
Sherif.Abouzahw@agr.dmu.edu.eg



نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد

“ GIS and Remote Sensing“

GIS

تخصص األراضي والمياه–الفرقة الرابعة  - الجزء العملي

Damanhour University 
Faculty Of Agriculture
Nature Resources & Agricultural Engineering Department

Sherif.Abouzahw@agr.dmu.edu.eg

- By -
Sherif Fawzy Abouzahw

Sherif.Abouzahw@agr.dmu.edu.eg



Sherif.Abouzahw@agr.dmu.edu.eg



Sherif.Abouzahw@agr.dmu.edu.eg

على البرنامج (Registration)فتح الخريطة التى تم عمل التسجيل لها •

:يجب القيام بالخطوات التالية  (Map Masking)لكى يتم اقتصاص الخريطة 

Masking>>

 (Map Mask)على المنطقة المراد قصها من الخريطة   Polygonرسم•

Maskingاقتصاص الخريطة بطريقة الـ •

>>®



1

فتح الخريطة التى تم عمل 
(Registration)التسجيل لها 

على البرنامج 

Sherif.Abouzahw@agr.dmu.edu.eg



على  البرنامج (Registration)فتح الخريطة التى تم عمل التسجيل لها  1

1

3

2All Programs

4

D.Click

ArcMapنقوم بفتح برنامج ❑ : كالتالى  10.2

Start >  All Program > ArcGIS > ArcMap 10.2

:او عن طريق سطح المكتب كالتالى 

Double-Clicking on the “ArcMap 10.2”  Icon
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على  البرنامج (Registration)فتح الخريطة التى تم عمل التسجيل لها 

:  تظهر واجهة المستخدم كالتالى ❑

ArcMapنقوم باغالق نافذة • – Getting Started 

1

تابع
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على  البرنامج (Registration)فتح الخريطة التى تم عمل التسجيل لها 

:  موجود ضمن اشرطة البرنامج  ، فاذا لم يكن موجود نقوم بالتالى ”Editor“يجب ان نتاكد ان شريط ادوات الـ ❑

> Customizeمن شريط القوائم نختار •
 Editorثم  Toolbarsومنها نختار 

1

2

3

4

”Editor“نالحظ ظهور شريك ادوات الـ •

تابع
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على  البرنامج (Registration)فتح الخريطة التى تم عمل التسجيل لها 

: ى بعد ذلك نقوم بفتح الخريطة على البرنامج كالتال❑

المثبته على يسار البرنامج “ Table of content “نذهب الى نافذه •

 Add Dataونختار >Layersعلى   Right-Clickومنها نضغط •

1

R.Click

3

تابع
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على  البرنامج (Registration)فتح الخريطة التى تم عمل التسجيل لها 

تظهر هذه النافذة ❑

Folder Connectionsهو Look inنالحظ ان الملف المفتوح فى •

Connect To Folderثم نضغط على زر •

1 2
تظهر نافذة جديدة•

3

4

 OKثم نضغط •

نختار مكان الملف الذى كان قد تم حفظ •

الخريطة به بعدما تم عمل الـ 

Registration                      لها

 TIFF/Geo TIFFبصيغة 

تابع
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على  البرنامج (Registration)فتح الخريطة التى تم عمل التسجيل لها 

نختار الملف من ضمن الملفات التى كان قد تم ربطها قبل ذلك مع البرنامج •

4

 Addثم نضغط •

5

(tif.امتداد )و نختار ملف الخريطة •

6

مرة اخرى Addثم •

7

تابع
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على  البرنامج (Registration)فتح الخريطة التى تم عمل التسجيل لها 

كما هو موضح ArcMapوبهذا يتم فتح الخريطة على برنامج الـ  ❑

تابع
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 Polygonرسم
على المنطقة المراد قصها من الخريطة 

Map Mask) )
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2

فى البداية نقوم بانشاء ملف جديد فى مكان معلوم على الحاسب ليتم به حفظ ناتج العمل الذى سنقوم به بعد ذلك❑

:حيث تظهر النافذة السابقة  مجددا كالتالى -لربط هذا الملف مع البرنامج  - Add Dataثم نضغط  زر •

1

Connect To Folderنضغط فيها على زر •

2

Closeوفى النهاية نضغط •

3

5

 OKثم نقوم باختيار الملف من داخل الحاسب ونضغط •

4
وبهذا نكون قد قمنا بربط الملف

الذى قمنا بانشائه مع البرنامج 

(Map Mask)على المنطقة المراد قصها من الخريطة   Polygonرسم
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تابع

: لتظهر نافذه جديدة بها محتويات البرنامج من الملفات  كالتالى >فى اقصى اليمين   Catalogنضغط على  تبويب ❑

على ملف  Double-Clickمنها نقوم بالضغط •

لتظهر الملفات -Folder Connectionsالـ 

التى قمنا بربطها مع البرنامج سابقا 

D.Click
على رابط  Right-Clickومنها نقوم بالضغط  •

 >( ملف الحفظ)الملف الذى قمنا بربطه 
فتظهر قائمة جديدة

1

R.Click

Shapefileثم  Newنختار منها •

4

5

(Map Mask)على المنطقة المراد قصها من الخريطة   Polygonرسم
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تابع

