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ر�ؤيتنا
مركز ريادي متميز حمليا و�إقليمي ًا يف العلوم امل�ساحية والف�ضائية.
ر�سالتنا
مواكبة �أف�ضل امل�ستجدات العاملية يف جمال العلوم اجليومكانية لتوفري
خرائط وخدمات وبيانات حديثة ودقيقة ك�أ�سا�س للعمليات التنموية
والدفاعية والتدريب والت�أهيل حمليا و�إقليمي ًا والعمل على ن�شر املعرفة
ملتلقي اخلدمة.
قيمنا اجلوهرية
ي�ستند املركز اجلغرايف امللكي الأردين يف ر�سم ر�ؤيته امل�ستقبلية ور�سالته
لتحقيق الأهداف الوطنية �إىل جمموعة القيم اجلوهرية التالية-:
الوالء والإنتماء.
النزاهة وال�شفافية.
العمل بروح الفريق.
املهنية والإحرتاف.
التميز والإبداع.
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مقدمة
بد�أت التقنيات احلديثة ل�صناعة اخلارطة بالظهور يف بداية ال�ستينيات كنتيجة للتطور ال�سريع
يف ا�ستخدام احلا�سوب يف املجاالت التطبيقية املختلفة ،حيث ظهرت فيما بعد �أجهزة الرتقيم
الإلكرتونية و�أجهزة الر�سم الآيل التي تتعامل بالبيانات الرقمية وبد�أت �أجهزة امل�سح اجلوي املدعمة
باحلا�سوب باالنت�شار مما �أدى �إىل بدء التفكري ب�إمكانية ا�ستخدامه يف معاجلة هذه البيانات و�إعادة
ت�شكيلها بهدف جعل عملية �صناعة اخلرائط قابلة للتحكم بها� ،إ�ضافة �أو حذفاً ،وتبلور ذلك فيما بعد
على هيئة �أنظمة مربجمة تعرف ب�أنظمة املعلومات اجلغرافية.
ولقد �أدى ا�ستخدام الأقمار ال�صناعية للأغرا�ض ال�سلمية يف بداية ال�سبعينيات �إىل التفكري
با�ستخدام ال�صور الف�ضائية يف �إنتاج اخلرائط وخا�صة تلك التي تهدف �إىل درا�سة ظواهر بيئية �أو
طبيعية ،وذلك باال�ستفادة من اخلوا�ص الفيزيائية للأ�شعة الكهرومغناطي�سية املنبعثة واملنعك�سة
عن الأج�سام املختلفة ،والتي تلتقطها املج�سات املوجودة يف الأقمار ال�صناعية وت�سجلها على هيئة
بيانات رقمية.
ونتيجة لإدراك املركز اجلغرايف امللكي الأردين ب�أهمية هذه التقنيات يف �إنتاج اخلرائط والدرا�سات
التطبيقية الأخرى فقد عمل املركز يف ال�سنوات الأخرية على توفري جمموعة من الأجهزة احلديثة
التي ت�شكل مبجموعها نواة لت�أ�سي�س نظام وطني للمعلومات اجلغرافية ومركز وطني لال�ست�شعار عن
بعد.
يقوم املركز اجلغرايف بخدمة كافة م�ؤ�س�سات الدولة وذلك بتبنيه لعدد من امل�شاريع التي �ستكون
مبثابة مناذج مل�شاريع وطنية يف جماالت متعددة .وحتقيق ًا لر�سالة املركز يف ن�شر وتعميم مفاهيم
اال�ست�شعار عن بعد ونظام املعلومات اجلغرافية على امل�ستويني الوطني والعربي ،ف�إنه يفتح �أبواب
التدريب ملوظفي خمتلف الوزارات والدوائر احلكومية والقطاع اخلا�ص واجلامعات الأردنية الر�سمية
واخلا�صة ،و�أبناء الدول العربية ال�شقيقة م�ستغ ً
ال الإمكانيات املتوفرة لدى املركز اجلغرايف امللكي
الأردين عن طريق عقد دورات تدريبية متخ�ص�صة ،حيث مت ا�ستحداث ق�سم خمت�ص بالتدريب
والتطوير لت�أمني م�ستوى تدريبي على درجة عالية من الكفاءة مزود مبختربات تدريبية م�ؤلفة
من قاعات تدريبية للمحا�ضرات النظرية مت�ضمنة �أحدث �أجهزة العر�ض و�أجهزة حا�سوب حديثة
مزودة ب�أحدث الربجميات املتخ�ص�صة يف كافة جماالت التدريب وهذا الق�سم مزود بطاقم تدريب
متخ�ص�ص عايل الكفاءة.
وهنا نود الت�أكيد ب�أن املركز اجلغرايف امللكي الأردين على ا�ستعداد تام لعقد دورات يف جماالت العلوم
امل�ساحية و نظم املعلومات اجلغرافية و الإ�ست�شعار عن بعد واخلرائط وعلوم الطق�س والغالف اجلوي،
بناء ًا على اتفاق م�سبق وح�سب رغبة اجلهة الطالبة� ،سواء كانت هذه الدورات �ضمن الربنامج املحدد
�أو دورات ا�ستثنائية ،ب�شرط توفر احلد الأدنى من عدد امل�شاركني للدورة املطلوبة.

