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 الملخص

تعتبر المساجد األماكن الوحیدة التي �قوم فیها المسلمین �أداء فرائضهم التعبد�ة �شكل یومي فضًال على 
 فروع. دیدة التي تشتمل عدةكون المساجد منارات للعلم والمعرفة وأماكن لتحف�ظ القرآن وتعل�م علومه الع

ن ن�ة �المساجد وترت�ط �ه ارت�اطًا وث�قًا مومن خالل هذه الدراسة اتضح اقتران وجود �عض المدارس القرآ
هنا أتت فكرة تصم�م قاعدة ب�انات جغراف�ة للمساجد والمدارس القرآن�ة لتسهل عمل�ة حصرها وٕادارتها. وكذلك 
األمالك الوقف�ة �مختلف أنواعها ووظائفها وخصائصها والمرافق األخرى التي تت�ع لألوقاف لتسهل من 

 ة والمساهمة في اإلدارة الجیدة لها.عمل�ات التوثیق واألرشف

وتعد العدالة في توز�ع الخدمة مكان�ًا من المتطل�ات الرئ�س�ة التي ستساعد في تحقیق التوز�ع المثالي لكافة 
المواقع المدرجة ضمن قاعدة الب�انات، لذلك سعت الدراسة إلى تحلیل التوز�ع الجغرافي الحالي للمرافق التي 

نة مسالته ومعرفة العوامل المؤثرة فیها، وتصن�فها في مجموعات تبرز خصائصها تت�ع األوقاف في مدی
المكان�ة، وكذلك معرفة األمالك الوقف�ة ومدى احت�اجاتها ومعرفة مقدار التغیر الذي طرأ علیها، وك�ف�ة 

 تشغیلها وص�انتها واالستفادة منها. 

حلیلي طب�قي، والمنهج التلوصفي، والمنهج التولتحقیق األهداف المنشودة اعتمدت الدراسة على المنهج ا
 وقد توصلت الدراسة إلى:، المكاني

 مسالتة. في المساجد) واألولى GISتصم�م قاعدة ب�انات للمساجد والمدارس القرآن�ة أو ما�عرف ( .1
إبراز هذه الب�انات في صورة جداول وٕاحصائ�ات وتقار�ر واألهم من ذلك في صورة خرائط للحفظ  .2

 واإلدارة.

 .)(GPS، نظام تحدید المواقع عن �عد ر، االستشعاGIS): نظم المعلومات الجغراف�ة(كلمات مفتاح�ة
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 مقدمةال .1

لقد حرص رسول هللا (صلى هللا عل�ه وسلم) فور هجرته من مكة إلى المدینة المنورة على أن تكون عمارة 
 المسجد أول إنشاء عمراني �قوم �ه المسلمون في دار الهجرة.

جد على امتداد التار�خ اإلسالمي له مكانته وتقدیره على جم�ع المستو�ات، فتوافرت عنا�ة المسلمین وظل المس
�ه �شتى السبل والوسائل من فنون العمارة والنقش اإلسالمي إلى تنوع نشاطه من مكان للع�ادة والتعبد إلى 

 مكان لتلقى العلم والمعرفة.

ا�عة أعمال هذه الجوامع والمساجد والمنارات لتسهیل إدارتها ومن هنا كان الحرص على أن توضع برامج لمت
وتوفیر الالزم لص�انتها وحمایتها، ونظرًا لكثرتها وانتشارها ولت�این المرافق التا�عة لها أص�ح من الضروري 
�مكان توفیر طرق وسبل متطورة إلدارتها، لوضعها ضمن قاعدة ب�انات جغراف�ة لتحلیلها واستخالص النتائج 

نها لتمكن الجهة المختصة لمتا�عة هذه المنارات والمساجد والمرافق التا�عة ووضع خطط لتطو�رها وص�انتها م
وحمایتها �أسرع وقت وأقل جهد وفى نفس الوقت تمكن صانع القرار من اتخاذ القرار المناسب في الوقت 

 المناسب. 

