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اإن العن�صر الب�صري يعد الداعم االأ�صا�صي يف االأداء والتميز، ويعترب من اأهم عنا�صر العمل 
يف خمتلف املجاالت مما يتطلب اإعداده وتاأهيله ب�صورة علمية �صليمة الأداء مهامه على اأكمل 

وجه وباجلودة املن�صودة للحفاظ على التميز التي ت�صعى كل موؤ�ص�صة اإىل حتقيقه.
وتقدمي  االأداء  مب�صتوى  لالإرتقاء  الب�صرية  التنمية  عمليات  اأحد  التدريب  وباإعتبار 
اأف�صل اخلدمات، فاإن املركز اجلغرايف امللكي االأردين ومنذ تاأ�صي�صه عام 1975 يويل اأهمية 
كربى يف تدريب وتاأهيل الكوادر الب�صرية املحلية والعربية، والتي تتعلق بالعلوم امل�صاحية 
ال�صور  واإنتاج  اخلرائط  واإنتاج  ُبعد  عن  واال�صت�صعار   )GIS( اجلغرافية  املعلومات  واأنظمة 
اجلوية امل�صححة، وداأب املركز اجلغرايف �صنويًا باإعداد خطته التدريبية التي تغطي كافة 
طالب  اإىل  اإ�صافة  اخلدماتية،  املوؤ�ص�صات  وكافة  والهيئات  والبلديات  الوزارات  احتياجات 
اجلامعات والكليات واأفراد املجتمع وباإ�صتخدام االأ�صاليب والو�صائل احلديثة مبا يتما�صى مع 

توجيهات حكومتنا الر�صيدة ومتطلبات االأ�صواق املحلية واالإقليمية.
وجاءت خطة التدريب للمركز اجلغرايف لهذا العام م�صتندة على اأ�ص�س متطورة من حيث 
وتوفري  العملي،  والتطبيق  النظرية  واجليومكانية  امل�صاحية  للعلوم  الدولية  املعايري  اتباع 
املعلومات  الأنظمة  املتطورة  التطبيقية  والربامج  واملختربات  احلديثة  امل�صاحية  االأجهزة 
امل�صاحية  للعلوم  اجلامعية  الكلية  وجود  ظل  يف  خا�صة  ُبعد،  عن  واال�صت�صعار  اجلغرافية 
امل�صاحة  الدبلوم يف تخ�ص�صات  والتي متنح درجة  للمركز اجلغرايف،  التابعة  واجليومكانية 

واأنظمة املعلومات اجلغرافية واال�صت�صعار عن ُبعد.
وتعد الربامج التدريبية التي يقدمها املركز اجلغرايف من املجاالت ذات االأهمية الكربى يف 
تنفيذ م�صاريع البنية التحتية واالإن�صائية والعمرانية والتخطيطية والبيئية، يحا�صر فيها 
التعاون والتن�صيق  ا�صتعداد تام يف  العالية، ونحن على  نخبة من املتخ�ص�صني ذوي اخلربات 
اجلاد مع جميع اجلهات يف تقدمي الدورات التدريبية التي حتقق تطلعات واهداف كل موؤ�ص�صة 

جتاه العن�صر الب�صري
واهلل من وراء الق�صد،،،

مـدير عام املركز اجلغرايف امللكي االأردين
الـــــــــعـقـيــــــــــــــد الـــمــــهــنـــــــــــــــــــــــــد�س
معمــــــــــر كـــــــــــامــــــل حـــــــــــداديــــــــــــن

كلمة عطوفة املدير العام





 روؤيتنا
الريادة يف العلوم  امل�صاحية واجليومكانية وتطبيقاتها حمليًا  واإقليميًا 

وعامليًا .
 ر�صالتنا

التنمية  لتحقيق  اجليومكانية  والبيانات  اخلرائط  توفري  على  نعمل 
امل�صتدامة واالأغرا�س الدفاعية من خالل القيام باالأعمال امل�صاحية 
وفق  املعرفة  ون�صر  والتاأهيل  والتدريب  والف�صائي  اجلوي  والت�صوير 

اأف�صل املمار�صات.