مـدير عام المركز الجغرافي الملكي األردنــــي
الـعــمــيــد الــدكــتــور الـمـهــنــــــــــــــــــدس
عــونـــــــــــي مـحــمـــــــد الخـصــاونـــــــــــة
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نبذة عن املركز اجلغرايف امللكي الأردين
انبثقت فكرة ت�أ�سي�س املركز اجلغرايف امللكي الأردين من حاجة البالد �إىل جهاز يتوىل كافة الأعمال
امل�ساحية و�إعداد اخلرائط بكافة �أنواعها ومقايي�سها ك�أ�سا�س للعمليات التنموية والدفاعية والتدريب
والت�أهيل حملي ًا و�إقليمياً .وكان ت�أ�سي�س املركز يف عام  1975ك�أول م�ؤ�س�سة متخ�ص�صة بهذا املجال ،وليقوم
بواجباته ومهامه كان ال بد من توفر الأطر الفنية امل�ؤهلة التي ا�ستعان لإيجادها بالدول املتقدمة بدايةً ،
ثم قيامه ب�سواعد �أردنية م�ؤهلة التي زودت الدوائر وامل�ؤ�س�سات بالكوادر املدربة عن طريق كلية املركز
اجلغرايف امللكي.ومل يتوقف عند هذا احلد بل جاهد من اجل اكمال دوره ب�شكل �أوفى عن طريق ادخال
�أحدث الربجميات والأجهزة واملعدات وجميع الو�سائل املتقدمة يف جمال عمله مثل احلوا�سيب و�أنظمة
اال�ست�شعار عن بعد واجهزة الر�سم اخلرائطي وامل�سح الطبوغرايف و�أجهزة طباعة الأوف�ست.
املهام والواجبات :
عدل فيما بعد مبوجب القانون
�صدر قانون املركز اجلغرايف امللكي الأردين رقم  42ل�سنة  ،1975والذي ّ
امل�ؤقت رقم  40ل�سنة  .1977ثم �صدر القانون رقم  18ل�سنة  1986و الذي حدد مهام وواجبات املركز
اجلغرايف امللكي الأردين والذي حظر على �أية جهة �أخرى القيام بها �أو ممار�ستها وهي على النحو التايل :
• ت�أ�ســي�س و�إدامــة ال�شــبكة اجليوديزيـــة وجميع نقاط مثلثـــات الدرجــــات الكبـــرىحتى الدرجة
الثالثة والتي تغطي اململكة الأردنية الها�شمية بجميع مراحل تنفيذها.
•تقدمي املعلومات ال�ضرورية لدائرة الأرا�ضي وامل�ساحة مل�ساعدتها يف حت�ضري اخلرائط الكاد�سرتائية
(التف�صيلية للأمالك والعقارات).
• �إنتاج اخلرائط الطبوغرافية من خمتلف املقايي�س للمتطلبات الدفاعية والتنموية.
• �إنتاج اخلرائط املتخ�ص�صة جلميع الوزارات والدوائر وامل�ؤ�س�سات احلكومية والقطاع اخلا�ص.
•�إدامة ومراجعة اخلرائط املختلفة.
• تزويد الوزارات والدوائر وامل�ؤ�سـ�سات باملعلومـات امل�سـاحية الالزمة للقيام مب�شـاريعها اخلا�صة.
• القيام بالت�صويـر اجلوي ح�سـب املقايي�س املطلوبـة جلميع الوزارات والدوائر وامل�ؤ�س�سات احلكومية
وم�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص.
• تقديــــم الإ�ست�شارة للوزارات وامل�ؤ�سـ�سات يف كـــل ما يخت�ص بتدريب الفنييــن وتزويــد و�إ�ستخدام
الأجهزة واملعدات يف جميع ال�ش�ؤون اخلا�صة بامل�ساحة و�صنع اخلرائط.
•تطوير العلوم امل�ساحية لأغرا�ض �صنع اخلرائط.
•�إدامـــة مكتبــة متخ�ص�صة للخرائــط تتوفـــر فيها جميع املعلومـــات اجلغرافيـــة التي تطلبها اجلهات
الر�سمية.
• العمــل على تدريــب الأعـداد الكافيــة من الفنيني ل�ســـد �إحتياجات املركز اجلغرايف امللكي االردين
والــوزارات والدوائر وامل�ؤ�س�سات احلكومية والأهلية.
•مواكبــــة التطـــورات احلديثـة يف جمال �صناعة اخلرائـط كالإ�ســــت�شعار عــــــن ُبعد و�أنظمة املعلومات
اجلغرافية وكذلـك �إن�شاء نظام متكامـل للمعلومـــات اجلغرافيــة على امل�ستوى الوطني خلدمــة
الأغرا�ض التنموية والدفاعية والوطنية.
•املحافظة على �أمن و�سالمة املعلومات.
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دورات املساحة
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دورة امل�ساحة الت�أ�سي�سية
الهدف:
 .1التعريف باملبادئ الأ�سا�سية لعلم امل�ساحة وم�صطلحاتها.
 .2التعرف على �أدوات القيا�س و�أجهزة الزوايا وامل�سافات وطرق ا�ستخدامها.
 .3التعرف على طرق �إيجاد الإحداثيات وامل�ساحات.
 .4التعريف بامليزانية و�أدواتها.

