٟغشفخ اٌّشالجخ اٚ
اٌؾشاعخ ٌ١غّؼٗ اٌّششفٚ ْٛاٌّزخظ ٓ١فمؾ ٚ ،رشوت فِ ٟضً ٘زٖ االؽٛاي
ٚعبئً أٔزاس ػٛئ١خ رؼط ٝاشبساد ِؼٕ١خ ؽز٠ ٝؼٍُ عّ١غ اٌّشزغٍ ٓ١ثبٌّىبْ
ثٛلٛع اٌؾش٠ك ٌ١م َٛوً ِٕ ُٙثأرخبر االعشاءاد اٌّؼٍِٛخ ٌٗ ٚاٌخبطخ
ثأػّبي اٌّىبفؾخ ا ٚأخالء اٌّجٕ ٝثطش٠مخ ِٕظّخ .

ٚعٍ١خ العزذػبء سعبي االؽفبء اٌّخزظ: ٓ١
ال ٛ٠دٔ ٞظبَ االٔزاس اٌزٍمبئ ٟاٌغشع اٌّؾظض ِٓ اعٍٗ اال ارا رُ اخطبس
سعبي االؽفبء ثبٌغشػخ اٌّطٍٛثخ ؽزّ٠ ٝىِٕ ُٙىبفؾخ اٌؾش٠ك ِٚؾبطشرٗ ،
٠ٚزُ رٌه ثزشو١ت خؾ ِجبشش ث ٓ١اٌٍٛؽخ اٌزٛػ١ؾ١خ ٚغشفخ اٌّشالجخ ثبدساح
اٌذفبع اٌّذٔٚ ٟاٌؾش٠ك ؽ١ش ٠زُ االخطبس رٍمبئ١ب ثّغشد اشزؼبي ٔظبَ االٔزاس .

االعالن ٚاٌزٛط١الد االخش ٜاٌخبطخ ثبٌٕظبَ :
ٕ٠جغ ٝاْ رى ْٛعّ١غ االعالن اٌخبطخ ثزشوج١بد ٔظبَ االٔزاس ِطبثمخ
ٌٍّٛاطفبد ِٚؼزّذح ِٓ اٌغٙخ اٌفٕ١خ اٌشعّ١خ  ،وّب أٗ ِٓ اٌؼشٚس ٞاْ
٠ؼزّذ رشغٔ ً١ظبَ االٔزاس ػٓ ِٛسد ٓ٠وٙشثبئ ٓ١١اؽذّ٘ب اٌز١بس اٌشئغٟ
(ثطبس٠بد ) ٠غزؼًّ ف ٟؽبٌخ أمطبع اٌز١بس
اٌخبص ثبٌّجٕٚ ٟاالخش صبٔٞٛ
اٌشئغٚ ٟرٌه ٌؼّبْ ل١بَ ٔظبَ االٔزاس ثٛظ١فزٗ ف ٟوبفخ اٌظشٚف .
اخزجبس ٚط١بٔخ ٔٚظبَ االٔزاس :
٠ غت اٌزأوذ ثظفخ ِغزّشح ِٓ عالِخ ٚطالؽ١خ ٔظبَ االٔزاس ٚوفب٠خ اٌّٛاسد
اٌىٙشثبئ١خ اٌّغز٠خ ٌٗ ٚ ،رٌه ثزغشثخ إٌظبَ فِٛ ٟاػ١ذ ِٕزظّخ ِغ ئػالَ
عّ١غ االشخبص اٌّٛعٛد ٓ٠داخً اٌّجٕ ٝثّٛاػ١ذ ٘زٖ اٌزغبسة ػٍ ٝاْ
رؼٛد االعٙضح اٌ ٝؽبٌزٙب ثؼذ اٌزغبسة .
 فؾض عّ١غ اٌزشو١جبد اٌخبطخ ثبٌٕظبَ ثّؼشفخ اٌّزخظظ ٓ١ف٘ ٟزٖ االػّبي
٠ٚ ،غت اخزجبس طالؽ١خ اٌجطبس٠بد اٌخبطخ ثزغز٠خ ٔظبَ االٔزاس ثبٌز١بس

