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العامة ببلدية تاجوراء باستخدام    الصحية التحليل المكاني للخدمات  
 ( GIS)   الجغرافية   المعلومات نظم  
 2أمنة العيسوق .، أ1خالد غومة .د 

  Gomakhaled71@yahoo.comجامعة طرابلس، طرابلس، ليبيا،  1
 Amna.ELesoQ@gmail.comجامعة طرابلس، طرابلس، ليبيا،  2

 الملخص 

تعد الخدمات الصحية من الخدمات الضرورية التي البد من توفرها للمجتمع، لذلك يكمن اعتبار دراستها من 
 الموضوعات المهمة التي تهتم بها الدراسات الجغرافية في الحيز المكاني.

جها وكيفية توزيعها وانتشار الخدمات وتكمن أهمية التخطيط المكاني الستعماالت االراضي داخل المدن وخار 
بشكل علمي ومدروس ومنظم وخاصة الخدمات الصحية وغيرها، التي تعد من األولويات التي يجب أخدها 

 بعين االعتبار، وسيساعد في حل مشكالت الخدمات الصحية ويحسن من أداء الفرد في مجتمعه.

صحية العامة في بلدية تاجوراء للتعرف على التوزيع  تهدف هذه الدراسة لدراسة التحليل المكاني للخدمات ال 
الجغرافي للخدمات الصحية داخل نطاق البلدية باستخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية في دراسة نمط 
وتحليل التوزيع المكاني للخدمات الصحية بالبلدية واستخدام المعايير التخطيطية الخاصة بالخدمات الصحية  

التوزيع االتجاهي والمركز المتوسط ونطاق تأثير الخدمة ونصيب السكان من هذه الخدمات  كمعيار المسافة و 
 الصحية. 

 نظم معلومات جغرافية، الخدمات الصحية. : كلمات مفتاحية
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 التخطيط المكاني واإلدارة في البلديات 
 1نسرين عثمان عبد النبي .م

 nisreen.ly78@ gmail.comمصلحة التخطيط العمراني / فرع طرابلس، طرابلس المركز، ليبيا،  1

  لخصالم

ذلك   مجال التخطيط العمراني فينظم المعلومات الجغرافية  استخدامسعيًا منا الى ألقاء الضوء على أهمية 
كذلك   اليوم. فية بالعمل نظم المعلومات الجغـــرا لال دخا العمرانيمن خالل تجربة مصلحة التخطيط 

استخدامه كأداة لرفع كفاءة وأداء العمل وتحسين مستوى إدارة العمليـــــــة التخطيطية من خالل تدريب الكوادر  
تنفيذ المخططات العمــــرانية  فيالبشرية ورفع مستوى األداء والمهارات لهم. هذا سوف يساهم بشكل مباشر 

ذلك لتحطيم العائق الذي كان يؤثر بشكل  والحضري".التخطيطية " اإلقليمي واإلقليمي الفرعي  بمستوياتها
مباشر على عدم تنفيذ المخططـــــات. فالمخططين يحتاجون إلى وقت معين للقيام بأعداد الدراسة والتحليل  

 فمتخذيعلى الجانب اآلخر،  .وفى ظل هذه المعلومات الكبيرة والمتعددة األبعاد .والوصــــــول إلى النتائج
فيذيين يسعون للوصول إلى القرارات ورؤية النتائج بشكل سريع نظرا للمتغيرات المتالحقة سواء  القرار والتن

تعمل على توفير إمكانية   والتيعلى المدى القريب أو البعيد. فتطبيق تقنيــــــة " نظم المعلـــــومات الجغـــــرافية "  
شكل يساعد في زيادة كفاءة عمليات التخطيط تناول هذا الحجم الهائل من البيانات ومعالجتها وتحليلها ب

 رفع كفاءة وفاعلية عمليات التخطيط العمراني. فيسوف يســـــاهم بشكل مباشر 

من هذا المنطلق تم تسليط الضوء على استخدام هذه التقنية في تكوين قاعدة بيانات جغرافية للمستوى   
تشتمل هذه القاعدة على البيانات  9,  8لطرابلس المركز لمنطقتي  1000: 1الحضري بمقياس رسم 

التخطيطية الالزمة للوصول للقرار التخطيطي في أقل وقت ممكن وبدقة عالية والمساعدة في تقييم أداء 
....... الخ( للحد من المناطق المخالفة إلعادة توزيع   -ثقافية ودينية  –صحية    –الخدمات المختلفة )تعليمية  

جديدة كما يفيد في المقارنة بالوضع القائم لمنطقة معينة لتحديد الملكيات  الخدمات فيها واقتراح توسعات
والمسئوليات القانونية ويساهم في تحديد اتجاهات النمو العمراني فيها للحد من انتشارها وكذلك تطوير 

 المناطق القائمة.
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البناء العشوائي وأثره على األراضي الزراعية بالشريط الساحلي بليبيا  
قة زليتن( دراسة جغرافية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية  )منط 

 واالستشعار عن بعد 
 1فرج مصطفى الهدار

 faragalhadar1978@gmail.comجامعة المرقب، الخمس، ليبيا، بريد إلكتروني:  1
 

 الملخص
ة منها، وينتج يعد البناء العشوائي من الظواهر السلبية التي تعاني منها بعض دول العالم، وخاصة النامي

عنه تدمير لألراضي الزراعية وانكماشها وتقلص مساحتها، كما أنه يعتبر عائقًا لجميع خطط التنمية 
المستهدفة، ويعتبر من أسوأ أنواع النمو العمراني، حيث تظهر المنطقة بطراز معماري حديث، وبمعايير 

 تصميمية حديثة، على أراٍض خارج المخطط المعتمد.

/  1984راسة إلى متابعة وتحديد مناطق البناء العشوائي بمنطقة زليتن في الفترة ما بين تهدف هذه الد
، وتوضيح مخاطره، ومدى تفتيته لألراضي الزراعية بالمنطقة، وما يرافقه GISو  RS، وذلك باستخدام  2018

 من سلبيات تساهم في إهدار المجال الزراعي 

( لسنوات USGS( من موقع هيئة المساحة الجيولوجية األمريكية )Landsatاستخدمت هذه الدراسة مرئيات )
، ومن تم القيام بعمليات التحليل والمعالجة والتصنيف والتحسين والتحرير، 2018  - 1984-2000-2010

وكذلك إجراء الحسابات لعمليات البناء العشوائي خارج المخططات المعتمدة من أجل الوصول إلى النتائج، 
هكتارًا في   343.90بين من خالل النتائج التي تم استخالصها أن حجم البناء العشوائي قد تطور من  ولقد ت
، وبذلك فإن المنطقة شهدت بناًء عشوائيًا ضخمًا  2018هكتارًا خالل سنة  20814.87إلى  1984سنة 

خطط مستقبلية على األراضي الزراعية، وفي ضوء هذه النتائج تؤكد الدراسة على ضرورة وضع سياسات و 
 للحد من ظاهرة البناء العشوائي على األراضي الزراعية بمنطقة الدراسة . 

البناء العشوائي، األراضي الزراعية، منطقة زليتن، نظم المعلومات الجغرافية، االستشعار  كلمات مفتاحية:
 عن بعد. 
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 المقارنة بين استخدام 
 BUFFER TOOL & SERVICE AREA ANALYSIS 

تحديد نطاق خدمات المؤسسات التعليمية العامة في نطاق بلدية  في  
 سوق الجمعة 

 2، م. عفاف الطاهر المنتصر1م. مروة الكرشودى بريش
 smart.marwa.85@gmail.comبلدية سوق الجمعة،  طرابلس،  ليبيا،  1
 efomontasser@gmail.com بيا، بلدية سوق الجمعة،  طرابلس،  لي  2

 
 الملخص

تناولت الدراسة التوزيع المكاني للمؤسسات التعليمية في القطاع العام داخل نطاق بلدية سوق الجمعة  
األولى "حساب نسبة العجز باستخدام  بطريقتين  Arc mapالجغرافية باستخدام برامج نظم المعلومات 

Buffer Tool  يل شبكة الطرق  والثانية " حساب نسبة العجز بتحل "حسب معايير التخطيط العمراني
(network analyst ) باستخدام وذلكService area analysis معايير التخطيط العمراني أيضاً  وفق . 