املواضيع:
 .1امل�ساحة التقليدية و�أدواتها.
 .2امليزانية و�أدواتها وا�ستخداماتها.
 .3قيا�س الزوايا الأفقية والعمودية وامل�سافات والأجهزة امل�ستخدمة لذلك.
 .4متارين حول قيا�س وح�ساب امل�ساحات من املخططات واخلرائط.
 .5تطبيقات ومتارين عملية على الأجهزة.

األسلوب:
 .1حما�ضرات نظرية مع النقا�ش.
 .2تطبيقات عملية على �أجهزة الت�سوية والزوايا وامل�سافات.

لغة التدريس :اللغة الإجنليزية والعربية.
مدة الدورة� :أ�سبوعان.

عدد املتدربني 4 :متدربني ف�أكرث.
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الهدف:

دورة امل�ساحة املتقدمة

 .1التعريف باملبادئ املتقدمة لعلم امل�ساحة .
 .2التعرف على الأجهزة امل�ساحية امل�ستخدمة لقيا�س امل�سافات والزوايا الأفقية والر�أ�سية.
 .3التعرف على الإحداثيات وطرق ح�سابها.
 .4التعرف على املنحنيات ب�أنواعها.
 .5التعريف بالأجهزة امل�ساحية احلديثة مثل (.)Total Station
 .6التعريف بنظام التوقيع العاملي ( . ) GPS

املواضيع:
 .1جهاز املحطة املتكاملة (.)Total Station
 .2الإحداثيات وطرق �إيجادها.
 .3قيا�س امل�سافات والزوايا الأفقية والر�أ�سية.
 .4توقيع املنحنيات ب�أنواعها.
 .5ح�ساب امل�ساحات من اخلرائط واملخططات.
 .6تطبيق على �أجهزة (  ) GPSاليدوية.

األسلوب:
 .1حما�ضرات نظرية مع النقا�ش.
 .2تطبيقات ومتارين عملية على ا�ستخدام الأجهزة امل�ساحية املختلفة.
لغة التدريس :اللغة الإجنليزية والعربية.
مدة الدورة� :أ�سبوعان.

عدد املتدربني 4 :متدربني ف�أكرث.
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دورة جهاز املحطة املتكاملة ()Total Station
الهدف:
 .1التعرف على اجلهاز و�أجزائه وملحقاته.
 .2التعرف على الربامج التي يحتويها اجلهاز.
 .3التدرب على اجلهاز وا�ستخداماته يف جمال امل�ساحة.

املواضيع:
 .1اجلهاز� ،أجزائه وملحقاته.
 .2الربامج امللحقة باجلهاز يف الأعمال امل�ساحية.
 .3الرفع امل�ساحي با�ستخدام الكودات.
 .4معاجلة البيانات املر�صودة على برجمية (.)Liscad

األسلوب:
 .1حما�ضرات نظرية مع النقا�ش.
 .2تطبيقات عملية با�ستخدام جهاز (.)Total Station
لغة التدريس :اللغة الإجنليزية والعربية.
مدة الدورة� :أ�سبوعان.
عدد املتدربني 4 :متدربني ف�أكرث.
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دورة حتديد اجتاه القبلة
الهدف:
 .1التعرف على �أهم النظريات املتعلقة بعلم اجليوديزيا و�شكل الأر�ض.
 .2تعريف امل�شاركني بالإحداثيات اجلغرافية وامل�ستوية و�أهمية االجتاهات.
.3معرفة كيفية ح�ساب وحتديد �إجتاه القبلة.

املواضيع:
� .1إعطاء امل�شاركني فكرة نظرية يف �أهم املوا�ضيع اجليوديزية و�شكل الأر�ض والإحداثيات اجلغرافية
وامل�ستوية.
� .2إعطاء امل�شاركني فكرة نظرية عن الإحداثيات التي ت�ساعد يف حتديد اجتاه القبلة.
 .3ا�ستخدام الأدوات الالزمة من خارطة وبو�صلة و�أجهزة ( )G P Sيدوية حل�ساب وحتديد اجتاه
القبلة.
 .4م�شروع ميداين لتحديد اجتاه القبلة ملوقع م�سجد.

األسلوب:
 .1حما�ضرات نظرية مع النقا�ش.
 .2تطبيقات عملية على ح�ساب وحتديد اجتاه القبلة.
لغة التدريس :اللغة الإجنليزية والعربية.
مدة الدورة� :أ�سبوع واحد.
عدد املتدربني 4 :متدربني ف�أكرث.
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دورة نظام التوقيع العاملي ()G P S
الهدف:
 .1التعرف على التكنولوجيا املتطورة يف علم امل�ساحة و�إيجاد وتوقيع الإحداثيات.
 .2التعرف على املكونات الأ�سا�سية و�أ�سلوب عمل نظام التوقيع العاملي (.)G P S
 .3التعرف والتدرب على كيفية التعامل مع الأجهزة لإيجاد الإحداثيات الأر�ضية.
 .4التدرب على �إ�ستخدام النظام يف امل�ساحة.

