د .بكري بن معتوق عساس
معالي مدير جامعة أم القرى

4

د .علي بن محمد الشاعري
عميد معهد البحوث والدراسات االستشارية

5

د .يوسف بن عايض العتيبي
وكيل معهد البحوث والدراسات االستشارية

د .سهل بن عبداهلل وهيب
وكيل المعهد لدعم االعتماد المهني

6

د .رائد بن عبدالرحمن شالوالة
وكيل المعهد لتطوير وتنفيذ األعمال

د .خالد بن عبدالرحمن الغامدي
المشرف على وحدة نظم المعلومات الجغرافية
للتدريب واالستشارات

د .محمد بن أحمد باصقر
عميد كلية العلوم االجتماعية
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تمهيد:
تواصــل جامعتنــا جامعــة أم القــرى التخطيــط والعمــل الــدؤوب لبنــاء جامعــة رياديــة تنافــس غيرهــا
مــن الجامعــات علــى مســتوى العالــم .وعلــى هــذا الصعيــد فــإن مســؤوليتنا فــي معهــد البحــوث
والدراســات االستشــارية مضاعفــة ،اذ أننــا نحمــل مهمــة نقــل وتوطيــن المعــارف والتقنيــات .هــذه
المهمــة األساســية فــي جامعــات اليــوم والغــد .وهــذا مــا يخــدم ويعــزز دور جامعتنــا فــي تحقيــق
اهــداف رؤيــة المملكــة  2030فــي بنــاء اقتصــاد مزدهــر ،ومجتمــع معرفــي متطــور ،وقــادر علــى
االضطــاع بمهماتــه والمنافســة العالميــة .لقــد تبنــى معهدنــا مــن ضمــن أهدافــه االســتراتيجية
تكويــن وتطويــر مراكــز ووحــدات متخصصــة ،تشــكل مرجعيــة وطنيــة ذات ســمعة عالميــة فــي
مجــال نقــل وتوطيــن المعرفــة والتقنيــة ،وتقديــم الدراســات والخدمــات االستشــارية ،والتدريــب
المهنــي للقطــاع العــام والخــاص والمجتمــع.
لقــد قطعنــا شــوطًا كبيـرًا فــي هــذا المســار ،وأصبحنــا فــي مقدمــة جامعــات المملكــة فــي تبنــي
نمــوذج الجامعــات الرياديــة التــي تأخــذ دورهــا الفاعــل فــي التنميــة المســتدامة الشــاملة ،ويأتــي
انشــاء وحــدة نظــم المعلومــات الجغرافيــة كأحــد مبــادرات المعهــد االســتراتيجية التــي تصــب فــي
صميــم رؤيــة المملكــة  .2030حيــث حــددت رؤيــة المملكــة  2030فــي أولوياتهــا تنميــة البنيــة التحتيــة
الرقميــة للمملكــة وتوســيع نطــاق الخدمــات االلكترونيــة المقدمــة لتشــمل خدمــات اخــرى ذات
أهميــة خاصــة للمملكــة مثــل نظــم المعلومــات الجغرافيــة .وهنــا تتجلــى أهميــة هــذه الوحــدة
وفعالــة تعمــل بأســلوب مبتكــر وتكــون قــادرة علــى تطويــر
فــي تدريــب وتطويــر كــوادر مؤهلــة ّ
هــذه المنظومــات واالرتقــاء بمســتوى الخدمــات المقدمــة وجودتهــا .وهدفنــا األساســي هــو
االســتفادة المثلــى مــن كوادرنــا الوطنيــة فــي كل المجــاالت لبنــاء الوطــن.
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الرؤية:
تحقيــق الريــادة واالستشــارات فــي مجــال نظــم المعلومــات
الجغرافيــة

الرسالة:

تقديــم خدمــات تدريــب فــي نظــم المعلومــات الجغرافيــة
بتميــز وجــودة عاليــة وبطــرق تنمــي الفكــر واإلبــداع إلعــداد
كفــاءات وطنيــة قــادرة علــى اإلســهام فــي برنامــج التحــول
الوطنــي وإجــراء دراســات استشــارية علميــة تســهم فــي
خدمــة المجتمــع وحــل مشــكالته وتلبــي احتياجــات كل مــن
منطقــة مكــة المكرمــة والمملكــة العربيــة الســعودية.
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األهداف االستراتيجية:
1.1رفــع مســتوى إســهامات المعهــد فــي إنجــاز خطــط التنميــة المعتمــدة علــى نظــم
المعلومــات الجغرافيــة.
2.2توثيــق صــات المعهــد بمؤسســات القطــاع العــام والخــاص العاملــة فــي مجــال
نظــم المعلومــات الجغرافيــة.
3.3توســيع شــراكات المعهــد وأنشــطته وخدماتــه البحثيــة واالستشــارية والمعرفيــة
والتدريــب فــي مجــال نظــم المعلومــات الجغرافيــة للمســتفيدين محليــا ودوليــا بمــا
يحقــق رؤيــة الوحــدة بشــكل خــاص  ،والمعهــد بشــكل عــام.
4.4تنميــة وتنويــع مــوارد المعهــد مــن األعمــال التعاقديــة فــي مجــال نظــم المعلومــات
الجغرافيــة.
5.5أن يصبــح المعهــد جهــة اعتمــاد مهنــي لــدورات نظــم المعلومــات الجغرافيــة ،
واألنظمــة ذات العالقــة.
6.6توفيــر بيئــة عمــل احترافيــة لبلــورة المبــادرات التــي ستســاهم فــي تحقيــق أهــداف
والتزامــات رؤيــة المملكــة .2030
7.7إشــراك القطــاع الخــاص والحكومــي  ،والمســتفيدين المتوقعيــن فــي تطويــر أعمــال
الوحــدة.
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القيم:

تســتمد الوحــدة قيمهــا مــن ديننــا اإلســامي الحنيــف  ،وتعاليمــه الســمحة واضعــة فــي
االعتبــار االنتمــاء الصــادق للوطــن فضــا عــن إذكاء روح التنافــس مــع المؤسســات التدريبيــة
 ،واالستشــارية المحليــة والدوليــة فــي مجــال نظــم المعلومــات الجغرافيــة.
وتتلخص القيم في المبادئ التالية:
1.1الشفافية.
2.2العدالة.
3.3االنتماء.
4.4الريادة.
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دورات نظم المعلومات
الجغرافية

الجغرافية
المعلومات الجغرافية
نظم المعلومات
دورات نظم
دورات

مقدمة في نظم المعلومات الجغرافية
Introduction to GIS

نبذة
تهــدف هــذه الــدورة إلــى التركيــز علــى إعطــاء
المشــاركين صــورة واضحــة عــن مفاهيــم
وأساســيات نظــم المعلومــات الجغرافيــة مــن
الناحيتيــن النظريــة والتطبيقيــة ،وطــرح مواضيــع
مهمــة فــي التحليــل المكانــي فــي نظــم
المعلومــات الجغرافيــة ،مــع اســتعراض أهــم
برمجيــات نظــم المعلومــات الجغرافيــة وتطبيقاتها.

محاور الدورة
1.1مقدمة ومفاهيم اساسية.
2.2المســقط الجغرافــي المرجــع الجيوديســي
الســعودي.
3.3البيانات الخطية والشبكية.
4.4البيانات الوصفية وقواعد البيانات.

الفئة المستهدفة
1.1طــاب البكالوريــوس والدراســات العليــا مــن
التخصصــات ذات العالقــة.
2.2المهندسون والمخططون العمرانيون.
3.3صنــاع القــرار فــي القطاعيــن العــام والخــاص
الذيــن يتعلــق عملهــم بتحليــل البيانــات
المكانيــة.
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دورة متقدمة في نظم المعلومات الجغرافية
Advanced GIS training
نبذة

محاور الدورة

تهــدف هــذه الــدورة إلــى تعريــف المشــاركين
بالتطبيقــات الجغرافيــة المتعــددة لعلــم نظــم
المعلومــات الجغرافيــة ،والتدريــب علــى تنفيــذ
مشــروعات نظــم معلومــات جغرافيــة لبعــض
الظواهــر الجغرافيــة الطبيعيــة و البشــرية وتمثيلهــا
رقميــا فــي مشــاريع التخطيــط وفــي مجــاالت
أخــرى .كذلــك التدريــب العملــي علــى اســتخدام
األجهــزة المســاحية وأجهــزة  GPSفــي أعمــال
اإلرجــاع الجغرافــي للخرائــط والمرئيــات الفضائيــة.
كمــا ســيتم التدريــب العملــي علــى اســتخدام
برامــج الحاســب اآللــي المتخصصــة فــي نظــم
المعلومــات الجغرافيــة.