المقدمة للسكان لما للمساجد من أهم�ة كبیرة ومكانة وتأتي أهم�ة دراسة الخدمات الدین�ة في أولو�ة الخدمات 
 في ظلِّه یوَم : (س�عٌة ُ�ِظلُّهم للااّ -صلى للاّا عل�ه وسلم  –عظ�مة في نفوس المسلمین. ففي الحدیث: قولُه 

مسجد للمجتمع لال ِظلَّ إال ظلُّه ... قال: وَرُجٌل َقْلُ�ُه ُمعلٌَّق �المساِجِد). رواه البخاري، وعند النظر إلى أهم�ة ا
اإلسالمي نجد أن للمسجد دورًا عظ�مًا في التر��ة والتعل�م، ونشر العلم والمعرفة بین المسلمین ماض�ًا 
وحاضرًا. وكان لهذا الدور أثره الواضح في إحداث النهضة و�ثَّ ال�قظة. كما أن للمسجد رسالة اجتماع�ة، 

دة إل�ه في شكل زكاة على ذوي الحاجات. وكان له ف�ما من خالل ما �قوم �ه المسجد من توز�ع األموال الوار 
 مكانًا لعالج المرضي؛ فعندما ُأصیب -عل�ه الصالة والسالم –مضي رسالٌة طب�ٌة؛ حیث اّتخذه الرسول 

أن  خ�مًة في المسجد �عاَلج فیها. هذا إضافة إلى –صلى للااُّ عل�ه وسلم  –سعد بن معاذ ضرب له الرسول 
ي ظل أْن ُ�علن النكاح في المسجد، ف -عل�ه الصالة والسالم–الزواج؛ حیث سنَّ الرسول  للمسجد رسالًة في

اره مرفقا �اعت� –الجو اإلسالمي المتَّسم �صفاء الروح بین جدران المسجد. وعند النظر إلى أهم�ة المسجد 
صر م�ة كان �مثل العننجد أن المسجد في تار�خ المدن اإلسال–خدم�ا� مهما� في تكو�ن المدینة اإلسالم�ة 

 الرئ�سي ونواة المدینة اإلسالم�ة؛ فقد كان المسجد هو أول ما ُیبنى في المدن اإلسالم�ة الجدیدة.

ومع مرور السنین كثرت المساجد واالمالك الوقف�ة وأص�ح من الضروري وجود نظام �سهل لنا ك�ف�ة تشغیلها 
 .[1]وص�انتها واالستفادة منها 
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 منطقة الدراسة: 1.1

قع مدینة مسالته وٕاقل�مها إلى الشرق من مدینة طرابلس، وتتمیز �اتساع رقعتها الجغراف�ة التي تنتشر علیها ت
اثنتان وثالثون قر�ة فالمنطقة متضرسة، وهذا التضرس أّدى إلى توفر مناطق محم�ة اختیرت كمواقع لإلقامة 

 الود�ان اما الرقعة الزراع�ة والرعو�ةالدائمة، كما ان تضرس االرض وطب�عة التساقط ساعدوا على تكو�ن 
 لها الدور االكبر في استقطاب السكان واالستفادة مما تنتجه.

 

 
 الدراسة منطقة یوضح:1شكل

ونظرًا التساع الرقعة الجغراف�ة لمنطقة مسالته، وتناثر القرى وت�اعد المسافات ف�ما بینها مما یولد الكثیر من 
مشكالت االتصال والترا�ط بین أجزائها و�شكل �قعًا تتركز فیها الخدمات، وفجوات تعاني من فقد الخدمة أو 

اني حات عمران�ة محدودة، واختالل التوز�ع المك�عدها عنها، وتتمثل هذه المشكالت في تركز السكان في مسا
للكثافات، الذي ینشأ عنه خلل م�اشر في توز�ع خدمات المساجد والمدارس القرآن�ة وامالك الوقف �أنواعها 

 المختلفة.  

 أس�اب اخت�ار الموضوع 1.2

 نها: ؛ لعدة أس�اب، متسعى هذه الدراسة التطب�ق�ة إلى االهتمام بدراسة خدمات المساجد واألمالك الوقف�ة

 عدم وجود دراسات حدیثة تناولت موضوع المساجد واألمالك الوقف�ة لمدینة مسالته -

 یرى ال�احثین أهم�ة دراسة المساجد �اعت�اره مرفق خدمي دیني وكذلك األمالك الوقف�ة. -

ذلك األمالك لمساجد وكالرغ�ة في توفیر المعلومات الضرور�ة ألصحاب القرار حول كفاءة التوز�ع الحالي ل -
 الوقف�ة. 
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 أهم�ة الدراسة 1.3

