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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 

                                       النظم و المعلوماتأدارة :  الساده

 تحيه طيبه و بعد

تتشرف شركة سمارت جي اي آس النظمة نظم المعلومات الجغرافيه المصريه و المتخصصة في تحويل خرائط نظم 

المعلومات الجغرافيه الي تطبيقات مواقع إنترنت ويب و تطبيقات تليفون محمول و منظومات تتبع بتقديم مجموعة برامج 

بهم علي كيفية انشاء تطبيقات مواقع إنترنت ويب و تطبيقات تدريبية لبناء فريق عمل لدي سيادتكم من المبرمجين و تدري

استخدام و االستفاده من منظومة الخرائط المتاحة لدي سيادتكم لبناء هذه المواقع و انشاء و تليفون محمول و منظومات تتبع و 

 اي اسالتطبيقات و لخدمة كافة المجاالت االمنيه و اسمحوا لي تقديم معلومات عن منظومة سمارت جي 

 

 

 تتكون منو التى منظومة سمارت جى اى اس ب أوال تعريف

a.  برنامج لرسم و تعديل و استرجاع البيانات الجغرافيه فى صورةShape files 

b.  برنامج لتحويل ملفات الshape files الى مواقع انترنت و تطبيقات موبيل 

c.  المحمولمكتبه من االدوات المساعده للتعامل مع الخرائط فى بيئة الويب و 

source.html-http://freesmartgis.blogspot.com.eg/p/open 

d.  باستخدام منظومة سمارت جى اى اساتوماتيكيا مثال حقيقى لموقع ويب تم انتاجه 

http://smartgis.us/ 

 

 

  

http://freesmartgis.blogspot.com.eg/p/open-source.html
http://smartgis.us/
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 ثانيا سابقة خبره منظومة سمارت جى اى اس

  ايتيداهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات المنظومه بتسجيل  صفحة (1

https://login.itida.gov.eg/ViewProfileFull.aspx?ID=2814 

 

  نسخ من جميع شهادات منظومة سمارت جى اى اس (2

https://drive.google.com/folderview?id=0B2qR4wxKKE_VflFBZk5mcTRneWRoTVh

PTXZ6SXJuOUdfdFp6amMyQURHSlYxZUoyR0U&usp=sharingMLUl 

 

 اس اى جى سمارت منظومة شرح فيديوهات (3

list=PLiYk2http://www.youtube.com/watch?v=VhvJVWRHjUU&feature=share&

HfoFlPV0ZdYbf3HeGEpmPeyZCEPW 

 

 مشروعات تم عملها بمنظومة سمارت جى اى اس لصالح شركات صديقه و تدريبهم عليها (4

a) موقع الغرفه التجاريه بالقاهره  gis.orkiservers.com-http://cairochamber/ 

User name: ccc   Password : ccc 

 

b) موقع محافظة اسيوط  http://egygpstracking.com/asyut/ 

User name: ccc   Password : ccc 

 

 مشروعات تم عملها بمنظومة سمارت جى اى اس والتعامل بصفه مباشره مع العميل (5

a) نسخه تجريبيه ال تحتوى  -نات و مواقع المستشفيات داخل مصر موقع لوزارة الصحه المصريه لعرض بيا

 /http://egygpstracking.com/health    على بيانات

User name: admin  Password: admin 

 

b) موقع المجلس المصرى للشئون الخارجيه  http://egygpstracking.com/ecfa/ 

 

c) موقع االكاديميه المصريه للتنميه فيما بين بلدان الجنوب  http://egygpstracking.com/ssda/ 

 

 و لم يتم االنتهاء منها بعد مشروعات جارى العمل بها بمنظومة سمارت جى اى اس (6

a) موقع لوزارة الرى المصريه لعرض بيانات و مواقع شبكات الرى داخل مصر 

b) لمنطقه االقتصاديه بقناة السويس لعرض بيانات قطع االراضى و استخداماتها موقع ل 

 

 

https://login.itida.gov.eg/ViewProfileFull.aspx?ID=2814
https://drive.google.com/folderview?id=0B2qR4wxKKE_VflFBZk5mcTRneWRoTVhMLUlPTXZ6SXJuOUdfdFp6amMyQURHSlYxZUoyR0U&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B2qR4wxKKE_VflFBZk5mcTRneWRoTVhMLUlPTXZ6SXJuOUdfdFp6amMyQURHSlYxZUoyR0U&usp=sharing
http://www.youtube.com/watch?v=VhvJVWRHjUU&feature=share&list=PLiYk2HfoFlPV0ZdYbf3HeGEpmPeyZCEPW
http://www.youtube.com/watch?v=VhvJVWRHjUU&feature=share&list=PLiYk2HfoFlPV0ZdYbf3HeGEpmPeyZCEPW
http://cairochamber-gis.orkiservers.com/
http://egygpstracking.com/asyut/
http://egygpstracking.com/health/
http://egygpstracking.com/ecfa/
http://egygpstracking.com/ssda/
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 ثالثا مكونات الكورس

 المعلومات الجغرافيةدورة برمجة مواقع انترنت و تطبيقات موبيل نظم : اسم الكورس 

 عدد الساعات 

 ساعه في خالل شهرين 84مدة الدراسة 

 ساعه في خالل شهر 48مدة التدريب 

 

GIS Programming Course Syllabus  

For learning how to convert GIS shape files to HTML Web and mobile application such as 

http://SmartGIS.us/ 

OR 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.freesmartgisgmail.com.SmartGIS16006A1 

Part 1 (GIS Theoretical)  

Part 2 (HTML5 & CSS and JS Programming) 

Part 3 (Google Map API Programming with smart GIS GLayers API) 

Part 4 (Building GIS Web Based Application) 

Part 5 (Server Data Base Programming by ASP) 

Part 6 (Building GIS Web Based Mobile Application) 

In this course the trainees will learn by using Smart GIS ready made code library and template 

:- 

1 - How to convert GIS shape file layer to HTML5 and Google map api file format 

2 - How to deal with GIS shape file Layer in Google map api 

3 - How to build HTML5 + Java Script + CSS web application 

4 - How to connect database and retrieve results 

5 - How to use ASP to connect Database and retrieve data and draw it in the Google map api 

6 - How to use all of the above mentioned skills to build a mobile application 

  

 

 لسيادتكم مقدمه

 الشيالالسيد  دمحم/  مبرمج

  اس اى جى سمارت منظومة مؤسس

 المصريين المبرمجين نقابة ادارة مجلس عضو

  FreeSmartGIS@gmail.com:بريد اليكترونى

 ٠٢١١١٢٢٢٠١٠ محمول تليفون

 ١٠٠٠٠٢١٢١٠٠٢٢٢ قومي رقم
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