1.1أساســيات تحليــل البيانــات فــي بيئــة نظــم المعلومــات
الجغرافيــة.
2.2التحليــل اإلحصائــي للبيانــات غيــر المكانيــة وتحديــد
النزعــة المركزيــة و االنتشــار و التشــتت.
3.3النظــم المختلفــة لإلحداثيــات و طــرق التحويــل بيــن
المراجــع الجيوديســية العالميــة و المرجــع الجيوديســي
الســعودي.
4.4وصــف البيانــات المكانيــة مــن حيــث انتشــارها فــي
منطقــة جغرافيــة.
5.5الترابط  ،و االنحدار بين البيانات الجغرافية.
6.6اكتشاف أنماط توزيع الظواهر الجغرافية.
7.7نمــاذج مالئمــة لتقييــم مواقــع الظواهــر الجغرافيــة
البشــرية باســتخدام نظــم المعلومــات الجغرافيــة.
8.8تحديــد المــكان المناســب إلنشــاء موقــع معيــن بنــاء
علــي اشــتراطات تنفيــذه.
9.9تطبيقــات نمــاذج االرتفاعــات الرقميــة فــي دراســة
الظواهــر الجغرافيــة.

الفئة المستهدفة
1.1موظفــو القطاعيــن العــام  ،والخــاص مــن
التخصصــات ذات العالقــة.
2.2المهندسون والمخططون العمرانيون.
3.3صنــاع القــرار فــي القطاعيــن العــام والخــاص الذين
يتعلــق عملهــم بنتائــج تحليــل البيانــات المكانية.

 ٢٠ساعة معتمدة
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الجغرافية
المعلومات الجغرافية
نظم المعلومات
دورات نظم
دورات

إدارة الكوارث والطوارئ بنظم المعلومات الجغرافية
GIS for Disasters and Emergencies Management

نبذة
تهــدف هــذه الــدورة إلــى تعريــف المشــاركين
بالطــرق والنمــاذج العلميــة لتقويــم المخاطــر
والخســائر الماديــة والبشــرية المحتملــة عنــد وقــوع
أيــة كارثــة طبيعيــة  ،أو حالــة طــوارئ ومحــاكاة تلــك
النتائــج عــن طريــق اســتخدام تقنيــات الجيوماتيكس
المتوفــرة التــي تمكــن المشــاركين مــن معرفــة كيفية
إدارة الكــوارث الطبيعيــة والحــاالت الطارئــة.

محاور الدورة
1.1أنواع الكوارث والطوارئ.
2.2مراحل إدارة الكوارث.
3.3توقــع نطاقــات الخطــر وتقديــر الخســائر
الماديــة.
4.4محاكاة الكوارث الطبيعية والبشرية.
5.5رسم سيناريوهات التعامل والمواجهة.
6.6إدارة الكوارث.

الفئة المستهدفة
1.1إمارات المناطق.
2.2األمانات وشركات الخدمات العامة.
3.3الجهات األمنية المختصة.

16

 ٢٠ساعة معتمدة

تصميم وإدارة قواعد البيانات الجغرافية
Designing and Managing Geodatabases
نبذة
تهــدف هــذه الــدورة إلــى تعريــف المشــاركين
بالمفاهيــم األساســية لقواعــد المعلومــات
الجغرافيــة  ،وتوضيــح خطــوات تصميــم قاعــدة
البيانــات الجغرافيــة.

محاور الدورة
1. Enterprise geodatabase concepts
2. Organizing data and importing to geodatabase
3. Creating subtypes and domains
4. Creating relationships between objects
5. Building a geometric network
6. Create annotation
7. Create layers for the geodatabase data
8. Create topology

الفئة المستهدفة
1.1مديرو مشاريع نظم المعلومات الجغرافية.
2.2محللو نظم المعلومات الجغرافية.

 ٢٠ساعة معتمدة
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الجغرافية
المعلومات الجغرافية
نظم المعلومات
دورات نظم
دورات

برمجة نظم المعلومات الجغرافية
GIS Programming

نبذة
تهــدف هــذه الــدورة إلــى تعريــف المشــاركين
بالمفاهيــم األساســية للبرمجــة لتكويــن تطبيقــات
وأدوات فــي بيئــة نظــم المعلومــات الجغرافيــة
فــي تحليــل البيانــات الجغرافيــة.

محاور الدورة
1.
2.
3.
4.

Object-oriented programming.
Scripting.
Graphic user-interface (GUI) design.
Customization using Visual Basic Application
language within GIS environment.
5. Python.

الفئة المستهدفة
المطورون.

 ٢٠ساعة معتمدة
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ادارة مشاريع نظم المعلومات الجغرافية
GIS Projects Management
نبذة

محاور الدورة

تهــدف هــذه الــدورة الــى تعريــف المشــاركين
بالطــرق المثلــى إلدارة مشــاريع نظــم المعلومــات
الجغرافيــة التــي تضمــن لمديــر المشــروع وفريــق
العمــل تحقيــق أهــداف المشــروع والنتائــج المرجوة
مــن تنفيــذه ،كذلــك وضــع اســتراتيجية لالســتخدام
األمثــل للميزانيــة  ،والوقــت مــع وضــع خطــط فــي
حالــة حــدوث أيــة مشــكلة قــد تواجــه المشــروع.

1. Definition of a GIS project.
2. scope of project planning and management.
3. Project constraints (scope and deliverable
specifications, time, and resources).
4. Focus on specific project results and deliverables that meet customers' business
requirements and the organization's strategic mission and goal.
5. Risks and alternatives.

الفئة المستهدفة
1.1مديرو مشاريع نظم المعلومات الجغرافية.
2.2صانعــو القــرار فــي الجهــات ذات العالقــة بالبيانــات
الجغرافية.
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الجغرافية
المعلومات الجغرافية
نظم المعلومات
دورات نظم
دورات

برامج تدريبية حسب الطلب

تطبيقات نظم المعلومات
الجغرافية في الخدمات
األمنية

تطبيقات نظم المعلومات
الجغرافية في خدمات
اإلسعاف الطبي
تطبيقات نظم المعلومات
الجغرافية في خدمات
االتصاالت
تطبيقات نظم المعلومات
الجغرافية في خدمات
طوارئ الدفاع المدني
تطبيقات نظم المعلومات
الجغرافية في خدمات المياه
تطبيقات نظم المعلومات
الجغرافية في خدمات الحج
والعمرة
تطبيقات نظم المعلومات
الجغرافية في خدمات
الكهرباء

20

نبذة

محاور الدورة
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دورات االستشعار عن بعد
والصور الرقمية

دورات االستشعار عن بعد والصور الرقمية

أساسيات االستشعار عن بعد
نبذة

تهــدف الــدورة إلــى التعــرف علــى المبــادئ
األساســية التــي ترتكــز عليهــا تقنيــات االستشــعار
عــن بعــد ،ومنهــا اإلطــار العــام ألنظمــة االستشــعار
عــن بعــد ،والخصائــص الفيزيائيــة للموجــات
الكهرومغناطيســية التــي تعمــل بهــا هــذه
األنظمــة .كمــا تهــدف الــدورة إلــى التعــرف علــى
خصائــص المستشــعرات وخصائــص صــور األقمــار
الصناعيــة ،وكيفيــة عــرض تلــك الصــور علــى
شاشــات عــرض الحاســوب ،كمــا تهــدف إلــى عــرض
أمثلــة لبعــض تطبيقــات صــور األقمــار الصناعيــة فــي
رصــد وحصــر وتصنيــف ُ
كل مــن المــوارد الطبيعيــة
واألخطــار الطبيعيــة.