وقد أوضحت الدراسة مدى الفارق الكبير بين الطريقتين في تحديد نطاق الخدمة وحيث أنه من البديهي 
تخدام الطريقة الثانية لدراسة نطاقات استخدام شبكة الطرق للوصول للمؤسسات التعليمية فإنه من األنسب اس

الخدمة ومعرفة العجز في تقديم الخدمات التعليمية مع مراعاة الكثافة السكانية واآلخذ بعين االعتبار الفئات 
فإنها تعطي مسافات قطرية ال تحاكي واقعية سير الطلبة   Buffer العمرية. على عكس استخدام طريقة الـ 

 .على شبكة الطرق

 .سبة العجز، نطاق خدمة، نشبكة الطرق، شبكة طرق :احيةكلمات مفت
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في   تطبيق تقنيات االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية 
 اختيار أنسب األراضي المالئمة للزراعة بمنطقة سبها 

 1امباركة صالح محمد ناجم د.
 ، مرزق،  ليبيا،المجتمعات الصحراوية وتنميةالمركز العربي ألبحاث الصحراء   1

ambarknajem@gmail.com 
 الملخص

يهدف هذا البحث إلى تحديد أفضل األراضي المناسبة للزراعة حسب نوعية كل محصول باالعتماد على   
( يتالءم مع طبيعة المنطقة، مع مراعاة  Modelمن خالل عمل نموذج )  .ARC GIS 10.5برنامج 

اختيار المتغيرات ذات المستويات المتوقعة التي تتناسب مع طبيعة الغرض المراد الحصول على نتائج مفيدة 
خراجها بطريقة تمكنه من تفسير وتعليل المتغيرات بصورة  بشأنه؛ وأيضا جمع البيانات وتخزينها وتحليلها وا 

م االعتماد علي المنهج الوصفي التحليلي، وسيتم استخدام أسلوب النمذجة من  لم تكن متاحة من قبل، وت
خالل الربط بالمعايير الخاصة باألراضي الزراعية بمنطقة سبها للحصول علي خرائط رقمية وذلك باستخدام 

 تقنية نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد ؛ للوصول إلى نتائج.

 لومات الجغرافية، االستشعار عن بعد، األراضي الزراعية، منطقة سبها.: نظم المعكلمات مفتاحية
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ة تخطيطية القتراح  ا استخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية كأد 
 الحلول لمشكلة البناء العشوائي 

 - مدينة الخمس نموذجًا     - 
 1، م. علي الشريف1، م. أحمد مراد 1، م. محمد مخيون1أبوراوي صالحد. 

 الهندسة المدنية، كلية الهندسة، جامعة المرقب، الخمس، ليبيا،قسم   1
 salah_aburawi@yahoo.com 

 الملخص

تشهد مدينة الخمس كغيرها من المدن الليبية استمرار حالة النمو السكاني في ظل عدم فتح المخططات 
بالسكان إلى مخالفة المخطط أو التوسع  العمرانية بالمدينة وتوسيعها لتستوعب هذا النمو المتزايد، مما أدى 

الدولة، وقد ساهم سوء االدارة وعدم المتابعة  من رسمية موافقة  بشكل عشوائي في المناطق المحيطة به دون 
 األزمة حل والرقابة من تفاقم هذه المشكلة، وعلى الرغم من أن هذه التوسعات العشوائية تسهم إلى حد ما في 

الرسمي  البناء غير تأثير بالشأن التنموي ينبهون باستمرار إلى المهتمين أغلب  أن إال اإلسكانية المتفاقمة،
تشويه للتخطيط العام للمدينة،  إحداثه خالل العشوائي وما يسببه من تصدع للبيئة العمرانية بالمدينة من أو

األراضي  استهالكإضافة إلى  الطرق، هندسة السكنية، وطريقة تصميم المباني في الجمالية  القيم وانعدام
 للتنمية، مما يؤدي إلى ارتباط ظاهرة معرقلة األحيان بعض في ربما تنموية، أو بطريقة غير واستنزافها

 قبل  من والمتابعة التخطيط ضعف إلى باإلضافة للسكان، االقتصادي  المستوى  بضعف العشوائي  البناء
 األجهزة الفنية بالمدينة.

المشكلة واستخدام التقنيات الحديثة لمعالجتها ووضع الحلول المناسبة لها، ومن هنا جاءت أهمية دراسة هذه  
وتعد تقنية نظم المعلومات الجغرافية من أنسب التقنيات الهندسية التي تساعد على فهم مثل هذه القضايا  

  وتحليلها وعرضها بالطريقة التي تكفل اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

سيتم التطرق لمسألة العشوائيات بشكل عام أسبابها وآثارها التخطيطة واالقتصادية  في هذه الورقة البحثية 
واالجتماعية، وكيفية استخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية كأداة تخطيطية لتحليل المشكلة واقتراح الحلول  

تحديد حجم المناسبة لمعالجتها، مع طرح محاولة بحثية للتعرف على هذه القضية في مدينة الخمس و 
   خطورتها وكيفية الحد من آثارها السلبية.

 نظم معلومات جغرافية، التخطيط المكاني، البناء العشوائي.  كلمات مفتاحية:
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نشاء قاعدة بيانات للجسور داخل مدينة طرابلس   فحص وتقييم وا 
 ( GIS) باستخدام برنامج  

 5، االء االطرش4، أحمد الغنودي3الراجــــل، عالء 2، م. هيفاء ابوحليقة1د. علي الترهوني
 bomnadi@yahoo.comجامعة طرابلس كلية الهندسة، طرابلس، ليبيا،  1
 Eng.haifa.ali@gmail.comجامعة طرابلس كلية الهندسة، طرابلس، ليبيا،  2

 alragel@outlook.com يبيا،جامعة طرابلس كلية الهندسة، طرابلس، ل 3
 ahmed.alghannodi@gmail.comجامعة طرابلس كلية الهندسة، طرابلس، ليبيا ،  4

 alaelatrish@gmail.com، طرابلس، ليبيا، جامعة طرابلس كلية الهندسة 5
 الملخص

 ألرشفة معلومات GISالجغرافية  المعلومات نظم الجسور وتوظيف برنامج عن  هذه الورقة دراسة تتضمن
فمن خالل البحث عن معلومات عن الجسور لدي مؤسسات الدولة المعنية بجسور داخل   الجسور، عن هذه

تبين عدم وجود أي بيانات، مما تطلب حصر معظم الجسور داخل مدينة طرابلس وجمع  مدينة طرابلس
جسر،    51المتمثلة في ) االسم، االحداثيات، الطول، العرض، ومنطقة ربط الجسر( لعدد  المعلومات العامة و 

ظاهري وجمع البيانات عن حالتها ووظائف   بصري  واجراء فحص جسور ثالث عن  تفصيلية دراسة  عمل وتم
عناصرها اذا كانت تشتغل بالشكل المطلوب وما بها من عيوب ام بصحة جيدة وبعد جمع بيانات الفحص  

لبصري وتقييم حالة الجسور تم وضع هذه البيانات في بطاقات وربط كل البيانات التي تم جمعها في برنامج ا
نظم المعلومات الجغرافية ألرشفتها الكترونيا ليسهل الوصول اليها في أي وقت من قبل المهتمين للحصول  

سرع وقت وتكون خطوة  علي معلومات عن الجسور داخل مدينة طرابلس بطريقة سهلة وميسورة وفي ا
 لالستغناء عن االرشفة الورقية. 