 أهم�ة هذه الدراسة من عدة أمور:تت�ع 

تقدم نظم المعلومات الجغراف�ة وسیلة فّعالة تستخدم أحدث التقن�ات في إدخال وتخز�ن ومعالجة وتحلیل  .1
ال�احثین وٕادارة وٕاخراج المعلومات المكان�ة ور�طها �المعلومات الوصف�ة، ووضع النماذج أمام 

 والمخططین وصانعي القرار.
نظرًا لقّلة الدراسات المتماثلة على المدن اللیب�ة فإن هذه الدراسة ستساعد المهتّمین من مدرسین وطل�ة  .2

وغیرهم لفهم دراسة استخدام تقن�ة نظم معلومات جغراف�ة في دراسة استخدامات األوقاف في مدینة 
رنة الذي یؤدي إلى إثراء المكت�ة بهذا النوع من الدراسات مسالتة، حیث تمكنهم من عمل دراسات مقا

 الذي تفتقره.
) في تخط�ط واستخدامات األوقاف، حیث أنها الّدراسة GISطرح أهم�ة نظم المعلومات الجغراف�ة ( .3

األولى التي تناولت استخدام تقن�ة نظم معلومات جغراف�ة في دراسة استخدامات األوقاف في مدینة 
 مسالتة.

 ف الدراسةأهدا 1.4

 تهدف هذه الدراسة إلى تحقیق اآلتي:

دراسة وتحلیل التوز�ع الجغرافي للمساجد والمدارس القرآن�ة �مختلف أنواعها وكذلك األمالك الوقف�ة في  .1
 أح�اء مدینة مسالتة، ومعرفة طب�عة انتشارها المكاني.

 ها.تقی�م واقع الخدمات الدین�ة في منطقة الدراسة، وتحدید جوانب النقص ب .2
تحدید العوامل المؤثرة في نمط توز�ع المساجد الحالي، وٕالى مدى تتفاوت في مقدار تأثیرها على الصورة  .3

 التوز�ع�ة العامة للمساجد.
 تصنیف المساجد وفق المجموعات منتظمة، �االعتماد علي اسس جغراف�ة نوع�ة وكم�ة. .4
ا لألسس والمعاییر التخط�ط�ة تقی�م مدى كفاءة خدمات المساجد، من خالل معرفة مدى مطا�قته .5

 المعتمدة في الدولة.
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 مشكلة الدراسة: 1.5

لم تحظ دراسة استخدامات االوقاف �االهتمام المطلوب داخل المدینة، كما أن معظم الدراسات كانت تقلید�ة 
ال تز�د عن الوصف ال�س�ط، ولم یتم تطبیق وسائل تقن�ة حدیثة تظهر نمط االستخدام �شكل دقیق وسر�ع 

 �حیث یتم ر�ط الب�انات المكان�ة �مواقعها الحق�ق�ة على سطح األرض.

وعند النظر إلى المشاكل التي استدعاها التطور في ح�اة ال�شر وتطور نظم التقن�ات الحدیثة في إدارة الموارد 
لوقف�ة إدخال االطب�ع�ة والغیر طب�ع�ة والبن�ة التحت�ة المرافقة لهذا النشاط استوجب قطاع األوقاف واألمالك 

إلدارة �عض شؤون المساجد والمدارس والمقابر واألمالك الوقف�ة وهذه  (GIS)تقن�ة نظم معلومات جغراف�ة
 فكرة مصّغرة لحل هذه المشكلة والمشكلة تتمثل في السؤال التالي:

التي  ةس: هل سینتج عند استخدام نظم معلومات جغراف�ة عدد من الخرائط الدق�قة عن الخرائط التقلید�
 ستساعد متخذي القرار في تعدیل المخططات السا�قة �مخططات حضر�ة جدیدة؟

 و�تفرع من هذا السؤال األسئلة الفرع�ة التال�ة:

 س: هل سیتم معرفة المواقع �صورة دق�قة؟

 س: هل سیتم معرفة احت�اجاتها والنظر فیها �صورة دق�قة؟

 الكر�م �صورة دق�قة؟ س: هل سیتم معرفة معلومات حول عدد حَفاظ القرآن

 الب�انات المستخدمة في الدراسة: .2

ت�اینت الب�انات المستخدمة في الدراسة من تقار�ر وخرائط وصور و��انات حقل�ة لكي تكون من ضمن قاعدة 
الب�انات المستخدمة في الدراسة، وقد تم تجم�ع هذه الب�انات من مصادرها المختلفة وأخذت الكثیر من الوقت 

ها نظرا للظروف التي تمر بها ال�الد والجدول التالي یوضح الب�انات المذكورة قر�ن مكان للحصول علی
 الحصول علیها.