املواضيع:
 .1تكنولوجيا نظام ( )G P Sومكوناته.
 .2طرق الر�صد ب�إ�ستخدام �أجهزة (.)G P S
 .3التح�ضري املكتبي وامليداين لأعمال الر�صد.
� .4إجراء الر�صد ميدانياً.
� .5إجراء املعاجلة وحتويل الإحداثيات.
 .6ملحة عن �أنظمة الرتبيع والإ�سقاط امل�ستخدمة يف الأردن.

األسلوب:
 .1حما�ضرات نظرية مع النقا�ش.
 .2تطبيقات عملية على �إ�ستخدام النظام.
لغة التدريس :اللغة الإجنليزية والعربية.
مدة الدورة� :أ�سبوعان.
عدد املتدربني 4 :متدربني ف�أكرث.
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دورة امل�سح اجلوي
الهدف:
 .1التعريف النظري بعلم امل�سح اجلوي.
 .2التعريف با�ستخدامات ال�صور اجلوية.
 .3التعرف على الأجهزة امل�ستخدمة يف امل�سح اجلوي والعمل عليها.

املواضيع:
 .1مقدمة يف علم امل�سح اجلوي.
 .2تطبيقات عملية على التوجيه الداخلي والتوجيه الن�سبي والتوجيه املطلق.
 .3التدريب على ر�سم املعامل الأفقية واملعامل الر�أ�سية.
 .4عمل املوزاييك وا�ستخداماته.

األسلوب:
 .1حما�ضرات نظرية مع النقا�ش.
 .2تطبيقات عملية على الأجهزة.
لغة التدريس :اللغة الإجنليزية والعربية.
مدة الدورة� :أ�سبوعان.
عدد املتدربني 4 :متدربني ف�أكرث.
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دورات نظام املعلومات اجلغرافية ()GIS
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دورة نظام املعلومات اجلغرافية ( )GISالت�أ�سي�سية
الهدف:
 .1بيان �أهمية النظام ومكوناته.
 .2التعرف على املفاهيم الأ�سا�سية للنظام.
 .3التعامل مع الأجهزة املكونة للنظام.
 .4تكوين قواعد البيانات اجلغرافية.
 .5التعرف على �أنظمة معاجلة وحتليل و�إخراج النتائج.

املواضيع:
 .1التعرف على مكونات النظام ومزاياه.
� .2إدخال البيانات و�إدارتها وحتليلها.
 .3ملحة عن الربجميات امل�ستخدمة.
 .4و�سائل متثيل البيانات اجلغرافية.
 .5و�سائل حتويل املعلومات اجلغرافية �إىل معلومات رقمية.
 .6تقنيات معاجلة البيانات الو�صفية.

األسلوب:
 .1حما�ضرات نظرية مع النقا�ش.
 .2تطبيقات عملية ب�إ�ستخدام الأجهزة والربجميات.
لغة التدريس :اللغة الإجنليزية والعربية.
مدة الدورة� :أ�سبوع واحد.

عدد املتدربني 4 :متدربني ف�أكرث.
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دورة نظام املعلومات اجلغرافية ( )G I Sاملتقدمة
الهدف:
 .1تعميق املفاهيم الأ�سا�سية لنظم املعلومات اجلغرافية.
 .2التعرف على طرق تكوين قواعد البيانات اجلغرافية.
 .3املمار�سة العملية املعمقة على �أنظمة وحتاليل و�إخراج النتائج.

املواضيع:
 .1مراجعة مكونات نظم املعلومات اجلغرافية.
 .2معاجلة وحتليل و�إدارة املعلومات اجلغرافية.
 .3ربط ال�صور ب�إحداثياتها احلقيقية ( .) Georefrencing
 .4تقنيات تعميم البيانات ومعاجلة قطع اللوحات.
 .5تطبيقات متعددة على الربجمية امل�ستخدمة.
 .6م�شروع يبني �إدخال املعلومات و�إخراج اللوحة ب�صورتها النهائية.
 .7كيفية عمل جم�سم ثالثي الأبعاد ( .) 3D

األسلوب:
 .1حما�ضرات نظرية مع النقا�ش.
 .2تطبيقات عملية با�ستخدام الأجهزة والربجميات.
لغة التدريس :اللغة الإجنليزية والعربية.
مدة الدورة� :أ�سبوع واحد.
عدد املتدربني 4 :متدربني ف�أكرث.
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دورة التحليل املكاين للبيانات اجلغرافية
Spatial Analyst
الهدف:
 .1فهم االمناط املكانية وعالقة الطبقات مع بع�ضها البع�ض.

املواضيع:
 .1الإجابة على الإ�ستف�سارات املتعلقة بالبيانات املكانية وو�ضع ال�سيناريوهات.
� .2إيجاد �أن�سب موقع لبناء من�ش�أة جديدة من خالل التحليل املدمج للطبقات اجلغرافية.
 .3بناء �أدوات التحليل واملعاجلات اجلغرافية و�أمتتة عملها ب�إ�ستخدام .Model Builder
 .4فهم وتر�سيم مناطق ت�صريف املياه(.)Watershed

األسلوب:
 .1حما�ضرات نظرية مع النقا�ش.
 .2تطبيقات عملية با�ستخدام الأجهزة والربجميات.
لغة التدريس :اللغة الإجنليزية والعربية.