قيمنا اجلوهرية

• الوالء واالنتماء.	
• النزاهة  وال�صفافية.	
• العمل بروح   الفريق الواحد.	
• املبادرة  واالبداع	
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نبذة عن املركز اجلغرايف امللكي االأردين 
جهاز   اإىل  البالد  حاجة  من  االأردين  امللكي  اجلغرايف  املركز  تاأ�صي�س  فكرة  انبثقت 
يتوىل كافة االأعمال امل�صاحية واإعداد اخلرائط بكافة اأنواعها ومقايي�صها كاأ�صا�س 
تاأ�صي�س  واإقليميًا. وكان  التنموية والدفاعية والتدريب والتاأهيل حمليًا  للعمليات 
املركز يف عام 1975 كاأول موؤ�ص�صة متخ�ص�صة بهذا املجال، وليقوم بواجباته ومهامه 
كان ال بد من توفر االأطر الفنية املوؤهلة التي ا�صتعان الإيجادها بالدول املتقدمة 
اأردنية موؤهلة التي زودت الدوائر واملوؤ�ص�صات بالكوادر  بدايًة، ثم قيامه ب�صواعد 
املدربة عن طريق كلية املركز اجلغرايف امللكي.ومل يتوقف عند هذا احلد بل جاهد 
اأف�صل عن طريق ادخال اأحدث الربجميات واالأجهزة  من اجل اكمال دوره ب�صكل 
واملعدات وجميع الو�صائل املتقدمة يف جمال عمله مثل احلوا�صيب واأنظمة اال�صت�صعار 

عن بعد واجهزة الر�صم اخلرائطي وامل�صح الطبوغرايف واأجهزة طباعة االأوف�صت.
املهام والواجبات :

تأسيس وإدامة الشبكات اجليوديزية وجميع نقاط مثلثات الدرجات الكبرى حتى . 1

الدرجة الثالثة والتي تغطي اململكة األردنية الهاشمية بجميع مراحل تنفيذها.

تقدمي املعلومات الضرورية لدائرة األراضي واملساحة ملساعدتها في حتضير اخلرائط . 2

الكادسترائية " التفصيلية لألمالك والعقارات ".

إنتاج اخلرائط الطبوغرافية مبختلف املقاييس للمتطلبات الدفاعية والتنموية.. 3

إنتاج اخلرائط املتخصصة جلميع الوزارات واملؤسسات احلكومية واخلاصة.. 4

إدامة ومراجعة اخلرائط اخملتلفة.. 5

تزويد الوزارات واملؤسسات احلكومية واخلاصة باملعلومات املساحية الالزمة للقيام . 6

مبشاريعها اخلاصة.

القيام بالتصوير اجلوي حسب املقاييس املطلوبة جلميع الوزارات واملؤسسات احلكومية . 7

واخلاصة.
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تقدمي النصح للوزارات واملؤسسات احلكومية واخلاصة في كل ما يختص بتدريب . 8

الفنيني وتزويد وإستخدام األجهزة واملعدات في جميع الشؤون اخلاصة باملساحة وصنع 

اخلرائط.

تطوير الفنون املساحيه ألغراض صنع اخلرائط.. 9

العمل على تدريب األعداد الكافية من الفنيني لسد إحتياجات املركز والوزارات . 10

واملؤسسات احلكومية واخلاصة.

احملافظة على أمن املعلومات.. 11

إقامة مكتبة للخرائط تتوفر فيها جميع املعلومات اجلغرافية التي تطلبها اجلهات . 12

الرسمية أو حتتاج إليها.