 

 

 

 



6 
 

 المستخدمة : الب�انات1جدول

 

 :1/50000الخر�طة الطبوغراف�ة لمنطقة الدراسة �مق�اس  2.1

تعتبر الخر�طة الطبوغراف�ة هي خر�طة األساس ألي دراسة تستخدم نظم المعلومات الجغراف�ة وذلك الحتوائها 
ط غراف�ة التي تساعد في التصح�ح الجغرافي وض�لكافة المعالم الجغراف�ة وكذلك المعلومات والظواهر الج
  -طبوغراف�ة المنطقة ومن أهم المعالم الجغراف�ة �الخر�طة: 

 المدارس القرآن�ة. -3المساجد.            -2اإلحداث�ات الجغراف�ة.         -1

 الطرق.           -6األمالك الوقف�ة.     -5المقابر.                      -4

) مصلحة المساحة من واقع خرائط الج�ش األمر�كي سنة 2190/3ومصدر هذه الخر�طة التي تحمل الرقم (
م 1976م من صور جو�ة لسنة 1979م وحدثت بواسطة شركة بولس یرفس جیوكارت البولند�ة  1962

 و�ي.ر تحت إشراف المصلحة، والتي استخدمت إسقاط میركاتور العالمي المستعرض المستوى األفقي األو 

 :ب�انات وتقار�ر وصف�ة لألمالك الوقف�ة 2.2

التقر�ر الفني الذي تمت االستعانة �ه في هذه الدراسة تم الحصول عل�ه من األخوة العاملین �مكتب األوقاف 
�مدینة مسالته، والذي تضّمن كافة التفاصیل المتعلقة �المساجد والمدارس القرآن�ة والمقابر واألمالك الوقف�ة 

 إحصائ�ة للب�انات الخاّصة �المشروع.وجداول 

 وقد ساهم هذا التقر�ر في إعداد قاعدة الب�انات الجغراف�ة لهذه الدراسة ومفتاح الخر�طة المنتجة.

 المصدر نوع الب�انات ر.س

 مصلحة المساحة 1/50000الخر�طة الطبوغراف�ة لمنطقة الدراسة �مق�اس  1

 مركز البیروني لالستشعار عن �عد 2011لسنة  5صورة فضائ�ة للقمر الصناعي سبوت  2

 مركز البیروني لالستشعار عن �عد 2001صورة فضائ�ة للقمر الصناعي كو�ك بیرد  3

 Google Earth (map) 2017صورة فضائ�ة للقمر الصناعي كو�ك بیرد  4

 ال�احثون  GPSب�انات حقل�ة للموقع �استخدام  5

 ARC    GIS   9.3 ESRIبرنامج نظم المعلومات الجغراف�ة  6
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 :GPSب�انات حقل�ة للموقع �استخدام  2.3

 : ي)) وتمثلت هذه النقاط في التال(GPSأستخدم جهاز تحدید المواقع لتحدید كافة المواقع �منطقة الدراسة (

 ).116الجوامع والمساجد وعددها ( •

 ).73المدارس القرآن�ة وعددها ( •

 ).13المقابر وعددها ( •

 ).0األمالك الوقف�ة ( •

 

 

 ARC GISبرنامج في وٕادخالها المواقع من اإلحداث�ات أخذ ك�ف�ة یوضح:2شكل

 

 :ARC GIS   9.3برنامج نظم المعلومات الجغراف�ة  2.4

هذا البرنامج للعمل �المشروع وذلك لتوفر كافة الشروط التي تؤهله للق�ام بإعداد قاعدة ب�انات تم اعتماد 
 -جغراف�ة تستوعب كل هذه الب�انات وهذه الشروط هي: 

 إمكان�ة إدخال الب�انات المختلفة وٕاجراء عمل�ات اخت�ار دقة اإلدخال. •

 ات. إمكان�ة تخز�ن المعلومات وٕادارتها في صورة قواعد معلوم •
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 إمكان�ة عرض وٕاخراج الب�انات بوسائل مختلفة. •