الذى سيتم انشاءه Shapefileنقوم من خاللها باختيار اعدادات الـ –تظهر هذه النافذه ❑

الى االسم المطلوب  Nameنقوم بتغير الـ •

Polygonالى Feature Typeوالـ  •

3

1

2
الختيار Editثم نضغط •

Coordinate Systemالـ 

4

:فتظهر هذه النافذه الجديدة •

نقوم منها بفتح ملف•

Projected Coordinate Systemsالـ 

5

5

السفل                      Scroll downثم نقوم بعمل •

UTMلفتح ملف الـ 

6

6

7

7

السفل مره اخرى                     Scroll downونقوم بعمل •

WGS1984لفتح ملف الـ 

7

78

 Northern Hemisphereونختار الـ •

8
9

(Map Mask)على المنطقة المراد قصها من الخريطة   Polygonرسم
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تابع

9

السفل مره ثالثة Scroll downونقوم بعمل •

Zone 36الختيار 

OKثم نقوم بالضغط على زر •

(Map Mask)على المنطقة المراد قصها من الخريطة   Polygonرسم
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تابع

OKثم نقوم بالضغط على زر •

Descriptionنالحظ تغير معلومات الـ •

(Map Mask)على المنطقة المراد قصها من الخريطة   Polygonرسم
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(Map Mask)على المنطقة المراد قصها من الخريطة   Polygonرسم تابع

:كما هو موضح بالشكل التالى –الذى قمنا بانشائه Shapefileجديده بالـ  Layerنالحظ ظهور •

1

لذى ولتغير اعداداته  نقوم بالضغط على المربع ا•

اسفل االسم 

2

لتظهر نافذة •

جديدة كالتالى

نقوم بالضغط•

Hollowعلى 
اللغاء اللون 

الداخلى 

3
ونقوم بتغير•

سمك ولون 

االطار حسب 

اللون 

المرغوب

4

 OKثم نضغط •
5
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(Map Mask)على المنطقة المراد قصها من الخريطة   Polygonرسم تابع

Start Editingثم   Editorونضغط”Editor“نتجه الى شريط ادوات الـ ❑

1

نالحظ تفعيل ادوات الشريط•

2
3

 Create Featuresثم نضغط على اداة •

4
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(Map Mask)على المنطقة المراد قصها من الخريطة   Polygonرسم تابع

فتظهر هذه النافذه الجانبية  •

المطلوب العمل عليه Shapefileنضغط على اسم الـ •

1

 Polygon >>ثم نختار طريقة الرسم •

1
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(Map Mask)على المنطقة المراد قصها من الخريطة   Polygonرسم تابع

...  المفتاح والمقياس ) حول الخريطه نفسها بدون الحواشى (  Polygon)ثم نتجه الى الخريطة ونقوم برسم اطار •

: كالتالى -( وباقى التفاصيل االخرى 

ClickClick

Click D-Click
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(Map Mask)على المنطقة المراد قصها من الخريطة   Polygonرسم تابع

لحفظ التغيرات - Save Editsثم   Editorونضغط”Editor“ثم نعود الى شريط ادوات الـ •

1

2

Shapefileإليقاف التعديل على هذا الـ –Stop Editingمرة اخرى ثم Editorثم نضغط •

3

4



3

اقتصاص الخريطة 
Maskingبطريقة الـ 
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Maskingاقتصاص الخريطة بطريقة الـ  3

”Standard“نتجه الى شريط ادوات ❑

 Arc Toolboxثم نضغط على •

1
2
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Maskingاقتصاص الخريطة بطريقة الـ تابع

فتظهر هذه النافذه الجانبية  •

1

 Spatial Analyst Toolنفتح منها •

1

 Extractionsثم الـ •

2

على Double-Clickومنها نقوم بعمل •

Extract by Mask

D.Click
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Maskingاقتصاص الخريطة بطريقة الـ تابع

تظهر هذه النافذه الجديدة•

الختيار الخريطه التى سيتم اقتصاصها  Input rasterنضغط على السهم المجاور للـ •
(اذا لم تكن الخريطة مفتوحة على البرنامج –نضغط على الزر المجاور الذى ياخذ شكل الفولدر )

1

2

الختيار الشكل الذى  Input raster or feature mask dataثم نضغط على السهم المجاور للـ •

سيتم اقتصاص الخريطة من خالله 

3

4
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1

3

Maskingاقتصاص الخريطة بطريقة الـ تابع

Maskingالختيار مكان حفظ الملف الناتج بعد الـ Output rasterنضغط على الزر على شكل فولدر المجاور لـ •

5

 Saveوالتى من خاللها نختار مكان الحفظ على الحاسب ثم نسمى الملف  ونضغط –تظهر هذه النافذة الجديدة •

6

7 8

1

3

5

OKونضغط  –نعود للنافذة االصلية •

9



Sherif.Abouzahw@agr.dmu.edu.eg

Maskingاقتصاص الخريطة بطريقة الـ تابع

: كالتالى  Maskingجديده تمثل ناتج عملية الـ  Layerثم تظهر –يقوم البرنامج بالتحميل لفتره •
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