الفئة المستهدفة
1.1طلبــة الجامعــات فــي مراحــل البكالوريــوس
والدراســات العليــا.
2.2أفــراد المؤسســات  ،والهيئــات الحكوميــة
الذيــن لــم يســبق لهم تلقــي دورات تدريســية
أو تدريبيــة فــي االستشــعار عــن بعــد.
3.3أفــراد القطــاع الخــاص ذات األنشــطة المتصلة
باالستشــعار عــن بعد.
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محاور الدورة

1.1خلفية علمية  ،وتاريخية عن االستشعار عن بعد من الفضاء.
2.2الهيــكل العــام ألنظمــة االستشــعار عــن بعــد  -كيــف يعمــل
االستشــعار عــن بعــد؟
3.3أهم األسس الفيزيائية للموجات الكهرومغناطيسية.
4.4التعــرف علــى الحــزم المختلفــة للموجــات الكهرومغناطيســية أيــً
منهــا تســتغله نظــم االستشــعار وأيــً منهــا غيــر مؤهــل لــه.
5.5التعــرف علــى كيفيــة تفاعــل الموجــات الكهرومغناطيســية مــع
الغــاف الجــوي  ،وتحديــد النوافــذ الجويــة.
6.6التعــرف علــى تفاعــل الموجــات الكهرومغناطيســية مــع األهــداف
األرضيــة.
7.7أنــواع االستشــعار عــن بعــد  -اإليجابــي  ،واالستشــعار عــن بعــد
الســلبي.
8.8التعرف على خصائص صور األقمار الصناعية.
9.9إمــداد المتــدرب بخلفيــة علميــة جيــدة عــن المستشــعرات
الفضائيــة  -األنــواع والمهــام.
1010التعــرف علــى خصائــص األقمــار الصناعيــة  -درجــة الوضــوح
المكانــي  -التــردد الزمنــي  -درجــة الوضــوح الطيفــي.
1111التعــرف علــى أســباب التشــوهات الهندســية والراديومتريــة
المصاحبــة لصــور األقمــار الصناعيــة.
1212طرق تصحيح التشوهات الهندسية والراديومترية.
1313مكونــات الصــور الفضائيــة  ،وكيفيــة عرضهــا علــى شاشــات
أجهــزة الحاســوب.
1414التعــرف علــى برامــج عــرض  ،ومعالجــة  ،وتحليــل صــور األقمــار
الصناعيــة.
1515اكتســاب بعــض المهــارات األساســية لعــرض الصــور مــن خــال
التعــرف علــى خصائصهــا الطيفيــة واإلحصائيــة.
1616إجــراء بعــض العمليــات  ،والمهــام األساســية إلدارة ملفــات صــور
األقمــار الصناعيــة.

تحليل ومعالجة صور األقمار الصناعية
نبذة

تهــدف الــدورة إلــى إمــداد المتــدرب بالمهــارات
األساســية للتفســير البصــري لصــور األقمــار الصناعيــة،
كمــا تهــدف بشــكل أساســى إلــى تعريــف
المتــدرب باألقســام المختلفــة لمعالجــة صــور
األقمــار الصناعيــة مــن خــال التعــرف علــى التقنيــات
واألدوات الخاصــة بــكل قســم ،وذلــك لتعظيــم
المقــدرة علــى فصــل وتمييــز الظواهــر المكانيــة
التــي تحتويهــا تلــك الصــور وإنتــاج خرائــط رقميــة
بوســائل التصنيــف المختلفــة والمتاحــة ببرامــج
معالجــة صــور األقمــار الصناعيــة.

الفئة المستهدفة
1.1طلبــة الجامعــات فــي مراحــل البكالوريــوس ،
والدراســات العليــا.
2.2األفــراد المهنييــن بالمؤسســات  ،والهيئــات
الحكوميــة ذات الصلــة بتطبيقــات االستشــعار عــن
بعــد.
3.3أفــراد القطــاع الخــاص ذات األنشــطة المتصلــة
باالستشــعار عــن بعــد.

محاور الدورة

1.1التفسير البصري لصور األقمار الصناعية وعمليات ماقبل
المعالجة  ،وتشمل:
 التصحيح الراديومتري (تصحيح األخطاء الناتجة منالتشوه اإلشعاعي).
تصحيح األخطاء الناتجة من تأثير الغالف الجوي.التصحيح الهندسي لألخطاء الناجمة من دوراناألرض  ،وطوبوغرافيتها ومن هندسة التصوير.
2.2التحسين الراديومتري لصور األقمار الصناعية  ،ويشمل:
تحسين التباين الطيفي لصور األقمار الصناعية -
المدرجات المتعادلة  -توافق المدرجات  -اإلضاءة
المقلوبة.
3.3التحسين الطيفي لصور األقمار الصناعية  ،ويشمل:
تحليل المركبات الرئيسة  -تباين عدم االرتباط  -تحويل
قنوات العرض  -استخدام النسب.
4.4التحسين المكاني لصور األقمار الصناعية  ،ويشمل:
المرشحات  -دمج الصور.
5.5التحسين المكاني لصور األقمار الصناعية  ،ويشمل:
تقسيم مكونات الصور أتوماتيكيًا  -تقسيم الصور
استرشادي َا  -إنتاج خرائط نوعية.
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دورات االستشعار عن بعد والصور الرقمية

أساسيات التصوير الراداري
نبذة

محاور الدورة

وتهــدف تلــك الــدورة علــى التعــرف علــى األســاس
العلمــي للتصــور الــراداري باســتخدام األقمــار
الصناعيــة ،وتقديــم معرفــة دقيقــة وتفصيليــة عــن
خصائــص ومميــزات التصويــر وهندســة الــراداري،
كمــا تهــدف الــدورة إلــى التعــرف عــن التطبيقــات
العلميــة التــي يتميــز فيهــا التصويــر الــراداري عــن
تكنولوجيــا التصويــر باســتخدام األقمــار الصناعيــة
التــي تعتمــد علــى أشــعة الشــمس كمصــدر
أساســي لطاقــة التصويــر .كمــا تهــدف الــدورة
إلــى إمــداد المتــدرب بخلفيــة علميــة عــن البرامــج
المســتخدمة لعــرض ولمعالجــة وتفســير صــور
األقمــار الصناعيــة الراداريــة

1.1مقدمة لتقنية التصوير باستخدام أشعة الرادار المخلقة.
2.2مقدمة إلى اإلشعاع الكهرومغناطيسي.
3.3األسس العلمية للتصوير الراداري.
4.4تفاعل الموجات الرادارية مع األهداف األرضية.
5.5خصائص الموجات الرادارية المخلقة.
6.6الخصائص الهندسية للتصوير الراداري.
7.7تكوين الصور الرادارية.
8.8درجات الوضوح للصور الرادارية.
9.9األقمار الصناعية الرادارية.
1010خصائص صور األقمار الصناعية الرادارية.
1111بنية صور األقمار الصناعية وبرامج المعالجة.
1212التطبيقات المختلفة للصور الرادارية.
1313التصحيح الهندسي للصور الرادارية.
1414تقنيات معالجة صور األقمار الرادارية.
1515دمج الصور الرادارية مع صور األقمار الصناعية الضوئية.
1616التفسير البصري لصور األقمار الرادارية.
1717مقدمة إلى تقنيات الموجات الرادارية المتداخلة.
1818األنواع المختلفة لتقنية الموجات الرادارية المختلفة.
1919التطبيقات المختلفة لتقنية الموجات الرادارية المتداخلة.

الفئة المستهدفة
1.1طلبــة الجامعــات فــي مراحــل البكالوريــوس
والدراســات العليــا.
2.2األفــراد المهنييــن بالمؤسســات والهيئــات
الحكوميــة ذات الصلــة بتطبيقــات التصويــر
الــراداري.
3.3أفــراد القطــاع الخــاص ذات األنشــطة المتصلة
بتطبيقــات التصوير الــراداري.
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تطبيقات االستشعار عن بعد في دراسة الموارد المائية
نبذة

محاور الدورة

تهــدف الــدورة إلــى التعــرف علــى األقمــار الصناعيــة
ذات الصلــة المباشــرة برصــد وتقييــم المــوارد المائية
ســواءًا كانــت أمطــارًا أو ميــاه جاريــة ســطحية،
أو ميــاه رطوبــة ،أو ميــاه تحــت ســطحية .كمــا
تهــدف الــدورة إلــى تعريــف المتــدرب بالبرمجيــات
التــي تعمــل علــى عــرض ،ومعالجــة صــور األقمــار
الصناعيــة التــي تحتــوي وحداتهــا علــى معلومــات
ذات صلــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة بالمــوارد المائيــة.
كمــا تعمــل الــدورة فــي بنــاء مفاهيــم خاصــة
تؤهــل المتــدرب إلســتخالص معلومــات مكانيــة
وزمانيــة مرتبطــة بالمــوارد المائيــة وتســاعد فــي
نمذجــة وتقييــم تلــك المــوارد

