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 "QGIS -beginner level" حولن بعد ع تدريبية ورشةل التوضيحية المذكرة
 2022مارس / اذار  21-24

 :مقدمة
حسن اتخاذ و جمع البيانات اإلحصائية وتفسيرها وتحليلها ونشرها كثيرا على فهم األوضاع الحالية في مختلف المجاالت يساعد 

وغيرها من الجهات وذلك من أجل تنمية مستدامة تسعى لخدمة اإلنسان والبيئة التي يعيش  القرار المالئم من طرف المؤسسات
ي ختلف الظواهر ذات الصلة. إن معرفة العالقة التنات اإلحصائية والبعد المكاني لمالفصل بين البيا نال يمكومع ذلك،  .فيها

 .اإلنسان والبيئةهذه الظواهر على تأثيرات لتربط بين هذه الظواهر وبعدها المكاني سيساعد على فهم أكثر 
يزيائية أو سواء كانت ف هذه الظواهر اتجاهاتإلى جانب البعد المكاني، يعتبر البعد الزماني ذو أهمية كبيرة في مزيد فهم  هذا،

ور الزمني تعطي صورة أكثر قراءة للتطو وهي مستعملة كثيرا في مؤشرات التنمية المستدامة لألمم المتحدة  اقتصادية أو اجتماعية،
 لمختلف هذه المؤشرات.

ة مميزة في جمع وسيلنظم المعلومات الجغرافية والزماني، تعتبر  انيالمك ينالعالقة بين البيانات اإلحصائية والبعد فهممن أجل 
ختلف الظواهر متشخيص ونمذجة المساعدة على وتحليل مختلف البيانات وربطها بالبعد المكاني في أوقات مختلفة وقدرتها على 

 ذات االهتمام.
ية ورشة تدريب اإلحصائيةالمعهد لعربي للتدريب والبحوث م نظسي ،2022ي للتدريب لعام وتنفيذا للبرنامج السنو  وفي هذا االطار

على العربية  اإلحصائية األجهزةإطارات لفائدة  ،2022مارس  24 - 21خالل الفترة حول نظم المعلومات الجغرافية عن بعد 
تحليل  مهارات في واكتسابالتعرف على مختلف إمكانات هذه المنظومة ل " من أجQGIS – beginner levelمنظومة "

اب مهارات واكتسالمستدامة من مؤشرات التنمية عدد على هذا، وسيشمل برنامج الورشة محاضرات تطبيقية  .البيانات المكانية
 هذه المنظومة من تحميل للبيانات وإخراج للخرائط وخاصة تحليل هذه المخرجات. ةدر افي 

 :االهداف
  :التعرف على إلىية أساسبصورة  الورشة تهدف
 فهم المبادئ لنظم المعلومات الجغرافية. -
 ".QGISفهم المبادئ األساسية لبرنامج " -
 التعامل مع البيانات المكانية. -
 " عبر الوبQGISالتعرف على خدمات منظومة " -

 :المتوقعة المخرجات
 في نهاية الورشة ان يتمكن المشاركين من:  يتوقع
 ".QGISاستعمال برنامج " اكتساب مهارات في -
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 القدرة على تحليل البيانات المكانية ومخرجاتها. -
 القدرة على انتاج خرائط أساسية وموضوعية. -
 القدرة على الربط بين نظم المعلومات الجغرافية ومجاالت تطبيقاتها على مؤشرات التنمية المستدامة. -

 :التدريب منهجية
 عن بعد  وتطبيقي نظري  تدريب -

 الخبراء: 
 .ونظم معلومات جغرافية الصغير، خبير استشعار عن بعدالدكتور نبيل يحاضر في الورشة 

 :المشاركون 
وقسم نظم  النشربرمجة و الب المتعلقة المواضيع على المشتغلون العربية  اإلحصائية باألجهزةبعض االقسام المعنية  موظفو

 .الورشةالمعلومات الجغرافية ومن لهم صلة بموضوع 

 :ورشةال عيضامو 
 :والخصائص التي يوفرها البرنامج وهي كاالتيميزات تتناول الورشة من خالل الشرح النظري والتطبيقي الم

 .والموضوعيةإنتاج الخرائط األساسية  -
 .(mapping layout)إخراج الخرائط  -
 (.pluginsاإلضافات ) -
 التحليل المكاني للبيانات. -
 تحميل البيانات المفتوحة. -
 نظم المعلومات الجغرافية والتنمية المستدامة. -
 نقاش حول مخرجات الورشة. -

 :الورشة لغة
  .في تقديم المحاضراتواالنجليزية  العربيةاللغة يتم استخدام 

 :ةشور متطلبات ال
 انترنت بسرعة جيدة  توفير -
 .7من اإلصدار  أحدثيجب أن يكون " Windowsنظام تشغيل " -
 بطعلى الحاسوب عبر الرا "QGISتحميل وتثبيت برنامج " -

https://qgis.org/en/site/forusers/download.html 

https://qgis.org/en/site/forusers/download.html
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 "  QGIS standalone installer version 3.16 (long term release)منظومة " اختيار  -
حسب الحاسوب الذي سيقع عليه  bit-64" أو Windows" 32نظام التشغيل  المنظومة التي تعمل على اختيار -

 التثبيت.
 "QGIS 3.16 training manualدليل التدريب " -

https://docs.qgis.org/3.16/en/docs/training_manual/index.html 
 أسلوب عمل الورشة:

  دقيقة 15استراحة لمدة  تتخللهاثالث ساعات لمدة يوميا جلسة، 
  بعد عن تفاعلية ومناقشات عمليةيعتمد أسلوب التدريب على عرض محاضرات نظرية وتطبيقات، 
 صباحا بتوقيت مكة المكرمة 12:00غرينتش صباحا بتوقيت  9:00الساعة على المحاضرة  تبدأ، 
  دبالمعهفالم الخاصة األالورشة على قناة  انتهاءبعد وقائع الورشة وترفع المادة التدريبية واالفالم تسجل 

 www.viemo.com ة على موقع المعهد شور وصفحة ال www.aitrs.org، 
  التطبيق  استخداميتمMicrosoft Team  يمكن تحميله من خالل الرابط الذي سوف يبعثه المعهد المتضمن دعوة الذي

 ،الى الجلسة االنضمام
   ن وجدتإ المشاكل التقنيةفتح الجلسة قبل نصف ساعة لضمان الدخول وتجاوز ت، 
  بريد:00962780783250: هاتف جواليمكنكم التواصل مع السيد حيدر الجنابي ، hayder@aitrs.org وأ 

  info@aitrs.org ، وبريد المعهد moataz@aitrs.org، بريد 00962795093884السيد معتز عماشة جوال 
كة من كانت المشار  إذا ،بقسم تكنولوجيا المعلومات في مؤسستكم لحل المشاكل التقنية خاصة االستعانة كما يمكن

 ،الداخل المؤسسة
 لكتروني رسل الرابط على البريد اإل، حيث ي  ةشور ال موعدالتسجيل والدخول الحقا وقبل يتم تزويد المشاركين برابط س

 ،هدلى المعإالتسجيل الواردة  استمارةللمشارك المثبت في 
 لكترونيإ استبيانة من قبل المشاركين من خالل شر و تقييم ال، 
   بصيغة على عنوانه المثبت لدى المعهد منح المشارك شهادة مشاركة ترسل له يPDF. 
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