  ، الجسور، قاعدة بيانات.GIS: نظم المعلومات الجغرافية، كلمات مفتاحية
 

 

mailto:Eng.haifa.ali@gmail.com
mailto:ahmed.alghannodi@gmail.com
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إنشاء قاعدة بيانات مكانية لألوقاف والمساجد واالمالك الوقفية حالة  
 ( في مدينة مسالتة GIS  دراسية )المساجد 

 3مصطفى الهادي جحا ، أ.2عزالدين يوسف حديد  م. ،1عصام المختار أبوالقاسم م.

 hossa324@gmail.comخريج، كلية الهندسة التقنية مسالتة، سبها، ليبيا، بريد إلكتروني:  1
 azudeen1998@gmail.comخريج، كلية الهندسة التقنية مسالتة، مسالتة، ليبيا، بريد إلكتروني:  2 
 mustafagoha67@gmail.com، ليبيا، بريد إلكتروني: مركز البيروني لالستشعار عن بعد، طرابلس 3 

 

 الملخص

تعتبر المساجد األماكن الوحيدة التي يقوم فيها المسلمين بأداء فرائضهم التعبدية بشكل يومي فضاًل على  
 كون المساجد منارات للعلم والمعرفة وأماكن لتحفيظ القرآن وتعليم علومه العديدة التي تشتمل عدة فروع.

خالل هذه الدراسة اتضح اقتران وجود بعض المدارس القرآنية بالمساجد وترتبط به ارتباطًا وثيقًا من ومن 
دارتها. وكذلك   هنا أتت فكرة تصميم قاعدة بيانات جغرافية للمساجد والمدارس القرآنية لتسهل عملية حصرها وا 

ى التي تتبع لألوقاف لتسهل من األمالك الوقفية بمختلف أنواعها ووظائفها وخصائصها والمرافق األخر 
 عمليات التوثيق واألرشفة والمساهمة في اإلدارة الجيدة لها. 

وتعد العدالة في توزيع الخدمة مكانيًا من المتطلبات الرئيسية التي ستساعد في تحقيق التوزيع المثالي لكافة  
يع الجغرافي الحالي للمرافق التي  المواقع المدرجة ضمن قاعدة البيانات، لذلك سعت الدراسة إلى تحليل التوز 

تتبع األوقاف في مدينة مسالته ومعرفة العوامل المؤثرة فيها، وتصنيفها في مجموعات تبرز خصائصها 
المكانية، وكذلك معرفة األمالك الوقفية ومدى احتياجاتها ومعرفة مقدار التغير الذي طرأ عليها، وكيفية 

تحقيق األهداف المنشودة اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي،  تشغيلها وصيانتها واالستفادة منها. ول
 والمنهج التطبيقي، والمنهج التحليلي المكاني، وقد توصلت الدراسة إلى: 

 المساجد( واألولى في مسالتة.  GIS) فما يعر تصميم قاعدة بيانات للمساجد والمدارس القرآنية أو  .1
حصائيات  .2 وتقارير واألهم من ذلك في صورة خرائط للحفظ إبراز هذه البيانات في صورة جداول وا 

 واإلدارة.

 .((GPS، نظام تحديد المواقع ، االستشعار عن بعدGIS))الجغرافية : نظم المعلومات كلمات مفتاحية
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 أهمية نظم المعلومات الجغرافية في االستخدامات االمنية 
 3، عبد الحميد قنينيص 2، خالد كريدان1 المجدوب حسين 

 majduob_2005@yahoo.com ، طرابلس، ليبيا، بريد إلكتروني:البحوث التطبيقية والتطويرجهاز  1
 kkridan@yahoo.com ، طرابلس، ليبيا، بريد إلكتروني:جهاز البحوث التطبيقية والتطوير 2
 gneeniss@hotmail.com، طرابلس، ليبيا، بريد إلكتروني: جهاز البحوث التطبيقية والتطوير 3

 
 الملخص

أنها من التقنيات التي ال غني عنها  علىأصبحت تقنيات نظم المعلومات المكانية والخرائط الرقمية تعرف 
تقدم صورة  تحليلية وتقنية فاعلة للمخططين وصناع القرار في المجاالت األمنية والدفاعية. حيث  كأدوات

قديم الدعم في إنجاح واختيار القرار  والوصفية لت والعالقات المكانيةواضحة للواقع من خالل دراسة األنماط 
في األوقات العادية وأوقات   وبأقل تكلفةبسرعة وجودة عالية المناسب من خالل اختيار أفضل الحلول 

األزمات. تهدف هذه الورقة الى دراسة اهمية نظم المعلومات الجغرافية في التطبيقات األمنية حيث تم العمل  
ت االمنية. المحور األول إعداد قاعدة البيانات الجغرافية للشرطة والدفاع  من خالل ثالث محاور لدعم القرارا

الدفاع   المواقع لنقاطالمدني وتنفيذ عدد من النماذج التحليلية في إدارة ودعم القرار األمني كاختيار أفضل 
يمة. المحور  والشرطية، أسرع طريق للوصول ألماكن الحوادث، الحرائق وأماكن الجر  والنقاط االمنيةالمدني 

  لالرتفاعات في الثاني خصص لتكوين قاعدة البيانات الجغرافية في امن الحدود وتطبيقات الملف العددي 
انتاج الخرائط الموضوعية الخاصة بطبيعة االرض لتساهم في تحديد المسارات المناسبة للدوريات الحدودية  

تابعة والتحديث المباشر والتتبع والمراقبة لنقاط كما تم تطوير المنظومة على االنترنت لتساعد في عمليات الم
واستخداماتها المختلفة في عمليات حماية النقاط  الحدود،التهريب والمسارات الميدانية لدوريات أمن 

االستراتيجية الثابتة والمتحركة والتوجيه. المحور الثالث تم إعداد منظومة المعلومات الجغرافية في مجال 
النماذج التحليلية كاالستفسارات، انتاج وتحديث الخرائط من صور االقمار الصناعية   بعض الدفاع واجراء

 االستراتيجية للمساعدة في دعم القرار في الدفاع.  وتحليل االهدافورصد وتفسير 

قواعد البيانات الجغرافية، التحليل المكاني، التطبيقات األمنية، الملف العددي لالرتفاعات، : كلمات مفتاحية
 خريطة الرقمية على شبكة االنترنت.ال
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استخدام نظم المعلومات الجغرافية في اختيار أفضل مواقع التنمية  
 )دراسة تطبيقية على الساحل الغربي من ليبيا(   السياحية 

 2عقيلة محمد  .، أ1عبد القادر الغول .د 
 abo.70sohib123@gmail.comقسم الجغرافيا  ،كلية اآلداب ،جامعة بني وليد  1

 agilasm@yahoo.com قسم الجغرافيا ،كلية اآلداب ،جامعة بني وليد 2
 

 الملخص

القتصادية، التي تشجع على  تعد صناعة السياحة اليوم أحد أهم الصناعات العالمية ، ومن أبرز األنشطة ا 
االستثمار، وتحتل مكانة مهمة في اقتصاديات العديد من الدول المتقدمة والنامية، لذلك توليها العديد من 
الدول أهمية كبيره باعتبارها داعمًا مهمًا لالقتصاد الوطني، بما توفره من عائدات مالية كبيرة، تسهم في تنويع 

قيق التنمية المستدامة، وإلنجاح ذلك ينبغي التخطيط األمثل للموارد السياحية النشاط االقتصادي للدولة، وتح
المتاحة في الدولة، واختيار المواقع السياحية المناسبة التي يمكن تنميتها، باالعتماد على الوسائل التقنية 

ومات الجغرافية، الحديثة التي تساعد في اتخاذ قرارات ناجحة تسهم في تحقيق تنمية سياحية مثل نظم المعل
وذلك ألهميتها ودورها في جمع وتحليل وعرض البيانات المكانية والوصفية للوصول إلى تحديد افضل مواقع  
التنمية السياحية التي يمكن االهتمام بها وتنميتها ، وهو ما ركزت عليه هذه الورقة البحثية التي تهدف إلى  

على الساحل الغربي من ليبيا بما يتالءم مع ظروفها  وضع تصور الختيار افضل مواقع التنمية السياحية 
الطبيعية والبشرية باستخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية ، وتحليل وتقييم هذه اإلمكانيات السياحية من  

 أجل استغاللها وتطويرها بما يمكن ان يجعل من هذه المنطقة إحدى الوجهات السياحية داخليًا وخارجيًا.