1.1خلفية علمية عن العوامل المؤثرة على الجريان السيلي
باألنظمة النهرية في المناطق الجافة  ،وتشمل:
خصائص الجريان  -الخصائص المورفومترية  -الخصائص
المورفولوجية  -الخصائص المناخية.
2.2األقمار الصناعية التي تعمل على تقدير كميات التساقط
ومنها:
GOES - SSMI - TRMM
3.3المواصفات الفنية لبيانات األقمار الصناعية التي تعمل على
تقدير كميات التساقط.
4.4نماذج االرتفاعات الرقمية المستخلصة من صور األقمار
الصناعية  ،واستخداماتها في:
إنتاج شبكات التصريف  -إنتاج حدود األحواض  -تقدير
اتجاه وطول الجريان  -وكذلك تقدير كم الجريان  -إنتاج
هيدروجراف يوضح العالقة بين الزمن ومقدار الجريان
السيلي  -إنتاج مقاطع طولية وعرضية للمجاري المائية
واألودية.
5.5األقمار الصناعية القادرة على إنتاج مرئيات للمتغيرات
الهيدرولوجية المؤثرة على الجريان السيلي مثل:
 الغطاء النباتي (.)NASA MODIS Satellite التربة الزراعية وأنواعها (.)NASA MODIS Satellite رطوبة التربة (NASA AMSR-E and TMI.)Satellites
6.6تكامل كل بيانات األقمار الصناعية السابقة لتقدير اآلتي:
 تقدير قدرة األنظمة السطحية على التصريف والجريانالسيلي.
 رصد السيول واألماكن المعرضة للغمر. -تقييم مخاطر السيول.

الفئة المستهدفة
1.1طلبــة الجامعــات فــي مراحــل البكالوريــوس ،
والدراســات العليــا.
2.2األفــراد المهنييــن بالمؤسســات  ،والهيئــات
الحكوميــة المعنيــة بدراســة المــوارد المائيــة.
3.3أفــراد القطــاع الخــاص ذات األنشــطة المعنيــة
بدراســة المــوارد المائيــة.
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دورات االستشعار عن بعد والصور الرقمية

تطبيقات االستشعار عن بعد في دراسة مخاطر الرمال المتحركة
محاور الدورة

نبذة
تهــدف الــدورة إلــى التعــرف علــى األنــواع المختلفــة
مــن الكثبــان الرمليــة التــي تتشــكل منهــا التجمعــات
الرمليــة المحليــة وبحــار الرمــال الكبــرى ،كمــا وتهــدف
الــدورة إلــى إمــداد المتــدرب باإلطــار العلمــي ألحدث
المنهجيــات الكمية المســتخدمة فــي تقدير معدالت
حركــة الكثبــان الرمليــة وتحديــد اتجاهــات تلــك الحركة،
وهــي تقنيــة الكــوزي كــور  . COSI-Corrكمــا
تهــدف الــدورة إلــى تعريــف المتــدرب بأنــواع صــور
األقمــار الصناعيــة المســتخدمة فــي هــذه التقنيــة
ومواصفــات تلــك الصــور ،وكذلــك التدريــب علــى
الخطــوات التفصيليــة المتبعــة إلســتخالص صــور تعبــر
قيــم وحداتهــا عــن المعــدالت الكميــة لحركــة الكثبــان
الرمليــة واتجاهــات تلــك الحركــة.

الفئة المستهدفة
1.1طلبــة الجامعــات فــي مراحــل البكالوريــوس ،
والدراســات العليــا.
2.2األفــراد المهنييــن بالمؤسســات  ،والهيئــات
الحكوميــة المعنيــة بدراســة مخاطــر حركــة
الكثبــان الرمليــة.
3.3أفــراد القطــاع الخــاص ذات األنشــطة المعنيــة
بدراســة مخاطــر حركــة الكثبــان الرمليــة.
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1.1خلفية علمية عن أنواع الكثبان الرملية  ،وميكانيكية حركة كل نوع
منها
2.2التعرف على األنواع المختلفة من الكثبان الرملية والتمييز بينها
باستخدام صور األقمار الصناعية.
3.3األقمار الصناعية التي يمكن استخدامها في رصد وتقدير حركة
الكثبان الرملية باستخدام تقنية (الكوزي كور).
4.4اإلطار النظري الستخدام تقنية (الكوزي كور) في تقدير الزحزحة
األفقية لوحدات الصور الفضائية المقارنة.
5.5الزحزحة الظاهرية  ،والزحزحة الحقيقية.
6.6العوامل التي تؤدي إلى الزحزحة الظاهرية  ،وكيفية التخلص
منها.
7.7التصحيح الرأسي لصور األقمار الصناعية ويشمل:
 إختيار نقاط الربط بين الصور المصححة والصورة المرادتصحيحها.
 تحويل نقاط الربط إلى نقاط تحكم أرضية. تدقيق  ،وتحسين نقاط التحكم األرضية. بناء شبكة إلعادة توزيع وحدات الصور ووضعها في موقعهاالرأسي.
 إنتاج صورة تتميز وحداتها بالدقة المكانية الراسية العالية بعدالتخلص من العوامل التي تؤدي إلى الزحزحة األفقية الظاهرية.

برنامج معالجة صور األقمار الصناعية – ERDAS Imagine
نبذة

محاور الدورة

تهــدف الــدورة إلــى التعــرف علــى األدوات
والمهــام والعمليــات األساســية التــي تســتخدم
لعــرض وإجــراء عمليــات المعالجــة الرقميــة لصــور
األقمــار الصناعيــة بهــدف تحســين خصائصهــا
الطيفيــة والمكانيــة .كمــا تهــدف الــدورة إلــى
إكســاب المتدربيــن مهــارات اســتخالص المعلومــات
المكانيــة التــي نزخــر بهــا صــور األقمــار الصناعيــة
وكيفيــة إنتــاج خرائــط نوعيــة رقميــة مــن الصــور
المعالجــة.

1.1التعرف على مكونات واجهة العرض لبرنامج (إيرداس ايماجن):
القوائم الرئيسة  -شريط األدوات  -المجموعات الرئيسة
لمعالجة صور األقمار الصناعية.
2.2إجراء بعض العمليات األساسية المدرجة بالقوائم الرئيسة ،
وشريط األدوات  ،ومنها عرض الصور (البانركوماتيك) الملونة
وكيفية حفظ الملفات وإدارتها.
3.3التصحيح الهندسي لصور األقمار الصناعية.
4.4التصحيح الطيفي لصور األقمار الصناعية.
5.5التصحيح الراديومتري لصور األقمار الصناعية.
6.6تصدير ملفات الصور إلى (فورمات) برامج المعالجة األخرى،
وبرامج نظم المعلومات الجغرافية.
7.7إستيراد ملفات من برامج المعالجة األخرى ومن برامج نظم
المعلومات الجغرافية
8.8رسم الظواهر المختلفة باستخدام مجموعة ال ()Vector
المتوفرة في برنامج (إيرداس ايماجن).
9.9طرق التحسين الطيفي والمكاني المتاحة ببرنامج (إيرداس
ايماجن) مع أمثلة عملية ومنها:
التباين  ،والمدرجات المتعادلة  -استخدام النسب للتعرف
على الغطاء النباتي  ،والمعادن  -استخدام المركبات
الرئيسة  -استخدام دمج الصور لتحسين الخصائص البصرية -
استخدام المرشحات  ،إلبراز الظواهر الخطية.
1010تصنيف مكونات صور األقمار الصناعية باستخدام
التصنيف الذاتي  -التصنيف االسترشادي.
1111إنتاج خرائط نوعية باستخدام وسيط إنتاج الخرائط برنامج
(إيرداس ايماجن).