 إمكان�ة نقل وت�ادل المعلومات مع البرامج األخرى. •

 وجود روا�ط بین المعلومات ومواقعها الجغراف�ة. •

 إمكان�ة المعالجة والتحلیل واالستعالم على قواعد المعلومات. •

 منهج�ة العمل �الدراســــــة: .3

 الدراسة على عدة منهج�ات:ذه ارتكزت خطة العمل به

: �سعى لدراسة توز�ع كافة المعالم �منطقة الدراسة وتحدید مقدار التغیرات التي طرأت ) المنهج الوصفي1
م حسب الخر�طة إلى 1979بین  على هذه المعالم �منطقة الدراسة خالل الفترة الزمن�ة التي حددت ما

 صورة القمر الصناعي كو�ك بیرد.م 2011إلى  5م صورة القمر الصناعي سبوت 2016

تعتمد هذه الدراسة على تطبیق تقن�ة االستشعار عن �عد ونظم المعلومات الجغراف�ة  التطب�قي: ) المنهج2
المتمثلة على ب�انات األقمار االصطناع�ة التي تغطي منطقة الدراسة والخرائط الطبوغراف�ة الورق�ة التي سیتم 

ة مطا�قتها مع المرئ�ات الفضائ�ة �استخدام برمج�ة معالجة المرئ�ات الفضائ�تصح�حها ورقمنتها ومعالجتها و 
 و�رنامج نظم المعلومات الفضائ�ة.

�عتمد على تحلیل النتائج التي تم التوصل إلیها من خالل مقارنة التغیرات التي حصلت  :) المنهج التحلیلي3
واطنین والكشف عن المشاكل والمعوقات وٕایجاد في منطقة الدراسة من حیث تنفیذ المخطط من قبل الدولة الم

 الحلول المناس�ة لها وٕاعداد توص�ات ومقترحات من خالل هذه الدراسة.

 خطوات العمل: .4

 مراحل العمل لتجهیز الخر�طة الطبوغراف�ة:

تحو�ل الخرائط الورق�ة إلى الحالة الرقم�ة �استخدام ماسحة ضوئ�ة �طلق علیها الماسحة العرض�ة لتحو�ل 
 لخرائط.ا

 االسناد الجغرافي للخرائط الطو�وغراف�ة وتكو�ن موزای�ك لهم.

) یتم إنشاء ملفات خاصة �الب�انات المرسومة �الخر�طة �أنواعها الثالثة Arc catalogعن طر�ق برنامج (
 ةواألشكال الهندس�ة) واخت�ار نفس نظام اإلسقاط الجغرافي للخرائط والصور الفضائ� -الخط�ة  -(النقط�ة 
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 ندس�ة)واألشكال اله -الخط�ة  -رسم وتحدید المواقع من الخر�طة الطبوغراف�ة �أنواعها الثالثة (النقط�ة 

 النقط�ة: توضح المساجد والمدارس القرآن�ة. •
 الخط�ة: توضح الطرق. •
 األشكال الهندس�ة: توضح المقابر واألمالك الوقف�ة. •

سم ا -اسم اإلمام –المنطقة  -اسم المسجد  –تم تصم�م قاعدة ب�انات للمساجد تتضمن ((موقع المسجد 
ت�ع�ة ال–وجود أضرحة أو ال  –وجود مدرسة قرآن�ة أو ال  –تار�خ اإلنشاء –المتا�ع –اسم الخطیب  -الق�م

میدان�ة عل�ه من ز�ارتنا ال عدد المصلین)) تم تعبئة هذا الجدول بب�انات تحصلنا–�حتاج ص�انة أو ال  –
 كم موضح �الشكل التالي:لو�مكن إضافة الب�انات التي لم نتحصل علیها في حال توفرها 

 
 اإلكترون�ة الجداول في المساجد یوضح:3شكل 

لمدرسة ذكور انوع  –اسم المدرسة  –أ�ضا تم تصم�م قاعدة ب�انات للمدارس القرآن�ة تتضمن اآلتي ((الموقع 
و �حتاج ص�انة أ –الت�ع�ة للمسجد  -عدد الحفظة -عدد الطل�ة ذكور أو إناث  –عدد المدرسین –أو إناث 

 ال)) كما موضحة �الشكل التالي:

 
 اإللكترون�ة الجداول في القرآن�ة المدارس یوضح:4شكل 
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تار�خ اإلنشاء  -مساحة المنطقة–اسم المقبرة  -((الموقع تم تصم�م أ�ضا قاعدة ب�انات للمقابر تتضمن االتي
 معلومات أخري......)) كما موضحة �الشكل التالي: -وجود أضرحة -

 