 .الجغرافية: السياحة، الساحل الليبي، نظم المعلومات ةكلمات مفتاحي

  

mailto:abo.70sohib123@gmail.com
mailto:agilasm@yahoo.com
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دور نظم المعلومات الجغرافية في دراسة الخصائص المورفومترية  
 والهيدرولوجية لحوض وادي تماسلة 

 2 أ. عقيلة سعد ميالد محمد ، 1د. محمد فرج مفتاح اشليبطة 

 dr.moftah64@gmail.com جامعة بني وليد / كلية اآلداب / قسم الجغرافيا 1
 agilasm@yahoo.com جامعة بني وليد / كلية اآلداب / قسم الجغرافيا  2

 

 الملخص

نظم األودية الموسمية في الشمال الغربي لليبيا وتجري فيه المياه في فترات  أحديعد حوض وادي تماسلة 
ويلتقي بوادي المعمورة في حوضه األدنى ويصب في وادي البالد عند نقطة  األمطار،قصيرة عند هطول 

لمنطقة  التقاءه مع الجزء الذي يسمى بوادي المردوم. ويعتبر هذا الوادي من األودية التي يعتمد عليها سكان ا
 بار الزراعية. النهر الصناعي وحفر العديد من اآلفي الرعي والزراعة خاصة بعد وصول مياه 

التصريف المائي لحوض وادي   لشبكةوتهدف الدراسة الى تحليل الخصائص المورفومترية والهيدرولوجية 
  المائي، التصريف والتي من أهمها الخصائص التضاريسية والشكلية والطولية والمساحية وشبكة  تماسلة،

وبالرغم من وجود العديد من الصعوبات في الحصول على المعلومات   الهيدرولوجية،ومعرفة بعض المتغيرات  
ولكن بعد ان برز دور    المعلومات،وذلك لقلة    الدراسة، الهيدرولوجية والسيما المتعلقة بالوديان الجافة بمنطقة  

لبيانات في جميع المجاالت العلمية ومن أهمها الدراسات  نظم المعلومات الجغرافية كوسيلة للتعامل مع ا
الجغرافية. لذلك قد تم استخدام نظم المعلومات الجغرافية لتحليل خصائص شبكة التصريف المائي بالحوض 

وخلصت الدراسة الى نتائج    . ( لمنطقة الحوضDEMالرقمي )  االرتفاعواعتمدت الدراسة على تحليل نموذج  
وذلك ألن نظم المعلومات الجغرافية تقدم أساليب علمية معتمدة  التقليدية،ة مع الطرق سريعة ودقيقة مقارن

 على القياس والتحليل والتفسير لشبكة الحوض النهري. 

 الثاني واحتوى  الجغرافية،على التعريف بالخصائص  األولركز  محاور،وقد اشتملت الدراسة على ثالثة 
. وتوصلت الدراسة الى  الهيدرولوجيةاشتمل على بعض المتغيرات  والثالث المورفومترية،على الخصائص 

 االرتباط ما بينوذلك من خالل دراسة  للحوض،للخصائص المورفومترية والهيدرولوجية  بياناتبناء قاعدة 
 وبعض المتغيرات الهيدرولوجية. المورفومتريةالخصائص 
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مة في مدينة صبراتة باستخدام  تحديد أنسب مكان إلنشاء مكب القما 
 تقنيات االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية 

 2، م. وفاء الذوادي 1أ. وليد زهمول
 wzahmol@outlook.com،صبراتة، ليبيا، بريد إلكتروني: كلــــــــــــــية الهندسة   1
 wafaaldawadi@outlook.com،صبراتة، ليبيا، بريد إلكتروني: كلية الهندسة   2

 

 الملخص

، وكذلك التغير في أنماط المعيشة واالستهالك، فقد  السكان في مدينة صبراتةنظرا للتزايد الكبير في أعداد 
تزايدت كميات النفايات الصلبة المتولدة عن النشاط اإلنساني بشكل كبير، األمر الذي أدى إلى بروز أهمية 

 ( لمكبات النفايات وأثرها البيئي على المياه والتربة والهواء. Optimum Locationدراسة المواقع األنسب )

تقنيات االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية كتقنية حديثة لدعم   استخدامهدفت هذه الدراسة إلى 
نتاج خريطة رقمية ألفضل المواقع المالئمة إلنشاء  مكب صناع القرار في البلدية من حيث تقييم وتحديد وا 

 . المحلية والدوليةنفايات صحية بناءًا على مجموعة من الشروط والمعايير البيئية 

البيانات المكانية والوصيفية المتوفرة حول منطقة الدراسة والتي تمثلت في   استخدامتم خالل هذه الدراسة 
رق ، التجمعات (، طبوغرافية منطقة الدراسة، اتجاه الرياح السائد، شبكة الطDEMنموذج االرتفاعات )

  Land Useالسكانية ، الشريط الساحلي )البحري(، الحدود االدارية لمنطقة الدراسة، استخدامات االراضي )
(، تم اشتقاق المعايير المطلوبة ، ومن ثم تم تحويلها إلى طبقات تمثل المعايير المتوفرة ، والمعايير البيئية 

ائف التحليل المكاني اإلحصائي لتحديد أكثر المواقع المالئمة وظ  باستخداموالمناخية ، والتي تمت معالجتها  
 في منطقة الدراسة إلقامة مكب النفايات الصحية .

إحداها ليكون موقع تجميع وفرز أما الموقعين  اختيارنتجت عن هذه الدراسة تحديد عدد ثالث مواقع تم 
، كذلك تقييم الموقع الحالي للمكب ر المياهكية االرض وبعدها عن آبااالخرين تم التفضيل بينها من ناحية مل

 .األراضي واستخدامات ووجد أنه ال يطابق شرطين أساسيين وهما البعد عن الطرق

 تحليل مكاني.  المكانية،، النمذجة  المعلومات الجغرافية، المواقع االنسب  نظمصلبة،  : نفايات  كلمات مفتاحية
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دراسة العجز المائي الجوفي  استخدام نظم المعلومات الجغرافية في  
 وتحديد أماكن التلوث بمياه البحر في ساحل شمال غرب ليبيا 

  1يوسف محمد الغزيلي
  elgzeli@yahoo.com.au ، بريد إلكترونيكلية اآلداب، جامعة غريان، غريان، ليبيا 1

 
 الملخص

المياه الجوفية في سد احتياجاتها المائية من زراعة  ليبيا من الدول التي تفتقر للمياه، وتعتمد اعتمادا كليا على  
بئر   845وصناعة وشرب. أعدت هذه الدراسة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية في تحديد مواقع عدد 

جوفي بمنطقة سهل الجفارة وجبل نفوسة وأدرحت كل المعلومات الهيد وجيولوجية والهيد وكيمائية في برنامج 
( ليتم توقيع هذه اآلبار على الخريطة العامة   Surfer8) 8م استخدم برنامج سيرفر(، ثMapInfoمابينفو )