الفئة المستهدفة

1.1طلبــة الجامعــات فــي مراحــل البكالوريــوس ،
والدراســات العليــا.
2.2األفــراد المهنييــن بالمؤسســات  ،والهيئــات
الحكوميــة التــي تســتخدم برنامــج (إيــرداس
ايماجــن).
3.3أفــراد القطــاع الخــاص الذيــن يســتخدمون برنامــج
(إيــرداس ايماجن).
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دورات االستشعار عن بعد والصور الرقمية

تقييم األراضي باستخدام تقنية االستشعار عن بعد ونظم
المعلومات الجغرافية
نبذة

محاور الدورة

تهــدف الــدورة إلــى إمــداد المتــدرب بمهــارات
التعــرف علــى األنــواع المختلفــة مــن التربــة الزراعيــة،
وتصنيفهــا حســب خصائصهــا الطيفيــة ،ومــن
ثــم تقييمهــا بالتكامــل مــع بيانــات رقميــة أخــرى
باســتخدام تكنولوجيــا نظم المعلومــات الجغرافية.
وتهــدف الــدورة كذلــك إلــى بنــاء كفــاءة المتــدرب
فــي تحديــد مواقــع التصحــر باســتخدام صــور
األقمــار الصناعيــة وتحديــد خصائصهــا المكانيــة
تمهيــدًا إلنتــاج خرائــط نوعيــة لمشــاكل التربــة
الزراعيــة فــي المناطــق الجافــة.

1.1نظــرة عامــة لالستشــعار عــن بعــد وطــرق اســتخدامه فــي
هــذا الغــرض ،واكتســاب البيانــات (صــور االقمــار الصناعيــة
)Landsat
2.2اســتخدام طريقــة التحليــل الرقمــي ()Digital Analysis
واختيار الحزم ( )Bandsالطيفية المالئمة ودمجها.
3.3المعالجة البصرية للصور الفضائية )Visual) Interpretation
 ،طرق التحسين الطيفي والمكاني المتاحة ببرنامج (إيرداس
ايماجن) مع أمثلة عملية  ،ومنها:
التباين والمدرجات المتعادلة  -استخدام النسب للتعرف على
الغطاء النباتي  ،والمعادن  -استخدام المركبات الرئيسة -
استخدام دمج الصور لتحسين الخصائص البصرية.
4.4والمعالجــة للصــور الفضائيــة والتــي تشــتمل علــى تحســين
الصــور ( ،)Image Enhancementاســتخدام التصنيــف
الرقمــي الموجــه ( )Classification supervisedوغيــر
الموجه (.)Unsupervised Classification

الفئة المستهدفة
أخصائــي التخطيــط ،أخصائــي الزراعــة ،أخصائــي
التربــة ،الباحثيــن.
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مقدمة في تحليل خط الشاطئ Shoreline Change
نبذة

محاور الدورة

تهــدف الــدورة إلــى بنــاء قــدرات المتــدرب فــي
معرفــة ديناميــكا العمليــات الســاحلية واألشــكال
األرضيــة الناجمــة عنهــا ســواء كانــت أشــكال بنــاء أو
تقــدم للشــاطئ  Accretionأو أشــكال هــدم
أو تعريــة للشــاطئ  ، Erosionوذلــك مــن خــال
بنــاء القــدرات التكنولوجيــة للمتــدرب علــى تحديــد
أنــواع صــور األقمــار الصناعيــة المســتخدمة والمدى
الفاصــل بيــن كل صــورة ،ودرجــة الوضــوح الطيفــي
والمكانــي للصــور .وتهــدف كذلــك إلــى بنــاء
المهــارات التحليليــة لألفــراد مــن خــال اســتخالص
المعلومــات المكانيــة للمنطقــة الســاحلية،
ومعالجتهــا ،ومــن ثــم تحليلهــا وإنتــاج خرائــط
رقميــة نوعيــة تعبــر عــن حالــة الســاحل ومــدى
ديناميكيتــه.

1.1نظرة عامة عن أسباب تآكل الشواطئ وطريقة الحصول
على بيانات صور األقمار الصناعية(.)Landsat
2.2معالجات صور األقمار الصناعية لتحديد خط الساحل.
3.3ترقيم ( )Digitizeلخطوط الشاطئ من صور األقمار
الصناعية المكتسبة سابقًا (.)shapefile
4.4عرض البيانات ( )shapefileبواسطة برنامج ()DSAS
لتحليلها.

الفئة المستهدفة
الباحثــون  ،وأخصائيــو حمايــة البيئــة ،الجيولوجــي
البحــري ،الفيزيائــي البحــري ،اخصائــي حمايــة
ا لشــو ا طئ .
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دورات االستشعار عن بعد والصور الرقمية

الدورات المقترحة اإلضافية

تقييم فاعل َّية المؤشرات الطيفية
النبات َّية مؤشرات الجفاف مؤشرات
المعادن

مراقبة تغير ورصد قيم التصحر
وتدهور األراضي  ،وإعداد خرائط التغير
للخروج بما يسمى استكشاف التغيرات
()Change Detection
تطبيقات ( )GISو االستشعار عن
بعد في عدة مجاالت وهي:

تحليل صور االستشعار عن بُعد
الفضائية متعددة التواريخ multi)-
 )temporal imagesلكشف وتتبع
تغيرات الخصائص المكانية لألراضي

دراسة وإنتاج
خرائط المالئمة
المحصولية
لألراضي

التخطيط األمثل
الستخدامات
االراضي إلنتاج
خرائط خصوبة
التربة
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إنتاج خرائط التربة
والخرائط
الجيومورفولوجية

دراسة وإنتاج
خرائط القدرة
اإلنتاجية
لالراضي

دراسة تآكل
الشواطىء

دراسة حركة
الكثبان الرملية
والتصحر

دراسة وإنتاج
خرائط تدهور
األراضي

مجال
استعماالت
األراضي

دراسة حالة
النباتات
والتركيب
المحصولي

دراسة وتتبع
الزحف العمراني
على األراضي
الزراعية

مجال مراقبة
التصحر
وتدهور
األراضي

مجال تصنيف
التربة

دورات نظام تحديد
المواقع العالمي ()GPS

دورات نظام تحديد الموقع العالمي

أساسيات النظام العالمي لتحديد المواقع ()GPS
نبذة

تهــدف هــذه الــدورة إلــى التعــرف علــى نظــام
تحديــد المواقــع العالمــي ،والتعــرف علــى مكوناتــه
وآليــة عمــل هــذا النظــام .كمــا تهــدف إلــى
تقديــم بعــض النمــاذج العمليــة التــي يســتخدم
فيهــا نظــام تحديــد المواقــع العالمــي ،وبنــاء
قــدرات المتدربيــن علــى اســتخدام هــذه األنظمــة.

الفئة المستهدفة
1.1األســاتذة والباحثــون والفنيــون بالجامعــات
ومراكــز البحــث العلمــي وطلبــة الجامعــات
والدراســات العليــا.
2.2المهنيــون والفنيــون بالمؤسســات الحكوميــة
والعاملــون فــي المنظمــات غيــر الحكوميــة
3.3أفــراد القطــاع الخــاص ذات األنشــطة المتصلة
بالنظــام العالمــي لتحديــد المواقع
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محاور الدورة
1.1شرح نظري للنظام العالمي لتحديد المواقع.
2.2أهمية تحديد الموقع.
3.3طرق تحديد الموقع.
4.4أنواع األقمار الصناعية.
5.5األقمار الصناعية لتحديد المواقع.
6.6النظام العالمي لتحديد المواقع.
7.7مكونات النظام العالمي لتحديد المواقع.
8.8العوامــل المؤثــرة فــي دقــة النظــام العالمــي لتحديــد
المواقــع.
9.9إشارات االقمار الصناعية في نظام (.)GPS
1010أنواع أجهزة االستقبال في نظام (.)GPS
 1111دقة اإلحداثيات المستنتجة من نظام (.)GPS
1212طرق الرصد في (.)GPS
1313أنواع أجهزة المساحة و (.)GPS
1414تطبيقات نظام ( )GPSفي نظم المعلومات الجغرافية.
1515اســتخدامات ال تحتــاج لدقــة عاليــة (يســتخدم جهــاز
واحــد للرصــد فــي مجــاالت كثيــرة).
1616اســتخدامات تحتــاج لدقــة عاليــة (اســتخدام أكثــر مــن
جهاز-اســتخدامات المســاحية إنتــاج خرائــط عاليــة الدقــة
الخرائــط العقارية-مراقبــة حــركات القشــرة األرضيــة فــيمجــال التصويــر الجــوي واالستشــعار عــن بعــد والبنيــة
التحتيــة.