اٌضبٔٚ ٞٛلذ أمطبع اٌز١بس االطٍ٠ٚ ٟغش ٞاٌفؾض ف ٟفزشاد ِٕزظّخ ثظفخ
ِغزّشح ٠ٚ ،غت اْ ٠زُ رذٔ ٓ٠ٚزبئظ اٌفؾض ف ٟعغً ثزٌه .
٠ غت ِشاػبح ِب ٠بر ٟثبٌٕغجخ ٌٍشؤط اٌّىشفخ :
 ػذَ رغط١خ اٌشاط اٌّىشفخ اٌّشوجخ اعفً االعمف ثب ٞؽالء ؽز ٝال رفمذؽغبع١زٙب
 ٠شوت ٚلبء أ ٚؽبئً ؽٛي اٌشؤط اٌّىشفخ ٌؾّب٠زٙب ِٓ اٌظذِبداٌّؾزًّ ٚلٛػٙب ٔزغخ طذِبد إٌّمٛالد ثششؽ اْ ٠إصش ٘زٖ اٌٛلبء ػٍٝ
ؽغبعخ اٌشؤط .

ؽمبئك رزؼٍك ثٕظبَ االٔزاس اٌزٍمبئ: ٟ
ئسرفبع االعمف :
٠ؼزجش اُ٘ االػزجبساد اٌز ٟرٛصش ػٍ ٝؽغبع١خ ٔظبَ االٔزاس  ،فبٌشؤط
اٌّىشفخ اٌخبطخ ثبٌٕظبَ راد ؽغبع١خ رزأصش ف ٟاٌٛلذ إٌّبعت ئرا وبٔذ
االعمف اٌّشوجخ اعفً ٘زٖ اٌشؤط اٌّىشفخ ال ٠زؼذ ٜاسرفبػٙب صالصٕ ٓ١لذِب
)  ،فبرا رؼذ ٜاسرفبع اٌغمف ٘زا اٌؾذ فبْ رٌه ٠غجت
( ؽٛاٌ ٟػششح اِزبس
ثؼغ اٌظؼٛثبد ئرا ِب أس٠ذ اعزؼّبي إٌظبَ اٌزٍمبئ. ٟ

اعٙضح اٌزى١ف
اعٙضح رغذ٠ذ ا ٚرى١١ف اٌٛٙاء لذ رإصش ػٍ ٝؽغبع١خ ٔظبَ االٔزاس ٚرؼطٍٗ ار
لذ رؼًّ ٘زٖ االعٙضح ػٍ ٝعؾت اٌٛٙاء اٌّؾًّ ثبٌؾشاسح ٚاٌذخبْ
اٌّزظبػذ ِٓ اٌؾش٠ك ثؼ١ذا ػٓ اٌشؤط اٌّىشفخ اٌؾغبعخ فال رإصش ػٍٝ
ؽغبع١خ اٌّىشفبد ٌٚ .زٌه ٕ٠ظؼ ثبٌّجبٔ ٟاٌّشوت ثٙب أعٙضح رغذ٠ذ اٌٛٙاء
أ ٚرجش٠ذ اٌٛٙاء اْ رزٚد اٌّغبس ٞاٌخبطخ ثّشٚس ر١بساد اٌٛٙاء ثشؤط
ِىشفخ ٌٍذخبْ ؽزخ ٠ؼّٓ االػالْ ػٓ اٌؾش٠ك ػٕذِب رزؼزس ٚطٛي اٌذخبْ
ا ٚاٌؾشاسح اٌ ٝاٌشؤط اٌؾغبعخ اٌّٛعٛدح ثبالعمف .

االِبوٓ اٌز ٟرؾ ٞٛأش١بء راد لّ١خ غ١ش عٍٙخ االؽزشاق :
ال رزٕبعت اٌشؤط اٌّىشفخ اٌؾشاس٠خ ثبالِبوٓ اٌ ٝرؾ ٞٛأدٚاد ٚأعٙضح
دل١مخ راد لّ١خ أر اْ اؽزشاق ثغ١ؾ ف٘ ٟزٖ االعٙضح لذ ٠زغجت ف ٟخغبئش

فبدؽخ ٔٚظؼ فِ ٟضً ٘زٖ االِبوٓ رشو١ت ِىشفخ ٌٍذخبْ ئر أٙب لٜٛ
ؽغبع١خ .