مدة الدورة� :أ�سبوع.
عدد املتدربني 4 :متدربني ف�أكرث.
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دورة التحليل الثالثي الأبعاد للبيانات اجلغرافية
3D Analyst
الهدف:
 .1فهم �آلية ان�شاء منوذج ثالثي االبعاد للطبقات اجلغرافية.
 .2فهم �آلية عر�ض منوذج ثنائي االبعاد.
 .3فهم �آلية حتديد املوقع االن�سب لإن�شاء اي معلم.

املواضيع:
� .1إن�شاء وعر�ض منوذج ثالثي الأبعاد للطبقات اجلغرافية املختلفة والتحكم بخ�صائ�صها.
.2اظهار اثر املن�ش�أت املقرتحة على املعامل احلالية.
.3ايجاد �أن�سب مكان لإن�شاء برج وحتليل خط االفق ()Line of Sight
.4التمثيل الطبوغرايف ب�إ�ستخدام ال()TIN
.5احت�ساب احلجوم وامل�ساحات للمعامل ال�سطحية.
.6عمل 3D Animation

األسلوب:
 .1حما�ضرات نظرية مع النقا�ش.
 .2تطبيقات عملية با�ستخدام الأجهزة والربجميات.
لغة التدريس :اللغة الإجنليزية والعربية.

مدة الدورة� :أ�سبوع.
عدد املتدربني 4 :متدربني ف�أكرث.
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دورة بناء قواعد البيانات اجلغرافية
Building Geodatabase
الهدف:
.1هيكلة قواعد البيانات اجلغراافية وتنظيم حمتواها لتخزين ،و�إظهار ،وتعديل هذه البيانات
بطريقة فعالة.
�.2إ�ضافة امل�ستخدمني وحتديد �أدوارهم على قواعد البيانات اجلغرافية ل�ضمان تكامل البيانات
املكانية والغري مكانية
.3ت�صميم قواعد البيانات اجلغرافية ب�إ�ستخدام قوالب منوذج البيانات.
.4ن�شر قواعد البيانات كخدمات ويب.

املواضيع:
.1التعرف على �أنواع قواعد البيانات اجلغرافية ومكوناتها.
�.2إن�شاء قواعد بيانات وحتديد خمططاتها (.)Data Schema
.3حتميل وتوريد البيانات املكانية وب�صيغ خمتلفة مثل (� ) CAD & GPS fileإىل قواعد البيانات
اجلغرافية.
�.4إدارة ال�صور وجتميعها من خالل قواعد البيانات اجلغرافية.

األسلوب:
 .1حما�ضرات نظرية مع النقا�ش.
 .2تطبيقات عملية ب�إ�ستخدام الأجهزة والربجميات.
لغة التدريس :اللغة الإجنليزية والعربية.
مدة الدورة� :أ�سبوع.
عدد املتدربني 4 :متدربني ف�أكرث.
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دورة حتليل �شبكات الطرق
Network Analyst
الهدف:
 .1فهم �آلية عمل �شبكات الطرق.
 .2التعرف على �آلية �إحت�ساب مناطق اخلدمة واحت�ساب اق�صر طريقة.

املواضيع:
.1التعرف على �آلية عمل �شبكات الطرق من مفهوم البيانات اجلغرافيــة واملكونات الالزمة جلعل
ال�شبكة قابلة للتحليل.
�.2إحت�ساب مناطق اخلدمة ح�سب زمن القيادة �أو ح�سب امل�سافة.
�.3إحت�ساب �أق�صر طريق بني نقطتني �أو �أكرث.
�.4إيجاد �أن�سب املواقع لإ�ضافة من�ش�آت جديدة ب�إ�ستخدام طريقة تخ�صي�ص املواقع (Location
.)Allocation

األسلوب:
 .1حما�ضرات نظرية مع النقا�ش.
 .2تطبيقات عملية ب�إ�ستخدام الأجهزة والربجميات.
لغة التدريس :اللغة الإجنليزية والعربية.

مدة الدورة:

�أ�سبوع

عدد املتدربني 4 :متدربني ف�أكرث.
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دورة ن�شر اخلرائط على الويب
Sharing contents on the Web
()ArcGIS Online
الهدف:
 .1فهم اخلرائط الرقمية كخدمات ويب.
 .2فهم التحليل املكاين على اخلدمات املن�شورة.

املواضيع:
 .1التعرف على مفهوم اخلرائط الرقمية كخدمات ويب.
� .2إن�شاء اخلرائط الرقمية كخدمات على الويب ب�أ�شكال خمتلفة
(.)Web Map Service and Web Feature Service
 .3تطبيق التحليل املكاين على اخلدمات املن�شورة.
 .4ت�ضمني اخلدمات اجليومكانية يف قوالب تطبيقات ويب معرفة م�سبق ًا
(.)Web Application Templates

األسلوب:
 .1حما�ضرات نظرية مع النقا�ش.
 .2تطبيقات عملية ب�إ�ستخدام الأجهزة والربجميات.
لغة التدريس :اللغة الإجنليزية والعربية.
مدة الدورة :ثالثة �أيام.
عدد املتدربني 4 :متدربني ف�أكرث.
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دورة Watershed & Hydrology
الهدف:
 .1فهم االمناط املكانية وعالقات الطبقات مع بع�ضها البع�ض.