( بعد أن حسبت التغذية المتاحة من  Feflowللمنطقة، ثم أدخلت في نموذج بواسطة برنامج فيفلو الرقمي )
ت المكونة مياه األمطار المتساقطة عن منطقة الدراسة وكمية السحب من المياه الجوفية، وأدرجت كل الطبقا

لقطاع التربة بسهل الجفارة وجبل نفوسة بخواصها المطلوبة من التوصيل الهيدروليكي في االتجاهات 
(z,ky,kxk  وسمك الطبقات، أوضحت الدراسة أن هناك تغذية من البحر لتعويض العجز في التغذية بحوالي ،)
يوم خالل المنطقة  /2( متر12-  10.5يوم في غرب الساحل بمنطقة الدراسة وحوالي )  /2( متر 3-6)

 يوم خالل الساحل الشرقي من منطقة الدراسة.  /2(  متر0-5الواقعة حول طرابلس وحوالي )

  .Feflow  ،MapInfo: تداخل مياه البحر، شمال غرب ليبيا، كلمات مفتاحية
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استخدام التحليل المكاني بنظم المعلومات الجغرافية إلدارة الطاقة  
 بليبيا بتحديد أفضل المواقع )الطاقة الشمسية وطاقة الرياح(   ة المتجدد 

 1أ. م. محمد فرج بلعيد المقرحي
 mohamedbaleid79@gmail.com :إلكتروني بريدليبيا، ، بنغازي، المعهد العالي لمهن البناء والتشييد 1

 
 الملخص

إن تحقيق االستدامة لتنمية مصادر الطاقة المتجددة يتطلب استخدام تقنيات متطورة كنظم المعلومات 
الجغرافية، ونظم دعم القرار المبنية عليها. وبهذا البحث تم عرض تطبيقات التحليل المكاني بنظم المعلومات 

( طاقة الرياح، طاقة الشمسيةإلنشاء محطة توليد الكهرباء بليبيا باستخدام )  الجغرافية لتحديد المواقع األنسب
من سرعة الرياح  والبيانات اليوميةالصور الفضائية  بعدة معايير يتم االستعالم عنها. وذلك باستخدام

. حيث نجد ان المناطق محطة رصد مناخية 28، لعدد 2012حتى  1983للفترة من  واالشعاع الشمسي
هي االنسب إلنشاء محطة انتاج وعلي الشريط الساحلي الغربي الشمالي عة بالسهل الشرقي الشمالي الواق

وتمر بخطوط نقل الجهد وايضا  طاقة كهربائية من طاقة الرياح حيث يقع ضمن نطاقها مدن حيوية كبيرة 
ق المرتفعة و المناطم/ث.  7.3حتي  4.5بها شبكة طرق رئيسية حيث سرعة الرياح بهذه المناطق من 

بالمناطق الشرقية الجنوبية و الصحراء و السهول الوسطى بها اشعاع شمسي والمنخفضات    بالساحل الشرقي
يوم  وهي االكثر مالئمة من حيث اعلي قيم لإلشعاع الشمسي و   /2م /ك.و.س 7.7حتى 5.7اعلي من 

وتمر بها خطوط الطرق و ونقل  المدن و مناطق منبسطة و شاسعة و قريبه من   0.32االنحدار اقل من 
الجهد. وبنهاية الدراسة يتم التوصية بضرورة استخدام نظم المعلومات الجغرافية لدعم عملية صنع القرار 

تنمية المستدامة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، ووضع الخطط والبرامج التي تهدف وتحقيق أغراض ال
استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الحديثة في تطوير وتنمية مشروعات الطاقة الكهربائية، وذلك    إلى

تلبي االحتياجات  بالتوسع في بناء محطات توليد الكهرباء باستخدام المصادر المتجددة والتي يمكن أن
 الخارج.   إلىالمتزايدة من الكهرباء في الداخل وتصدير الفائض 

الطاقة المتجددة، ادارة مصادر الطاقة المتجددة، نظم المعلومات الجغرافية، التحليل  : كلمات مفتاحية 
 المكاني، االستعالم المكاني.
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ة  باستخدام نهج النمذجة المكاني   – تحديد مواقع توربينات الرياح  
 المحتملة لطاقة الرياح 

 3امة الغولــــ، أ. اس2، د. صالح الزرقاني1زهمول د أ. ولــــي
 wzahmol@outlook.com، صبراتة، ليبيا، بريد إلكتروني: كلية الهندسة   1                
 zargani@hotmail.com  :، جنزور، ليبيا، بريد إلكترونياالكاديمية الليبية   2  
  algoul2000@gmail.comكلية التقنية الهندسة ، جنزور، ليبيا، بريد إلكتروني:   3        

 الملخص
مصادر الطاقة المتجددة كطاقة نظيفة وبديلة ومساندة للمصادر   إن تحقيق االستدامة يتطلب تنمية وتطوير

أدوات وبرمجيات ونظم دعم القرار المبنية  استخدامالطاقة التقليدية، حيث يتطلب تطوير هذه الطاقة الى 
وذلك لتحليل المواقع الجغرافية المتوقعة إلنشاء  الجغرافيةعلى تقنيات االستشعار عن بعد ونظم المعلومات 

 مختلفة.مشروعات الطاقة المتجددة فيها بناًء على مؤشرات ومعايير هندسية وبيئية 

نظم المعلومات الجغرافية إجراء التحليل المكاني الذي يعتمد على العالقات المكانية الطوبولوجيا  سهلت
ي تمكن الوصول الى نتائج معينة، وذلك من خالل تحليل مواقعها للمعالم، وذلك من خالل بعض االوامر الت

من الفكرة االساسية وهي أن الظاهرة المكانية )سواء كانت  انطالقا( Locational Analysisالجغرافية )
خدمية أم غيرها( ال تتوزع بشكل منتظم أو تترتب عشوائيًا في المدينة أو الدولة باالعتماد على عالقتها 

 (.Spatial Relationshipة )المكاني

لمواقع إنشاء مزارع الرياح تم استخدام   Spatial Distributionوللكشف عن دقة وكفاءة توزيعها المكاني 
االساليب الكمية واالحصائية المتنوعة، وكذلك تطبيق نموذج معلومات جغرافي لتحليل البيانات المكانية 

بواسطة التعامل مع عدة طبقات للبيانات المكانية منها  (Optimum Locationلتحديد المواقع االنسب )
سرعة الرياح واتجاهها، الشبكة االرسال الكهربائية، الطرق، التجمعات السكانية، الشريط الساحلي البحري، 
المطارات، طوبوغرافية االرض، خط هجرة الطيور، ومن خالل التحديد المسبق للمعايير واالشتراطات البيئية 

الدولية إلنشاء مزارع رياح فقد تم مقارنة النتائج المتحصل عليه من الدراسة مع المواقع المقترحة المحلية و 
% من التوربينات وتعديل 86( االسبانية فوجد هناك تتطابق مع المعايير بنسبة  (MTorresمن قبل الشركة  

  ر.أماكن خمس توربينات إلنها تخالف بعض المعايي

ة، نظم المعلومات الجغرافية، المواقع االنسب، النمذجة المكانية، تحليل مكاني، : طاقة نظيفكلمات مفتاحية
 درنة، مزارع رياح.
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 لمنطقة الزاوية الخرائط المناخية  
 دراسة تطبيقية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية 

 2، أ. أسمهان علي المختار1د. علي مصطفى سليم
 ama7753@yahoo.com: الجغرافيا، البريد اإللكترونيجامعة مصراتة/ كلية التربية/ قسم  1

  asmahanmarsh@yahoo.com الزاوية/ كلية اآلداب/ قسم الجغرافيا، جامعة 2          
         

 الملخص

تهدف الدراسة إلى تحديد أساليب التمثيل الكارتوغرافي المستخدمة إلنتاج الخرائط المناخية لمنطقة الزاوية   
اعتمادا على ما توفره الخرائط المناخية القديمة المتاحة في األطالس ومركز األرصاد الجوي والمواقع العالمية 