 یوضح المقابر في الجداول اإللكترون�ة:5شكل 

هل هو  الوقف نوع–االسم –وكذلك الشكل التالي یوضح قاعدة ب�انات لألمالك الوقف�ة تتضمن ((الموقع 
 أشجار نخیل)  -أشجار ز�تون  –شقة  –مبنى  –محل تجاري -قطعة أرض فضاء  -(قطعة أرض زراع�ة 

 العدد) كما موضحة �الشكل التالي:  -المساحة  -إجار -وكذلك نوع االستثمار هو (استثمار كلي

 

 اإللكترون�ة الجداول في الوقف�ة األمالك یوضح:6شكل 

 التحلیل والنتائج  .5

 نتائج الب�انات في نظم المعلومات الجغراف�ة: -

نستعرض ف�ما یلي �عض التحل�الت المبدئ�ة التي �مكن الق�ام بها من خالل قاعدة المعلومات الجغراف�ة �عد 
 تزو�دها �الب�انات الالزمة، ف�ما یلي نستعرض خرائط منتجه حسب هذه الب�انات: 

مسجدًا حسب اللوحة الطو�وغراف�ة  12والتي كان عددها  1979موجودة في سنة خر�طة توضح المساجد ال
 التي تغطي المنطقة كما هو موضح �الشكل التالي:
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 م1979 سنة في للمساجد خر�طة یوضح:7شكل 

حصرها  مسجدًا والتي تم 116م والتي كان عددها 2018خر�طة توضح المساجد المرصودة میدان�ًا سنة 
 میدان�ًا �استخدام جهاز تحدید المواقع كما موضحة �الشكل التالي:

 
 میدان�اً  المرصودة للمساجد خر�طة یوضح:8شكل

مدرسة قرآن�ة كما موضحة �الشكل  73خر�طة توضح المدارس القرآن�ة المرصودة میدان�ًا والتي كان عددها 
 التالي:

 
 القرآن�ة للمدارس خر�طة یوضح:9شكل
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مقبرة  12خر�طة توضح المقابر التي لم نتحصل علیها من مكتب األوقاف وتّم حصرها میدان�ًا و�بلغ عددها 
 كما موضحة �الشكل التالي:

 
 للمقابر خر�طة یوضح:10شكل 

 القمر الصناعي عال�ة الدقة كما موضحة �الشكل:تطابق كافة المساجد المرصودة میدان�ًا على صورة 

 
 الصناعي القمر صورة ً◌على میدان�ا المرصودة المساجد تطابق یوضح:11شكل 

 الشكل:� تطابق كافة المدارس القرآن�ة المرصودة میدان�اً على صورة القمر الصناعي عال�ة الدقة كما موضحة

 
 الصناعي القمر صورة ً◌على میدان�ا المرصودة القرآن�ة المدارس تطابق یوضح:12شكل
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 تطابق كافة المقابر المرصودة میدان�ًا على الصورة الجو�ة عال�ة الدقة كما موضحة �الشكل:

 
 الجو�ة الصورة على میدان�اً  المرصودة المقابر تطابق یوضح:13شكل

 المعالم المرصودة میدان�ًا على صورة القمر الصناعي عال�ة الدقة كما موضحة �الشكل:تطابق كافة 

 
 یوضح تطابق كافة المعالم المرصودة میدان�ًا على صورة القمر الصناعي:14شكل 

 

 :التوص�ات .6

 -یلي: من خالل استخالص النتائج توصلت الدراسة إلى �عض التوص�ات نوجزها ف�ما 

 العمل على استكمال الب�انات المتعلقة بهذا ال�حث. •

 نوصي �استخدام هذه المنهج�ة في إدارة األوقاف. •
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 .الجامعي في كل�ات الهندسة تكثیف برامج الدورات المتخصصة لهذه التقن�ات في التعل�م •

قاعدة ب�انات  لتكو�ن كاّفة قطاعات األوقاف لمدن لیب�اتطبیق منهج�ة العمل بهذه الدراسة على نوصي ب •
 .منها لالستفادةجغراف�ة موحدة مؤهلة 

 

 المراجع .7
 .. رسالة ماجستیر2013الحازمي سبف. التوزیع للمساجد لمدینة مكة المكرمة. .1

 .المركز العربي للدراسات والبحوث. نظم المعلومات الجغرافیة.2

 .الخوارزمي دم. قواعد نظم المعلومات الجغرافیة.3

 ..الموسوعة العالمیة لألقمار الصناعیة.4
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