املواضيع:
 .1فهم وتر�سيم مناطق ت�صريف املياه(.)Watershed

األسلوب:
 .1حما�ضرات نظرية مع النقا�ش.
 .2تطبيقات عملية با�ستخدام الأجهزة والربجميات.
لغة التدريس :اللغة الإجنليزية والعربية.

مدة الدورة� :أ�سبوع.
عدد املتدربني 4 :متدربني ف�أكرث.
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دورة Arc Scan
الهدف:
 .1فهم �آلية حتويل ال�صور املم�سوحة �ضوئي ًا اىل بيانات رقمية.
 .2فهم �آلية تعديل البيانات الرقمية بوا�سطة الربجمية.

املواضيع:
 .1حتويل ال�صور املم�سوحة �ضوئي ًا اىل بيانات رقمية.
 .2تعديل البيانات الرقمية بوا�سطة �شريط الأدوات.

األسلوب:
 .1حما�ضرات نظرية مع النقا�ش.
 .2تطبيقات عملية ب�إ�ستخدام الأجهزة والربجميات.
لغة التدريس :اللغة الإجنليزية والعربية.

مدة الدورة� :أ�سبوع.
عدد املتدربني 4 :متدربني ف�أكرث.
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دورات الإ�ست�شعار عن بعد
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دورة الإ�ست�شعار عن بعد الت�أ�سي�سية
الهدف:
 .1التعرف على املفاهيم الأ�سا�سية للإ�ست�شعار عن بعد وتف�سري ال�صور الف�ضائية.
 .2التعرف على التطبيقات املختلفة للإ�ست�شعار عن بعد.
 .3التعرف على مبادئ معاجلة ال�صور الرقمية.
 .4التعرف على �أنظمة املعاجلة الرقمية من �إدخال و�إخراج.

املواضيع:
 .1مبادئ الإ�ست�شعار عن بعد وال�صور الف�ضائية وتف�سريها.
 .2تطبيقات الإ�ست�شعار عن بعد.
 .3املعاجلة الرقمية لل�صور الف�ضائية (معاجلة �أولية ،ت�صحيح هند�سي ،حت�سني ال�صور وت�صنيفها
و�أنظمة املعاجلة الرقمية).
 .4تطبيقات عملية ،عر�ض وحفظ ال�صور ،الرتاكيب اللونية ،الت�صنيف.

األسلوب:
 .1حما�ضرات نظرية مع النقا�ش.
 .2تطبيقات عملية ب�إ�ستخدام الأجهزة والربجميات.
لغة التدريس :اللغة الإجنليزية والعربية.
مدة الدورة� :أ�سبوع.

عدد املتدربني 4 :متدربني ف�أكرث.
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دورة الإ�ست�شعار عن بعد املتقدمة
الهدف:
 .1تعميق املفاهيم الأ�سا�سية للإ�ست�شعار عن بعد.
� .2إبراز دور الإ�ست�شعار عن بعد وتطبيقاته املختلفة يف الزراعة والزحف العمراين واملياه.
 .3املمار�سة العملية على الأجهزة املتنوعة ومعاجلة وحتليل معطيات ال�صور الف�ضائية.

املواضيع:
 .1تقدمي عام ،التدريب على كيفية �إ�ستخدام الأجهزة.
 .2املعاجلة الرقمية من حيث الت�صحيح الهند�سي والإ�شعاعي وطرق الت�صنيف.
 .3م�شروع عملي يف �أحد جماالت التطبيقات مع العمل امليداين الالزم.

األسلوب:
 .1حما�ضرات نظرية مع النقا�ش.
 .2تطبيقات عملية ب�إ�ستخدام الأجهزة والربجميات.
لغة التدريس :اللغة الإجنليزية والعربية.
مدة الدورة� :أ�سبوع.
عدد املتدربني 4 :متدربني ف�أكرث.
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دورات الر�سم اخلرائطي
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دورة الر�سم اخلرائطي
الهدف:
 .1التعرف على �أنواع الربجميات والأجهزة امل�ستخدمة يف الر�سم اخلرائطي.
 .2التدرب العملي على ا�ستخدام الربجميات امل�ستخدمة يف الر�سم اخلرائطي.
 .3التطبيقات العملية على ر�سم الأ�شكال الهند�سية وتنزيل النقاط بوا�سطة الإحداثيات.

املواضيع:
 .1ر�سم الأ�شكال الهند�سية.
 .2تطبيقات على تنزيل النقاط با�ستخدام الإحداثيات امل�ستوية والقطبية.
 .3التدريب على ر�سم اخلطوط.
 .4التدريب على �إخراج امللفات النهائية على �شكل �أفالم (.)P

األسلوب:
 .1حما�ضرات نظرية مع النقا�ش.
 .2تطبيقات عملية ومتارين على عمليات الر�سم وتنزيل الإحداثيات.
لغة التدريس :اللغة الإجنليزية والعربية.