اصر المناخ باستخدام نظم المعلومات الجغرافية المتخصصة في الدراسات المناخية من معلومات وبيانات لعن
(GIS )geographic information systems  بداية من عملية اإلرجاع أو التصحيح الجغرافي

Georeferencing   لخريطة األساس، وعملية الترقيم أو الرسمDigitizing  لحدود منطقة الدراسة، وبناء
الستخدامه في إنتاج خرائط مناخية رقمية،    Symbologyقاعدة بيانات للبيانات المناخية، وعمليات الترميز  

وخلصت الدراسة إلى إنتاج مجموعة من الخرائط الرقمية باستخدام طرق االشتقاق المكاني 
Interpolationmethod  العناصر المناخية لمنطقة الزاوية بعد إخراجها   في نظم المعلومات الجغرافية لبعض

Layout View  .تبعا لنوع الرموز المستخدمة والهدف منها 

 . Digitizing، الرموز الكمية، الخرائط الرقمية،  GISالمناخ،خرائط  الكلمات المفتاحية:
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 استخدام تقنيتي االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية 
رات البيئية ووضع االستراتيجيات الخاصة لحماية  لمراقبة التغي 

 المنطقة )منطقة الزاوية( 
      1م. نجمية عمار بلعيد محمد 

 najmia_ammar@yahoo.comالبريد اإللكتروني:  المركز الليبي لالستشعار عن بعد وعلوم الفضاء  1
 

 الملخص

نظرًا لما تتميز به منطقة الدراسة من خصائص طبيعية وجغرافية وكذلك قربها من الساحل فقد ترتب عليه  
فكان الهدف من   الزراعية والسكانيةزيادة عدد السكان داخل المنطقة بشكل ملحوظ ادى الى تداخل المناطق  

   .ية المنطقةالخاصة لحما االستراتيجياتهذه الدراسة مراقبة التغيرات البيئية لوضع 

اعتمدت الدراسة في المرحلة االولى اختيار المنهجية والتي من خاللها يتم جمع وتحليل المعلومات والبيانات 
م وباستخدام  2016م،  2009لسنة  7المرئيات الفضائية للقمر االصطناعي الندسات استخداممن خالل 

راء المعالجة اإلولية لمنطقة الدراسة من تصنيف تقنيتي االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية تم إج
اولي للغطاء النباتي ودراسة خصائص وطبيعة المنطقة، المرحلة التانية تحقق ميداني وتجميع بيانات، 

 المرحلة الثالثة أنشاء قاعدة معلومات وتصنيف نهائي للمنطقة، المرحلة الرابعة إنتاج خرائط غرضية. 

زيادة في المناطق الحضرية وكذلك نقص في المناطق المروية الزراعية وزيادة  أظهرت النتائج من التصنيف  
في التربة العارية نتيجة الظروف المناخية وقلة االمطار وكذلك الن التوسع العمراني العشوائي يفتقر الى 

 التخطيط   فكانت نتيجته القضاء على المناطق الزراعية الخصبة. 

ستشعار عـن بــعد ونــظم المعلومات الجغرافية في دراسة التغيرات البيئـية ضرورة استخدام االاوصت الدراسة  
 . في استعماالت االراضي وذلك لتـميزه بـتحديث دائـم للبـيانات ومراقبة التغيرات التي تحدث داخل البيئة
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في    ( اإلدارة المحلية ) نظم تحديد الحدود اإلدارية للبلديات والمحافظات  
 "   األسس التاريخية والفنية   "   -   ليبيا 

 2د. يحي أحمد الفساطوي ،1عبد الرؤوف علي البيباص . د 
  Elbibas@hotmail.comالهيئة العامة للمعلومات  1
  Alfasatwi@yahoo.com الهيئة العامة للمعلومات 2

 الملخص

المحلية أهمية رئيسية في التنظيم الوسطي خاصة فيما يتعلق بتكوين الهيكلة الحضرية    اإلداري لإلدارةلتقسيم  ل
وعلى وجه الخصوص في تحديد أسس تحديد الخدمات البلدية من خالل  أو النظام الحضري بصفة عامة، 

كما أن وضع خريطة إدارية لدولة   .والمساحة والكثافة السكانية دراسة العوامل التي تشمل الموقع الجغرافي
  .ما ُيبنى على أسس ومعايير يجب األخذ بها عند أي تقسيم إداري

األول استعراض تاريخي لتطور التقسيم للحدود اإلدارية لمكونات اإلدارة  جزئهاالورقة الحالية تتضمن في 
 م.  2011العام  األول وحتى العهد العثمانيممتدة من ليبيا عبر الفترة التاريخية ال  المحلية في

عداد منظومة معلومات جغرافية للحدود  إلالرئيسية لمشروع وطني    الورقة، الخطوطأستعرض الجزء الثاني من  
المحلية لبلديات    خالل الالمركزيةالالمركزية من    شاملة لتطبيقوطنية    ضمن رؤيةاإلدارية للبلديات في ليبيا،  

فاعلة بتعاون المؤسسات والهيئات الحكومية ذات العالقة وبإشراك الشركات والمكاتب الخاصة ذات الكفاءة 
 والعالقة بالمشروع.  
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 دراسة مساحة النمو العشوائي حالة الدراسة مدينة جنزور 
 باستخدام نظم المعلومات الجغرافية 

   1م. أيمن مفتاح موسى
 Arch.aymenmousa@gmail.comمصلحة التخطيط العمراني  ،قسم المرافق المتكاملةرئيس  1

 

 الملخص

 وباألخصالعشوائي من الظواهر األكثر سلبية التي تعاني منها معظم المدن الليبية  النموتعتبر ظاهرة 
لنمو العشوائي وتشكل ظاهرة ا للسكان،لما لها من اهمية كونها عاصمة الدولة وبيئة جاذبة  حاضرة طرابلس

 حاضرة طرابلس في  للمدينة. ويوجدأعباء على عمليات التنمية االقتصادية واالجتماعية والتطوير المكاني 
السواني والنجيلة بن غشير وتاجوراء وسيدي السائح   مثل)ضمنها العديد من المناطق العشوائية المنتشرة 

المناطق الواقعة خارج المخطط تعتبر اراضي  ومعظم هادي  الدراسة(مدينة جنزور منطقة  وباألخص.... 
عليها الزحف النمو العشوائي مما اثر سلبا  ىللحاضرة، غز المصدر االقتصادي والبيئي الجيد  زراعية تمثل

حيث   الظاهرة،لقد تم االستعانة بنظم المعلومات الجغرافية في دراسة التغيرات الزمانية والمكانية لهذه    عليها،
تم تحديد المساحات العشوائية خارج المخططات المعتمدة كوناها تعرف على انها تتم دون مرجعية تخطيطية 

 . تطبيق أدنى المعايير والمواصفات وبدون

 شوائي، مدينة جنزور.: النمو العكلمات مفتاحية
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 استخدام االستشعار عن بعد للكشف عن الرواسب المعدنية 
 وشواهد الذهب في جبل أركنو جنوب شرق ليبيا 

 1أ. مباركة سعد أحمد الغرياني
 Sa.Alghariani@gmail.com قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية، جامعة طرابلس، ليبيا، 1

 الملخص 

تقع منطقة أركنو في الجزء الجنوب الشرقي من ليبيا والجزء الجنوب الغربي من جمهورية مصر، ضمن   
، و تتكون المنطقة من صخور  2كم 25000جبل أركنو مساحة  سلسلة جبال العوينات الشرقية. يغطي