تدريب على األجهزة المحمولة لنظام تحديد المواقع ()GPS
نبذة

محاور الدورة

تهــدف الــدورة إلــى إمــداد المتــدرب بخلفيــة
علميــة وتقنيــة عــن أجهــزة نظــام تحديــد المواقــع
العالمــي ،وخاصــة تلــك التــي تعتمــد علــى
األجهــزة المحولــة .كمــا تهــدف بشــكل أساســي
إلــى بنــاء قــدرات المتدربيــن علــى اســتخدام
األجهــزة المحمولــة التــي تحتــوي علــى نظــام
تحديــد المواقــع العالمــي ،وخاصــة فيمــا يتعلــق
برصــد الظواهــر الطبيعيــة وتحديــد خصائصهــا
المكانيــة مثــل مواقعهــا وأبعادهــا ســواء كانــت
نقطيــة  ،أو خطيــة ،أو مســاحات ،وذلــك تمهي ـدًا
لتحويلهــا مــن خــال برامــج متقدمــة إلــى ظواهــر
رقميــة علــى نظــم المعلومــات األرضيــة.

1.1شرح نظري للنظام العالمي لتحديد المواقع.
2.2التعــرف علــى أســس اســتخدام أجهــزة المالحــة فــي
العالــم.
3.3شرح عملي لكيفية إعداد جهاز (.)GPS
4.4تحديد إحداثيات الموقع الحالي.
5.5إدخال احداثيات مواقع جديدة.
6.6إدخال نقاط دالة.
7.7تعديل نقطة دالة.
8.8إنشاء وتعديل المسارات.
9.9المالحة باستخدام (  ) Go Toإذهب إلى.
1010الدقة واألخطاء في أجهزة (.)GPS
1111رحلــة عمليــة مــع المــدرب وتطبيــق اســتخدامات ()GPS
علــى أرض الواقــع.
1212التعرف على التطبيقات في مجاالت مختلفة.
1313التقاط نقاط وخطوط وحساب المساحات.
1414تطبيــق عملــي اختبــاري ،للتأكــد مــن إمكانيــة تطبيــق
المتــدرب وحــده لمــا تعلمــه مــن أساســيات اســتخدام
(.)GPS
1515تحويــل البيانــات إلــى الكمبيوتــر  -التعــرف علــى برامــج
تحويــل المعلومــات بيــن األجهــزة.
1616إنشاء خرائط مختلفة.

الفئة المستهدفة
1.1األســاتذة والباحثــون والفنيــون بالجامعــات ومراكــز
البحــث العلمــي وطلبــة الجامعــات والدراســات
العليــا.
2.2المهنيــون والفنيــون بالمؤسســات الحكوميــة
والعاملــون فــي المنظمــات غيــر الحكوميــة
3.3أفــراد القطــاع الخــاص ذات األنشــطة المتصلــة
بالنظــام العالمــي لتحديــد المواقــع

 ٢٠ساعة معتمدة
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تطبيقات  GPSفي مجال البعد الثالث
نبذة

التعــرف علــى اســتخدام أجهــزة النظــام العالمــي
لتحديــد المواقــع فــي مجــال البعــد الثالــث.

الفئة المستهدفة
1.1المهندســون والفنيــون والمتخصصــون فــي
أعمــال الطبيعــة والمكاتــب إلنتــاج الخرائــط
الرقميــة وإنشــاء الثوابــت األرضيــة.
2.2المؤسسات الحكومية وغير الحكومية.
3.3أفــراد القطــاع الخــاص ذات األنشــطة المتصلة
بالرفع المســاحي.

 ١٢ساعة معتمدة
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محاور الدورة
1.1مقدمة عن تاريخ وتطور علم المساحة حتى اآلن.
2.2مقدمة عامة عن علم المساحة وفوائده المختلفة.
3.3دراسة وشرح المصادر المختلفة لعمليات القياس.
4.4دراســة األنــواع المختلفــة مــن طــرق الرصــد المتحــرك
وشــرح عمليــات الرصــد للمســافات والزوايــا باســتخدام
االجهــزة.
5.5اســتخدام بيانــات ( )GPSفــي إنشــاء نمــاذج االرتفاعــات
الرقميــة .
6.6اســتخدامات البيانــات فــي تمثيــل البعد الثالث سنســتخدم
ســحابة نقطة .
7.7استخدام بيانات في الحسابات الكمية.
8.8استخدام في انتاج خرائط البعد الثالث.
9.9استخدام في الخرائط (الطبوغرافية).
1010األعمال المساحية وحساب الكميات في تصميم الطرق.
1111استخدام اإلحداثيات في مجال البناء.

تطبيقات  GPSفي نظم المعلومات الجغرافية والخرائط
نبذة

محاور الدورة

التعــرف علــى اســتخدامات بيانــات أجهــزة النظــام
العالمــي لتحديــد المواقــع فــي رســم الخرائــط
ونظــم المعلومــات الجغرافيــة.

الفئة المستهدفة
1.1المهندســون والفنيــون والمتخصصــون فــي
اعمــال الطبيعــة والمكاتــب إلنتــاج الخرائــط الرقميــة
وإنشــاء الثوابــت األرضيــة.
2.2المؤسسات الحكومية وغير الحكومية.
3.3أفــراد القطــاع الخــاص ذات األنشــطة المتصلــة
بالرفــع المســاحي.

 ٢٠ساعة معتمدة

1.1مقدمة عن تاريخ وتطور علم المساحة حتى االن.
2.2مقدمة عامة عن علم المساحة وفوائده المختلفة.
3.3دراسة وشرح المصادر المختلفة لعمليات القياس.
4.4دراســة األنــواع المختلفــة مــن طــرق الرصــد المتحــرك.
وشــرح عمليــات الرصــد للمســافات والزوايــا باســتخدام
االجهــزة.
5.5استخدام بيانات ( )GPSفي رسم الخرائط الكداسترية.
6.6استخدام البيانات في الخرائط العقارية.
7.7رسم خرائط الوحدات السكنية والعقارية.
8.8استخدام بيانات إلنتاج الخرائط الطبوغرافية.
9.9استخدام في انتاج خرائط البعد الثالث.
1010استخدام البيانات في الخرائط الموضوعية.
1111اســتخدام البيانــات افــى انشــاء قاعــدة البيانــات
ا لجغر ا فيــة .
1212اســتخدام اإلحداثيــات لإلرجــاع الدقيــق للمعلومــات
الجغرافيــة .
1313إنشاء وتحديث الخرائط.
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تطبيقات  GPSلرصد حركات القشرة االرضية
نبذة

التعــرف علــى اســتخدامات بيانــات أجهــزة النظــام
العالمــي لتحديــد المواقــع فــي رصــد حــركات
القشــرة األرضيــة.

الفئة المستهدفة
1.1المهندســون والفنيــون والمتخصصــون فــي
أعمــال الطبيعــة والمكاتــب إلنتــاج الخرائــط
الرقميــة وإنشــاء الثوابــت األرضيــة.
2.2المؤسسات الحكومية وغير الحكومية.
3.3االفــراد فــي القطــاع الخــاص ذى األنشــطة
المتصلــة بالرفــع المســاحي.

 ١٢ساعة معتمدة
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محاور الدورة
1.1مقدمة عن تاريخ وتطور علم المساحة حتى اآلن.
2.2مقدمة عامة عن علم المساحة وفوائده المختلفة.
3.3دراسة وشرح المصادر المختلفة لعمليات القياس.
4.4دراســة األنــواع المختلفــة مــن طــرق الرصــد المتحــرك
وشــرح عمليــات الرصــد للمســافات والزوايــا باســتخدام
االجهــزة.
5.5استخدام بيانات ( )GPSفي رصد االنزالقات األرضية.
6.6رصد الحركات المتعلقة بالزالزل والبراكين.
7.7رصد الحركات في السدود.
8.8رصد حركات الكثبان الرملية.
9.9استخدام بيانات في الحسابات الكمية.
1010األعمــال المســاحية وحســاب التغيــرات فــي القشــرة األرضية
فــي حالة الكــوارث.
1111إنشاء خرائط المخاطر.

األعمال المساحية باستخدام المحطة الشاملة ()Total station
نبذة

محاور الدورة

تدريــب المشــاركين علــى مفاهيــم أجهــزة
محطــات الرصــد الشــاملة والمقارنــة مــع الطــرق
المســاحية األخــرى وشــرح كيفيــة تطبيــق نظــام
تحديــد المواقــع العالميــة علــى ســطح األرض
حيــث يشــرح بالتفصيــل المقصــود بهــذا النظــام
ومكوناتــه وكيفيــة اســتخدامه كمــا يتنــاول عرضــً
ألهــم مصــادر األخطــاء فــي هــذا النظــام وطــرق
معالجتهــا.