مدة الدورة� :أ�سبوعان.
عدد املتدربني 4 :متدربني ف�أكرث.
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دورة قراءة اخلريطة وتف�سري ال�صور اجلوية
الهدف:
 .1تعريف امل�شاركني باخلريطة وال�صور اجلوية.
 .2التدرب على �إ�ستخدام اخلريطة وال�صور اجلوية ب�شكل جيد.

املواضيع:
 .1الوثائق واملخططات وت�شمل اخلرائط الطبوغرافية وال�صور اجلوية.
 .2املعامل امل�ستوية.
 .3الإحداثيات (امل�ستوية �أو الديكارتية واجلغرافية و النقطية ).
 .4ال�صور اجلوية والوثائق امل�ستخدمة يف علم امل�ساحة.

األسلوب:
 .1حما�ضرات نظرية مع النقا�ش.
 .2تطبيقات عملية ب�إ�ستخدام الأجهزة والربجميات.
لغة التدريس :اللغة الإجنليزية والعربية.
مدة الدورة� :أ�سبوعان.
عدد املتدربني 4 :متدربني ف�أكرث.
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دورة الأ�سمـاء اجلغرافية
الهدف:
 .1التعريف باال�سم اجلغرايف و�أهميته.
 .2التعريف بنظم كتابة الأ�سماء اجلغرافية.
 .3التعريف مبعاجم البلدان وفهار�س الأ�سماء اجلغرافية.

املواضيع:
 .1مفهوم الأ�سماء اجلغرافية.
 .2هيئة الأمم املتحدة والأ�سماء اجلغرافية.
 .3اللغة العربية والأ�سماء اجلغرافية.
 .4نقل الأ�سماء اجلغرافية باحلروف الرومانية (الرومنة).
 .5فهار�س الأ�سماء اجلغرافية ومعاجم البلدان.
 .6اللجنة الوطنية للأ�سماء اجلغرافية.

األسلوب:
 .1حما�ضرات نظرية مع النقا�ش.
 .2زيارة �إىل املكتبة.
لغة التدريس :اللغة العربية.
مدة الدورة :يومان.

عدد املتدربني 4 :متدربني ف�أكرث.
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دورات الت�صميم و الطباعة والت�صوير
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دورة الت�صميم اجلرافيكي
()Graphic Design
الهدف:
 .1التعرف بالأ�ساليب امل�ستخدمة يف الت�صاميم ب�شكل عام.
 .2التعامل مع برامج الت�صميم ب�شكل �صحيح وهادف.
� .3إتقان التعامل مع املطبوعات و�أ�ساليب الطباعة.

املواضيع:
 .1نبذة عن الت�صميم.
 .2نبذة عن الربامج امل�ستخدمة.
 .3ا�ستخدام �أدوات وت�أثريات الربامج.
 .4تطبيقات عملية على الربامج.

األسلوب:
 .1حما�ضرات نظرية مع النقا�ش.
 .2تطبيقات عملية ب�إ�ستخدام احلا�سوب والربجميات.
لغة التدريس :اللغة الإجنليزية والعربية.
مدة الدورة� :أ�سبوعان.

عدد املتدربني 4 :متدربني ف�أكرث.
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دورة الت�صوير والطباعة

الهدف:
 .1تعريف امل�شارك وتدريبه على الت�صوير اخلرائطي.
 .2تعريف امل�شارك وتدريبه على �إ�ستخدام �آالت الطباعة الثقيلة واخلفيفة ومقطع الورق.

املواضيع:
 .1ملحة عن الطباعة والآالت امل�ستخدمة.
 .2ملحة عن الت�صوير.
 .3ملحة عن املعاجلة الكيميائية للأفالم اخلرائطية.
 .4التدريب على �آالت الطباعة الثقيلة� /أوف�ست.
 .5التدريب على طباعة لوحات احلفر ،لوحات النزع ،اال�سرتالون.

األسلوب:
 .1حما�ضرات نظرية مع النقا�ش.
 .2تطبيقات عملية على الت�صوير والطباعة.
لغة التدريس :اللغة الإجنليزية والعربية.
مدة الدورة� :أ�سبوعان.
عدد املتدربني 4 :متدربني ف�أكرث.
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دورات علوم الطق�س والغالف اجلوي
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دورة التنب�ؤات اجلوية الأ�سا�سية

الهدف:
�إعداد متنبئ جوي م�ؤهل للعمل يف مكاتب التنب�ؤات املختلفة واملطارات والقواعد اجلوية واملوانئ
البحرية.

املواضيع:
 .1ديناميكا اجلو.
 .2ديناميكا اجلو احلرارية.
 .3االر�صاد ال�سينوبتكية.
 .4التنب�ؤات العددية.
 .5ار�صاد الأقمار ال�صناعية.
 .6حتليل خرائط الطق�س.
 .7طرق التنب�ؤ اجلوي.
 .8املناخ والتغري املناخي.
 .9فيزياء الغيوم.
 .10االر�صاد الزراعية.