الكمبري التي تعلوها رواسب الجرانيت.  تشكل صخور الجرانيت والماغنتيت مساحة كبيرة  ل ما قبالعصر 
من جبل أركنو، وثبت أن هذه الصخور قد تعرضت إلى التصدع والطي من خالل بعض الدراسات السابقة 

تحتوي على   المنطقةوأن  جيولوجية وجيوكيميائية للكشف عن معدن الذهب، التي استخدمت فيها معايير
صخور البراكين التي تعتبر دالة على وجود الذهب، واعتمدت أغلب الدراسات على جمع وتحليل وتفسير 
الخرائط الجيولوجية، التي أوضحت أن الذهب والفضة موجودان في النتوءات الحاملة للحديد وعروق الكوارتز  

فوالق. لذا جاء هذا البحث لتوضيح إمكانية تطبيق تقنية االستشعار عن بعد في التنقيب و الكشف عن  وال
المعادن وشواهد الذهب في منطقة الدراسة، فالدراسات الجيولوجية باستخدام االستشعار عن بعد توضح أهمية 

ذه الدراسة تم استخدام مرئيات تقنية النسب الطيفية في المرحلة المبكرة من التنقيب عن المعادن، و في ه 
في تحليل وتفسير   Arc GISعلى معطيات برنامج    باالعتماد،  OLIبالمتحسس    8القمر الصناعي الندسات  

وأحد ملحقاته الخاصة    Arc Toolboxاأللوان الناتجة من دمج النطاقات الطيفية باستخدام صندوق األدوات
، وتم الكشف والتمييز بين الصخور النارية، والصخور الرسوبية، و Image Analysisبتحليل الصور 

اتية و دراسة أماكن تواجد صخور الجرانيت المعادن السيليكاتية وغير السيليكالكشف عن المتحولة، وكذلك 
(، وأظهرت النتائج أن صخور الجرانيت تتوفر 2/4،  6/5، 6/7والبيجماتيت باستخدام النسبة الطيفية )

بكميات ضخمة في منطقة جبل أركنو، األمر الذي ينبئ بتواجد صخور الكوارتز ضمنها بوفرة، وبالتالي 
 لمعادن الفلزية. وجود الذهب ضمن عروقها و ا احتمالية

 ، النسب الطيفية، المعادن الفلزية. 8االستشعار عن بعد، مرئيات الندساتالكلمات المفتاحية: 
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 إشكالية اتجاه القبلة في بعض المساجد واقتراح طرق عملية لتحديدها 
 1إبراهيم أحمد المختار الحضيريم. 

، مكتب سبها ،والمرافقجهاز تنفيذ مشروعات اإلسكان ، ماجستير هندسة مدنية 1
Almokhtar_72@yahoo.com 

 الملخص

يعتبر اتجاه القبلة )التوجه نحو الكعبة بمكة المكرمة( من أهم األمور التي يتطلب معرفتها، إذ يترتب عليها  
الكثير من األمور والعبادات، وتزداد أهمية معرفة اتجاهها عند بناء أماكن الصالة وتحديدًا المساجد. إال أنه  

في منطقة تّم اختيارها عشوائيًا بضابط  – من خالل التتّبع للتأكد من دقة االتجاه في العديد من المساجد 
عن طريق الصور الفضائية تبّين أن هناك انحرافًا في اتجاه القبلة   - وجود تباين في تاريخ إنشاء مساجدها 

يمة منها أو المبنية حديثًا. يظهر من عن الكعبة المشرفة يزيد أو ينقص باختالف تلك المساجد سواء القد
خالل المالحظة أن سبب هذا االختالف ال يعتمد على تاريخ وعمر المسجد الذي بني فيه بقدر ما يتأثر 

 بمدى الخبرة العملية والتقنيات المتبعة في تحديدها. 

تخدامها في كل مرحلة  في هذه الورقة سيتم توضيح التقنيات المتبعة في تحديد القبلة ومدى دقتها ومجال اس
 من مراحل بناء المساجد سعيًا للوصول إلى أدق النتائج في تحديدها. 

 : اتجاه القبلة، الصالة، الكعبة، مكة المكرمة. كلمات مفتاحية
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  دراسة مورفوتكتونية لتركيبية جبل سندرار بإستخدام بيانات فضائية 
1أ.أسامة سالم الغول

 3سويسيحمد أ، 2وليد زهمول، 
 algoul2000@gmail.comليبيا، بريد إلكتروني: ة التقنية الهندسية، جنزور،ــــــ كلي  1
 wzahmol@outlook.comة الهندســــــــــــــــــــة ،صبراتة، ليبيا، بريد إلكتروني: ــــــــ كلي  2

 comahmedsawisi65@gmail. كلية التقنية المعلومات،الزنتان، ليبيا، بريد إلكتروني:  3
 

 الملخص
الواقع بمنطقة الجحيش بككلة   لجبل سندرار  دراسة الجيولوجية الترسيبية والتركيبية مورفوتكتونياً   البحث  يشمل
ت بقنوا القمراالصطناعي منة الملونة المأخوذ الفضائية المرئية غرب ليبيا تمت الدراسة باستخدام شمال

 الجيولوجية  والخرائطمتر  30بدقة   SRTMمن قمر (DEM)إرتفاعات ونماذج  RGB ( بنظام 3.2.1)
 الطبوغرافية باإلضافة للعمل الحقلي.  والخرائط

. وأيضًا تمت دراسة  معينة خصائص ذات مختلفة وحدات إلى  اً يجيومورفولوج المنطقة تصنيف محيث ت
، وبإستخدام صور األقمار   تركيبيةالجيولوجية الو تكشافات التكاوين الجيولوجية  حيث منالمنطقة جيولوجيًا 

وتحديد   مورفوتكتونية  خارطة   ورسم  للمنطقة  المورفوتكتونية  الوحدات   تشخيص  تمالصناعية ونماذج االرتفاعات  
 للوديان بالمنطقة.  قطعمال األودية ورسمي  مجار  نمط

  تكشفات صخور الجوراسيلتناول البحث الصفات المورفومترية لجبل سندرار ضمن ثالث مقاطع كما 
والكريتاسي, وأمكن مالحظة أثر العوامل الطبيعية المتمثلة بالتراكيب الخطية والطبقية )أنواع الصخور(  

, على تنوع الخصائص المورفومترية لهذه التكشفات, ومثال ةالطبيعي اتفضال عن المناخ والنبات واالنحدار
ان لها األثر الفعال والمباشر في  بصورة عامة, أما التراكيب الخطية فقد ك لالنحدار ذلك األثر الضعيف 

 تباين الخصائص المورفومترية وهذا واضح في أثر االنحدارات الشديدة بمنطقة الدراسة. 

 : جبل سندرار ، ككلة ، الجيومورفولوجية، التراكيب الخطية ، مورفوتكتونية.كلمات مفتاحية
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تشخيص االنتشار المساحي لعواصف الغبار استنادا على درجة  
اين بين شدة طاقة اطياف األشعة المرئية والحرارية المنبعثة من  التب 

 مكونات سطح األرض والغالف الجوي 
 1 الفتاح الشيباني عبد 

 afshibani@gmail.com: هيئة أبحاث العلوم الطبيعية والتكنولوجيا، ليبيا، بريد إلكتروني 1
 

 الملخص

والكوارث البيئية الطبيعية، فهي عبارة عن عملية مركبة تحدث  تصنف عواصف الغبار كأحد أهم المشاكل 
نتيجة تفاعل معقد يتم بين نظامي األرض والجو، وهي خليط من الرمال والغبار، وتعتبر تقنية االستشعار 
عن بعد من أفضل الوسائل الحديثة استخداما لمراقبة العواصف الغبارية نظرا لدقتها وقدرتها التفسيرية المكانية 
والمساحية والحجمية، تهدف هذه الورقة إلى تشخيص االنتشار المساحي لعاصفة غبار شديدة اجتاحت 

 مناطق شمال افريقيا وحوض البحر المتوسط والشرق األوسط وشرقي اوروبا. 