1.1مقدمة عن تاريخ وتطور علم المساحة حتى اآلن.
2.2مقدمة عامة عن علم المساحة وفوائده المختلفة.
3.3دراسة وشرح المصادر المختلفة لعمليات القياس.
4.4دراسة االجزاء المختلفة لجهاز المحطة الشاملة
5.5دراســة االنــواع المختلفــة مــن جهــاز المحطــة الشــاملة
(دراســة وشــرح عمليــات الرصــد للمســافات والزوايــا
باســتخدام الجهــاز).
6.6طريقــة اســتخدام جهــاز المحطــة الشــاملة (Total
 )Stationلقيــاس المســافات والزوايــا الكترونيــا.
7.7التعــرف علــى خصائــص أجهــزة تطبيقــات نظــم
المعلومــات الجغرافيــة.
8.8دراســة التطبيقــات المختلفــة وأمثلــة علــى الحســابات
الخاصــة بالجهــاز.
9.9مقدمــة عامــة عــن النظــام الكونــي لتحديــد المواقــع
(.)GPS
1010دراســة المكونــات المختلفــة للنظــام الكونــي لتحديــد
المواقــع.
1111دراســة الطــرق واألســاليب المختلفــة لعمليــات الرصــد
باســتخدام النظــام الكونــي لتحديــد المواقــع (GPS
1212التعــرف علــى مصــادر االخطــاء المختلفــة وعناصــر
الدقــة للنظــام
1313دراســة الطــرق المختلفــة لعمليــات الرصــد باســتخدام
جهــاز االســتقبال.
1414دراســة التطبيقــات المختلفــة وامثلــة مــن نمــاذج
عمليــات الرصــد المختلفــة.
1515دراسة االنواع المختلفة من الخرائط المساحية.
1616مقدمة واساسيات عن المساحة التصورية.

الفئة المستهدفة
1.1المهندســون والفنيــون والمتخصصــون فــي
أعمــال الطبيعــة والمكاتــب إلنتــاج الخرائــط الرقميــة
وإنشــاء الثوابــت األرضيــة.
2.2المؤسسات الحكومية وغير الحكومية.
3.3أفــراد القطــاع الخــاص ذات األنشــطة المتصلــة
بالرفــع المســاحي.

 ٢٢ساعة معتمدة
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Mobile mapping
محاور الدورة

نبذة
تهــدف الــدورة إلــى تقديــم خلفيــة علميــة
وتقنيــة عــن نظــم المعلومــات الجغرافيــة المتكاملــة
مــع أجهــزة نظــام تحديــد المواقــع العالمــي
وهــو مــا يعــرف بنظــام التخريــط المتحــرك
 .MobileMappingويقــوم المتــدرب فــي هــذه
الــدورة بنقــل المعلومــات المكانيــة لحظيــً مــن
الحقــل إلــى نظــام المعلومــات الجغرافيــة المحملة
علــى أجهــزة الحاســوب للتخزيــن والعــرض
والتعديــل والتحليــل وإنتــاج الخرائــط .كمــا تهــدف
الــدورة إلــى إمــداد وتعريــف المتــدرب بنمــاذج مــن
التطبيقــات التــي تتطلــب اســتخدام هــذه األنظمــة
المتكاملــة.

الفئة المستهدفة
1.1األســاتذة والباحثــون والفنيــون بالجامعــات
ومراكــز البحــث العلمــي وطــاب الجامعــات
والدراســات العليــا.
2.2المهنيــون والفنيــون بالمؤسســات الحكوميــة
والعاملــون فــي المنظمــات غيــر الحكوميــة.
3.3أفــراد القطــاع الخــاص ذى األنشــطة المتصلــة
بالنظــام العالمــي لتحديــد الموقــع .

 ٢٢ساعة معتمدة
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1.1شرح نظري للنظام العالمي لتحديد المواقع
2.2التعــرف علــى خصائــص أجهــزة تطبيقــات نظــم
المعلومــات الجغرافيــة
3.3شرح عملي لكيفية اعداد جهاز (.)GPS
4.4تحديد احداثيات الموقع الحالي.
5.5إدخال احداثيات مواقع جديدة.
6.6إدخال نقاط دالة.
7.7تعديل نقطة دالة.
8.8إنشاء وتعديل المسارات.
9.9المالحة باستخدام  Go Toاذهب إلى.
1010الدقة واالخطاء في اجهزة (.)GPS
1111التدريــب علــى برامــج نظــم المعلومــات الجغرافيــة
الموجــودة فــي األجهــزة .
1212كيفية تحميل طبقات ل  GIS shapefilesاو الصور
والخرائط في الجهاز.
1313إنشــاء طبقــات نقطيــة أو خطيــة أو مســاحية فــي
الجهــاز وإدخــال البيانــات الوصفيــة وامكانيــات الترميــز
1414التعــرف علــى طريقــة أخــذ صــور فوتوغرافيــة أو
الفيديــو مــع حفــظ إحداثيــات الموقــع.
1515تحويــل البيانــات إلــى الكمبيوتــر والتعــرف علــى برامــج
تحويــل المعلومــات بيــن االجهــزة.
1616إنشاء وتحديث خرائط مختلفة.

نظام  GPSالتفاضلي Differential GPS
نبذة

محاور الدورة

تدريــب المشــاركين علــى مفاهيــم أجهــزة
وتقنيــة الرصــد التفاضلــي التــي تعتمــد علــى
تحديــد الموقــع باالعتمــاد علــى نقطــة مصححــة
(معلومــة االحداثيــات بدقــة عاليــة) مــع الطــرق
المســاحية االخــرى وشــرح طــرق الرصــد المتحــرك
بالتفصيــل المقصــود بهــذا النظــام ومكوناتــه
وكيفيــة اســتخدامه .

الفئة المستهدفة
1.1المهندســون والفنيــون والمتخصصــون فــي
أعمــال الطبيعــة والمكاتــب إلنتــاج الخرائــط الرقميــة
وإنشــاء الثوابــت األرضيــة.
2.2المؤسسات الحكومية وغير الحكومية.
3.3أفــراد القطــاع الخــاص ذى األنشــطة المتصلــة
بالرفــع المســاحي.

 ٢٢ساعة معتمدة

1.1مقدمة عن تاريخ وتطور علم المساحة حتى اآلن.
2.2مقدمة عامة عن علم المساحة وفوائده المختلفة.
3.3دراسة وشرح المصادر المختلفة لعمليات القياس.
4.4دراسة األجزاء المختلفة لجهاز المحطة الشاملة.
5.5دراســة األنــواع المختلفــة مــن طــرق الرصــد المتحــرك
وشــرح عمليــات الرصــد للمســافات والزوايــا باســتخدام
األجهــزة.
6.6تدريب عملي على الرصد المتحرك اللحظي (.)RTK
7.7إمكانية الجهاز المستخدم.
8.8احتياجات نظام الرصد المتحرك اللحظي (:)RTK
9.9فوائد نظام الرصد المتحرك اللحظي (:)RTK
1010تثبيت الحدود.
1111رصد النقاط و حدود األراضي.
1212توزيــع نقــاط مســاندة لمســتخدمي جهــاز المحطــة
الشــاملة.
1313المســاهمة فــي البحــث عــن نقــاط المثلثــات المزالــة او
المفقــودة.
1414اإلنشاءات.
1515الحسابات الالحقة.
1616تطبيقات نظام الرصد اللحظي(:)RTK
1717رصــد تحــركات القشــرة األرضيــة  -الطبوغرافيــا  -تحويــل
البيانــات الــى الكمبيوتــر والتعــرف علــى برامــج تحويــل
المعلومــات بيــن األجهــزة  -إنشــاء وتحديــث خرائــط .
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دورات تطوير أنظمة المعلومات
الجغرافية على الخدمات السحابية
والهواتف المحمولة

الجغرافية
الجغرافية
المعلومات
المعلومات
أنظمة
أنظمة
تطوير
تطوير
دورات
دورات
المحمولة
والهواتفالمحمولة
السحابيةوالهواتف
الخدماتالسحابية
علىالخدمات
على

GIS Desktop Development Basics

نبذة

محاور الدورة

التعــرف والعمــل علــى األدوات البرمجيــة الرئيســية
فــي  GIS Desktopوبرمجــة العمليــات الرئيســية
علــى مســتوى البيانــات.