االٔزاساد اٌىبرثخ :
– رخزٍف

٠ؾزًّ اْ ٠ؼط ٝإٌظبَ اٌزٍمبئ ٟئٔزاساد وبرثخ رؾذ ظشصف ِؼٕ١خ
٘زٖ اٌظشٚف ثبخزالف أٛاع اٌشؤط اٌّىشفخ فّضالً ّ٠ىٓ ٌٍشؤط اٌّىشفخ
ٌٍؾشاسح اْ رؾذس أزاس وبرة ٔزغخ السرفبع ف ٟدسعخ ؽشاسح اٌّىبْ ثبٌٕغجخ
ٌٛعٛد اعٙضح ؽشاس٠خ ٌٍزذفئخ ا ٚالغشاع اٌزظٕ١غ اٌ ٚزؼشع اٌّىبْ الشؼخ
اٌشّظ ّ٠ٚ ،ىٓ رفبد ٞرٌه ثباللالي ِٓ ؽغبع١خ اٌشؤط ؽز ٝال رزأصش
ٚ .ف ٟؽبٌخ
ثبالسرفبع إٌّزظش ٌذسعخ اٌؾشاسح اٌّؾزًّ ٚلٛػٗ ثبٌّىبْ
اٌشؤط اٌّىشفخ ٌٍذخبْ فمذ ٠ؾذس االٔزاس اٌىبرة ٔزغخ رظبػذ اٌذخبْ اٚ
االثخشح ا ٚاالرشثخ ٔزغخ إٌشبؽ داخً اٌّجّٕ٠ٚ ، ٝىٓ رفبد ٞرٌىه ثزشو١ت
سؤط ِىشفخ ٌٍذخبْ الً ؽغبع١خ ثؾ١ش ال رزأصش ثبٌّإاصشاد إٌبرغخ ِٓ
اٌزشغ ً١اٌؼبد. ٞ

اٌؾبعٛة
ِ .1غبي اٌظ١بٔخ :
أ.
ة.
د.
س.
ط.
ػ.

ط١بٔخ أعٙضح اٌؾبعت اٌّىزج.)personal computer) ٟ
ط١بٔخ أعٙضح اٌؾبعت اٌّؾّٛي ).)laptop
ط١بٔخ أعٙضح اٌطجبػخ ).)printers
ط١بٔخ ِبوٕ١بد اٌزظ٠ٛش ).)photo copy
رٛف١ش ػشٚع دٚس٠خ ٌٍظ١بٔخ.
خذِبد اٌزٛط ِٓ ً١ئٌ ٝاٌٛسشخ.

 .2اٌشجىبد :
أ .رشو١ت  ٚط١بٔخ اٌشجىبد ).)wire /wireless
ة .رٛف١ش أعٙضح اٌشجىبد ).(access point/switch/cables /card/etc.

 .3اٌؾبعت ٍِ ٚؾمبرٗ :
أ .رٛف١ش أعٙضح اٌؾبعت).(pc/ laptop
ة .رٛف١ش ٍِؾمبد اٌؾبعت ))key board/mouse/flash/etc.
د .رٛف١ش أٔظّخ رشغ ً١اٌؾبعت ). (windows xp/7/8/vista/2000

ِ.4غبي اٌجشِغخ :
أ .اٌجشِغخ ثبعزخذاَ ٌغخ األٚساوً).(oracle/oracle sql
ة .اٌجشِغخ ثبعزخذاَ ٌغخ اٌف١غٛاي ث١غه ).(visual basic

.5اٌجشِغ١بد:
أ.
ة.
د.
س.
ط.

ثشٔبِظ ئداسح اٌششوبد.
ثشٔبِظ ئداسح اٌظ١ذٌ١بد.
أٔظّخ ئداسح اٌّطبػُ  ٚاٌىبفزش٠بد .
ئداسح شئ ْٛاٌؼبٍِ.(human resource)ٓ١
ئداسح ٔمبؽ اٌج١غ ).(point of sale