تم تشخيص تطور حالة انبعاث وانتشار الغبار المرتبطة بمنخفض جوي صحراوي، استندت عمليات 
على منتجات متعددة األطياف وهي صور ملتقطة بواسطة جهاز التصوير الدوراني  التشخيص لهذه الحالة

، إضافة إلى منتجات المحاكة  (MSG-SEVIRI)المحسن في مدى األشعة المرئية واألشعة تحت الحمراء 
 .(ECMWF)العددية وهي خرائط صادرة عن المركز االوروبي للتوقعات الجوية متوسطة األمد 

لصور الفضائية وخرائط المحاكاة للحالة، تبين إن مناطق انبعاث وانتشار الغبار يمكن من خالل مقارنة ا
مراقبة أبعادها المساحية ومساراتها اعتمادا على استخدام القنوات الطيفية لألشعة المرئية واألشعة تحت 

ية تحت الحمراء المنبعثة الحمراء القصيرة خالل فترة النهار، إلى جانب استخدام القنوات الطيفية لألشعة الحرار 
خالل فترة الليل. ونظرا لتكرار عواصف الغبار على األراضي الليبية وما ينتج عنها من آثار سلبية بيئية 
واقتصادية وصحية، توصي الورقة باآلتي: تنفيذ مشروع علمي يهتم بدراسة وتصنيف حاالت وآليات انبعاث 

 وير الفضائي يختص بعواصف الغبار.وانتشار الغبار، إعداد أطلس ودليل وطني للتص

 الفضائية.  : عواصف الغبار، انتشار الغبار، الصوركلمات مفتاحية
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An Experience in Digital Orth photos Production using 
LCRSSS Aerial Images 

Samira Sultan Dhafer1 
1 Libyan Center for Remote Sensing and Space Science, Tripoli, Libya,  

Email: samira_sultan@yahoo.com 

Abstract 

Photogrammetry plays a major role in the Geographical Information System 
(GIS). More than one of its products are used as sources of information for the 
GIS databases. One of them is the digital orthophotos. In this work we describe 
the needed processes to product digital orthophotos from high resolution aerial 
images acquired in 2008 with Ultra Cam D digital camera using ERDAS Imagine 
Leica Photogrammetry Suite Project Manager (LPS PM) software. 

 

Keywords:  Digital Photogrammetry, aerial Image, digital orthophoto, Erdas LPS.  
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Estimation of Land Surface Temperature of Al-Jfara District, 
Libya using Landsat 8 TIRS & OLI data 

Abdelatif B Eldeeb 1 
1 College of Education, Al Merqib University, Alkoms Libya 

abeldeeb@elmergib.edu.ly 
Abstract 
Land surface temperature (LST) is an important parameter in the studies of climate 
change, urban land use/land cover, heat balance and a key input for climate 
models. The present study focuses on the estimation of LST with normalized 
difference vegetation index (NDVI) over Al Jafara district in Libya, using remote 
sensing and GIS techniques (Raster functions and Raster calculation). The study 
also emphases using LANDSAT 8 satellite data to compute LST and the 
associated land cover parameters viz; land surface emissivity (LSE), Brightness 
Temperature (BT), and normalized difference vegetation index (NDVI). Thermal 
infrared (TIR) data Landsat 8 band 10 (thermal band) and the Red and Near 
Infrared bands 4 & 5 during 6 April 2018, 16 Nov 2018 were processed for LST 
and NDVI analysis. The Land Surface Emissivity (LSE) and Brightness 
Temperature (TB) were retrieved directly from NDVI and thermal infrared band. 
The study has proven that the results are feasible to calculate NDVI, LSE, TB and 
LST with appropriate accuracy of the study area.  

 

 Keywords: Remote sensing, GIS, Land Surface Temperature (LST), Land 
Surface Emissivity (LSE), Normalized Difference Vegetation Index (NDVI). 
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Geomorphological parameters by remote sensing and GIS 
techniques (A case study of flash flood in Mikhili Village, Al 

Jabal Al Akhdar, NE of Libya) 
Jamal, Zamot1, Mohammed  Afkareen 2 

1 Benghazi University, Faculty of Science, Earth Sciences Department, 
Benghazi, Libya, Email: Jamal.Zamot@uob.edu.ly 

2  Sirte Oil Company (SOC), Marsa El-Brega, Libya,  
Email: Mohammed_eff2010@yahoo.com 

 
Abstract  

Libya is located in north Africa which is an area influenced by Mediterranean 
depressions during winter season with fluctuated periods of intensive rain. These 
rain storms are well observed on the land areas in west, south and east of Libya 
and lead to cause floods. The flash floods are well-known phenomenon in Al Jabal 
Al Akhdar area and it causes many damages yearly, therefore, it can be considered 
as the main natural hazard in Al Jabal Al Akhdar area and in Libya as a whole. 
This study has documented and discussed the tragic flood that occurred on the 27th 
of September in 2018 in the Mikhili village, where the floods swept through the 
village and caused many damages in properties and lives and it washed away some 
travellers' cars and likewise cars of the local residents.  Remote sensing and GIS 
techniques have been used in addition to field investigation for studying the 
geomorphic parameters of the target area for risk assessment of rain water 
discharge on Mikhili village.  In spite of the study area is at low risk of flood, the 
current study has proved that the Mikhili village is a vulnerable area due to its 
location on the end of wadi Ar Ramalh. The drainage pattern, large area of water 
catchment, intensity of rain in short time, the speed of runoff water, low infiltration 
rate, area topography besides to hydrologic factors, all these reasons were behind 
a tragic flash flood on Mikhili village.   

 

Keywords: Flash flood, Geomorphic parameters, Risk assessment, wadi Ar 
Ramlah, Morphometric parameters.  
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GIS Digital Modelling Maps and Water Bird Conservation 
“Case Study Juliana Wetland Reservation, 

In the City of Benghazi” 
Hailana Ben Ali1, Marwan A.Elhusadi2 

1 Lecturer.Architecture and Urban Planning dept. Faculty of Engineering, Univ. 
of Benghazi, Libya, Email: hailana.benali@uob.edu.ly 

2 Benghazi Urban Observatory, ESRI's Certified, Libya, Email: 
Marwanelhusadi@icloud.com 

 
Abstract 

Lake Juliana is one of the best locations in Libya for watching a variety of resident 
birds and migratory ones during the winter season. A number of conservation and 
societal issues require understanding how species are distributed on the landscape, 
yet ecologists are often faced with a lack of data to develop models at the 
resolution and extent desired. The aim of this paper was identifying and 
conserving critical bird habitat in urban wetlands by continuing the census of 
wintering water birds in Juliana digitally. Such a situation presented itself in our 
attempt to develop base models of water birds distribution. This statistical analysis 
of water birds species, using the Juliana Wetland as a halt area on their migration 
route between Europe and Africa, establishes its findings in accordance to the 
traditional international migratory water bird census of the protocol of IWC. The 
data was entered in Excel counts worksheet using the official IWC data submission 
form for national coordinators. A satellite map of the Juliana site stating the 
boundaries used for counting, GIS vector-based maps created using Arc Info are 
layered such as the walking route covered during the counting as well as the GPS 
principal vantage points used for it. Then the survey presents result of three hours- 
observation of water birds, and a distribution of three foraging guilds in four 
geographical areas. All these details are kept in a file by the counter and an 
electronic format was submitted to the National Water birds count coordinator. 
The survey data will be used for advocating for the protection of enlisted 
endangered species in as far as the Mediterranean area is concerned. 

  

Keywords: GIS Digital Modeling, Water birds, Juliana Wetland Reservation, 
Libya.  
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