1.1استكشــاف األساســيات المعرفيــة واألدوات البرمجيــة
فــي ( )GIS Desktopلعمــل واســتخدام البيانــات.
2.2عمل ومشاركة البيانات برمجيًا.
3.3عمــل وتطبيــق األدوات المخصصــة ()Custom tools
واألوامــر البرمجيــة(. ) Commands
4.4عمل اإلضافات البرمجية (. )Add-ins
5.5تطبيق مشروع فردي.

الفئة المستهدفة
المبرمجيــن والمطوريــن الذيــن يرغبــون بتعلــم
أســس برمجــة نظــم المعلومــات الجغرافيــة فــي
.GIS Desktop
ويستحســن أخــذ دورات قبلهــا فــي أساســيات
نظــم المعلومــات الجغرافيــة.
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GIS Web Contents Publishing and Sharing Basics
نبذة

محاور الدورة

التعــرف والعمــل علــى األدوات الرئيســية فــي (GIS
 )Webالتــي تمكــن مــن نشــر ومشــاركة البيانــات
الجغرافيــة.

1.1استكشــاف بيئــة ()GIS Platform
وكيفيــة عمــل (.)Web Map
2.2النشر لبيئة (.)GIS Platform
3.3النشر لخدمات الخرائط (. )Map Services
4.4النشــر والتحريــر لخدمــات الخصائــص (Feature
.)Services
فــي الويــب

الفئة المستهدفة
1.1محللو نظم المعلومات الجغرافية.
2.2مشغلو نظم المعلومات الجغرافية.
3.3مصممو الخرائط.
4.4مطورو التطبيقات
ويستحسن أخذ دورات قبلها في أساسيات نظم
المعلومات الجغرافية.

 ٢٠ساعة معتمدة
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الجغرافية
الجغرافية
المعلومات
المعلومات
أنظمة
أنظمة
تطوير
تطوير
دورات
دورات
المحمولة
والهواتفالمحمولة
السحابيةوالهواتف
الخدماتالسحابية
علىالخدمات
على

بناء ونشر تطبيقات الويب على بيئة GIS

نبذة
تمكيــن المتدربيــن مــن بنــاء ونشــر تطبيقــات الويــب
( )Web Appsعلــى بيئــة ( )GISمــن خــال
( )Templatesو (. )Web AppBuilder

محاور الدورة
1.1استكشــاف بيئــة ( )GIS Onlineوبنــاء () Web Map
مــن خــال(.)Templates
2.2بنــاء تطبيقــات الويــب باســتخدام (Web
. )A p p B u i l d e r
 3.3إضافــة خصائــص المنظمــة  Brandingعلــى
تطبيقــات الويــب.

الفئة المستهدفة
1.1محللو نظم المعلومات الجغرافية.
2.2مشغلو نظم المعلومات الجغرافية.
3.3مصممو الخرائط.
4.4مطورو التطبيقات.
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 12ساعة معتمدة

تشغيل وإدارة أنظمة المعلومات الجغرافية باستخدام GIS Server
نبذة

محاور الدورة

تمكيــن المتدربيــن مــن القــدرة علــى إنشــاء وإدارة
أنظمــة المعلومــات الجغرافيــة المؤسســية
باســتخدام ( )GIS Serverومشــاركة التطبيقــات
والمحتويــات مــن خاللــه.

1.1االستكشــاف والتخطيــط لبنــاء موقع جديد باســتخدام
(.)GIS Server
2.2بناء وتنزيل موقع جديد باستخدام (. )GIS Server
3.3التحكــم باألذونــات للمســتخدمين وكيفيــة عمــل
النســخ االحتياطــي للســيرفر.

الفئة المستهدفة
1.1محللو نظم المعلومات الجغرافية.
2.2مديرو مشاريع وأقسام نظم المعلومات
الجغرافية.
3.3مطورو التطبيقات
ويستحسن أن يكون لدى المتدرب خلفية جيدة
في إدارة السيرفرات ومعرفة أساسية في نظم
المعلومات الجغرافية.

 12ساعة معتمدة
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الجغرافية
الجغرافية
المعلومات
المعلومات
أنظمة
أنظمة
تطوير
تطوير
دورات
دورات
المحمولة
والهواتفالمحمولة
السحابيةوالهواتف
الخدماتالسحابية
علىالخدمات
على

بناء تطبيقات (أندرويد) مع خرائط (قوقل)

نبذة

محاور الدورة

1.1التعــرف علــى كيفيــة بنــاء تطبيــق جــوال
بنظــام أندرويــد مــع اســتخدام خرائــط قوقــل
(.)Google Map
2.2أن يتمكــن المتــدرب مــن بنــاء تطبيــق أندرويــد
أولــي مــع تضميــن خرائــط قوقــل.

1.1بناء تطبيق أندرويد أولي في(. )Android Studio
2.2تضميــن خرائــط قوقــل واســتخدام حســاب مطــور
للحصــول علــى واجهــة قوقــل (. )Google API
3.3إضافــة خصائــص للخرائــط و ومعرفــة أنواعهــا األخرى
وتنزيــل التطبيق.

الفئة المستهدفة
الراغبيــن فــي البــدء فــي تطويــر تطبيقــات الخرائــط
فــي بيئــة أندرويــد.
يستحســن وجــود خبــرة فــي برمجــة أندرويــد
ســابقا.
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بناء تطبيقات أندرويد مع نظم المعلومات الجغرافية
نبذة
1.1التعــرف علــى كيفيــة بنــاء تطبيــق جــوال بنظــام
أندرويــد باســتخدام (.)GiIS Runtime SDK
2.2أن يتمكــن المتــدرب مــن بنــاء تطبيــق أندرويــد
أولــي مــع تضميــن خدمــات الخرائــط
باســتخدام ( )GiIS Runtime SDKفــي بيئــة
تطويــر (.)Android Studio

محاور الدورة
1.1بناء تطبيق أندرويد أولي في ()Android Studio
2.2إضافــة (GiIS Runtime SDK and AAR
.)d e p e n d e n c i e s
 3.3إضافة ( )Map Viewوتنزيل التطبيق.

الفئة المستهدفة
الراغبين في البدء في تطوير تطبيقات الخرائط في
بيئة أندرويد.
يستحسن وجود خبرة في برمجة أندرويد سابقا.

 ٢٠ساعة معتمدة
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دورات تطوير أنظمة المعلومات الجغرافية
على الخدمات السحابية والهواتف المحمولة

بناء تطبيقات ( )IOSمع نظم المعلومات الجغرافية

نبذة

محاور الدورة

1.1التعــرف علــى كيفيــة بنــاء تطبيــق جــوال بنظــام
( )iOSباســتخدام (.)GiIS Runtime SDK
2.2أن يتمكــن المتــدرب مــن بنــاء تطبيــق ()iOS
أولــي مــع تضميــن خدمــات الخرائــط
باســتخدام ( )GiIS Runtime SDKفــي بيئــة
تطويــر (.)SWIFT

1.1بناء تطبيق ( )iOSأولي في ()SWIFT
2.2إضافة  MapViewللواجهة البرمجية.
3.3إضافــة محتويــات وطبقــات إلــى ()Map View
وتنزيــل التطبيــق.

الفئة المستهدفة
الراغبيــن فــي البــدء فــي تطويــر تطبيقــات الخرائــط
في بيئة ( )SWIFTباســتخدام (GiIS Runtime
.)SDK
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نبذة

محاور الدورة

 ٢٠ساعة معتمدة
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 -1كلية العلوم االجتماعية
 -2كلية التربية
 -3معهد البحوث والدراسات االستشارية
 -4كلية الدعوة وأصول الدين
 -5مكتبة الملك عبد اهلل الجامعية
 -6كلية الشريعة
 -7كلية العلوم اإلدارية والسياحية
 -8كلية اللغة العربية
 -9كلية الهندسة والعمارة اإلسالمية
 - 10كلية العلوم التطبيقية
 -11مطعم الجامعة
 -12اإلدارة العامة
 -13قاعة الملك عبد العزيز التاريخية
 -14مواقف السيارات

موقعمعهدالبحوثوالدراساتاالستشارية بالعابدية

 -15المسجد الرئيسي

معهد البحوث والدراسات االستشارية
جامعة أم القرى بالعابدية – مكة المكرمة – المملكة العربية السعودية
الرمز البريدي21955 :
ص ب 715:
هاتف مباشر-012-527000& 012-5272155 :تحويلة6866-6857فاكس01-5283259:
بريد إلكترونيicrs@uqu.edu.sa :

www.uqu.edu.sa/icrs
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