األسلوب:
النظري والذي يعتمد على املحا�رضات العلمية وح�ص�ص تطبيقية والتطبيق العملي.
لغة التدريس :اللغة الإجنليزية والعربية.
مدة الدورة :ت�سعة �أ�شهر.
عدد املتدربني :ح�سب طالب اخلدمة واحلد االعلى ( 16متدرب) .
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دورة الر�صد اجلوي

الهدف:
�إعداد را�صد جوي م�ؤهل للعمل يف جميع انواع حمطات الر�صد اجلوي واملطارات والقواعد اجلوية
واملوانئ البحرية.

املواضيع:
 .1علوم الأر�ض والفلك.
 .2الأر�صاد اجلوية العامة.
 .3الأجهزة وطرق القيا�س.
 .4الأر�صاد اجلوية ل�ش�ؤون الطريان.
 .5طرق الر�صد اجلوي وتعبئة النموذج.
 .6ر�سم خرائط الطق�س.
� .7شفرة .SYNOP
� .8شفرة بيانات اجلو العليا.
� .9شفرة .Metar
 .10الأر�صاد الزراعية.
 .11علم املناخ.

األسلوب:
النظري والذي يعتمد على املحا�رضات العلمية وح�ص�ص تطبيقية والتطبيق العملي.
لغة التدريس :اللغة الإجنليزية والعربية.
مدة الدورة� :ستة �أ�شهر.
عدد املتدربني :ح�سب طالب اخلدمة واحلد االعلى ( 16متدرب) .
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دورة الطق�س وعلوم الغالف اجلوي
:الهدف
.دورة تعريفية وت�أ�سي�سية يف الطق�س وعلوم الغالف اجلوي

:املواضيع
1.Definitions.
2.The atmosphere.
3.The Solar radiation.
4.Heating earth’s surface and atmosphere.
5.The General Circulation.
6.The Mean Circulation in the troposphere and lower Stratosphere.
7.Models of the General Circulation.
8.Jet stream.
9.Diurnal Variation of Meteorological Elements.
9.Temperature, Moisture, Atmosphere stability,Condensation, Precipitation, Air Pressure, Wind.

:األسلوب
.النظري والذي يعتمد على املحا�رضات العلمية وح�ص�ص تطبيقية
. اللغة الإجنليزية والعربية:لغة التدريس
. �أ�سبوعان:مدة الدورة
. ) متدرب16(  ح�سب طالب اخلدمة واحلد االعلى:عدد املتدربني
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دورة EL-NINO SOUTHERN OSCLILATION
الهدف:
التعريف بظاهرة  EL-NINO SOUTHERN OSCLILATIOو�إطالع املتدربني على �أثارها
ودرا�سة بع�ض التطبيقات العملية عليها.

األسلوب:
النظري والذي يعتمد على املحا�رضات العلمية وح�ص�ص تطبيقية.
لغة التدريس :اللغة الإجنليزية والعربية.
مدة الدورة� :أ�سبوع.
عدد املتدربني :ح�سب طالب اخلدمة واحلد االعلى ( 16متدرب) .
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دورة MONSON
الهدف:
التعريف بظاهرة  MONSONو�إطالع املتدربني على �أثارها ودرا�سة بع�ض التطبيقات العملية عليها.

األسلوب:
النظري والذي يعتمد على املحا�رضات العلمية وح�ص�ص تطبيقية.
لغة التدريس :اللغة الإجنليزية والعربية.
مدة الدورة� :أ�سبوع.
عدد املتدربني :ح�سب طالب اخلدمة واحلد االعلى ( 16متدرب) .
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دورة VOLCANOES
الهدف:
التعريف بالرباكني ومواقعها و�آثارها وخمرجاتها وال�شيفرة اخلا�صة بالطريان مبا يخ�ص الرماد
الربكاين.

األسلوب:
النظري والذي يعتمد على املحا�رضات العلمية.
لغة التدريس :اللغة الإجنليزية والعربية.
مدة الدورة� :أ�سبوع.
عدد املتدربني :ح�سب طالب اخلدمة واحلد االعلى ( 16متدرب) .
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مالحظات عامة
 -1تعقد جميع الدورات يف املركز اجلغرايف امللكي الأردين.
 -2تعقد جميع الدورات طيلة ايام اال�سبوع عدا يومي اجلمعه وال�سبت والعطل الر�سمية.
 -3املركز اجلغرايف امللكي الأردين على ا�ستعداد لعقد دورات يف جماالت العلوم امل�ساحية واخلرائطية ونظم
املعلومات اجلغرافية والإ�ست�شعار عن بعد وعلوم الطق�س والغالف اجلوي بناء ًا على �إتفاق م�سبق وح�سب رغبة اجلهة
الطالبة.
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عمان – األردن
املركز اجلغرافي امللكي األردني ّ /
هاتف (  ) 0096265345188فرعي (  ) 260أو (  ) 230فاكس) 0096265347694 ( :
البريد اإللكتروني / )rjgc@rjgc.gov.jo( :املوقع اإللكتروني ( ) www.rjgc.gov.jo
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