\
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القطاعات التي ميكنها االإ�صتفادة من الدورات التدريبية

القوات امل�صلحة االأردنية/اجلي�س العربي

الوزارات واملوؤ�ص�صات احلكومية

نقابة املهند�صني

نقابة اجليولوجيني

اجلامعات احلكومية واخلا�صة

موؤ�ص�صات القطاع اخلا�س املحلية

هيئات امل�صاحة العربية واالإقليمية

هيئات امل�صاحة الع�صكرية العربية واالإقليمية

الوزارات واملوؤ�ص�صات احلكومية العربية واالإقليمية

موؤ�ص�صات القطاع اخلا�س العربية واالإقليمية

كافة املعنيني  من املجتمع املحلي
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الدورات التي يعقدها املركز اجلغرايف امللكي االأردين
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الدورات ق�صرية املدى التي تعقد يف املركز اجلغرايف امللكي االأردين 

مدة 
الدورة اسم الدورة  الرقم

أسبوع اإلستشعارعن بعد التأسيسية 1
أسبوع اإلستشعار عن بعد المتقدمة 2
أسبوع )GIS ( نظم المعلومات الجغرافية  التأسيسية 3
أسبوع )GIS( نظم المعلومات الجغرافية المتقدمة 4

أسبوعان المساحة التأسيسية 5
أسبوعان المساحة المتقدمة 6
أسبوعان (Total Station) جهاز المحطة المتكاملة 7
أسبوعان (G.P.S) نظام التوقيع العالمي 8
أسبوعان قراءة الخريطة وتفسير الصور الجوية 9
أسبوعان )Laser Scanner( جهاز 10
أسبوع تحديد اتجاه القبلة 11

أسبوعان )Graphic Design( التصميم الغرافيكي 12
أسبوعان التصوير والطباعة 13
أسبوعان المسح الجوي 14
أسبوعان الرسم الخرائطي 15
يومان األسماء الجغرافية 16
3 أيام ) Arc Scan( المتخصصة (GIS) دورات ال 17
أسبوع     (3D Analyst) المتخصصة (GIS) دورات ال 18
أسبوع (Spatial Analyst( المتخصصة (GIS) دورات ال 19
أسبوع (Watershed & Hydrology) المتخصصة (GIS) دورات ال 20
أسبوع )Building Geodatabase(  المتخصصة )GIS( دورات 21
أسبوع  )Network Analyst( المتخصصة )GIS( دورات 22
4 أيام Advanced Arc GIS Spatial Analysis Hydrology Tool 23
أسبوع Radar Image Processing and Analysis 24
3 أيام Create and Design Web Interactive Maps Arc GIS 25

أسبوع  Portal for Arc GIS :Configuration and administration
,Web Maps and Web Apps . 26
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الدورات املتو�صطة املدى التي تعقد يف املركز اجلغرايف 

مالحظة:
ميكن عقد اأي دورة ويف اأي تخ�ص�س ومبا يتنا�صب مع متطلبات اجلهات الطلبة من 

حيث تاريخ االإنعقاد وحمتوى الدورة.

مدة الدورة اسم الدورة الرقم
شهرواحد المساحة التأسيسية 1
شهرواحد المساحة المتقدمة 2

شهرواحد جهاز المحطة المتكاملة  3

شهرواحد GPS نظام التوقيع العالمي 4

شهرواحد قراءة الخريطة وتفسير الصور الجوية 5

شهرين المساحة الشاملة 6

شهرواحد نظم المعلومات الجغرافية التأسيسية 7

شهرين نظم المعلومات الجغرافية المتقدمة 8

3 أشهر نظم المعلومات الجغرافية الشاملة 9

شهرواحد االستشعار عن بعد التأسيسية 10

شهرواحد االستشعار عن بعد المتقدمة 11

شهرين االستشعار عن بعد الشاملة 12

شهرين الرسم الخرائطي الشاملة 13

شهرواحد المسح الجوي 14

شهرواحد العالقة بني مؤشرات الغطاء النباتي وعوامل املناخ بإستخدام صور 
األقمار الصناعية.

15

شهرين إستخدام بيانات األقمار الصناعية والبيانات اجلغرافية املكانية 
لدعم حتليل قابلية التأثر واخملاطر في التخطيط ملقاومة املناخ.

16



23

وصف الدورات
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دورات املساحة
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دورة امل�صاحة التاأ�صي�صية
الهدف: 

1. التعريف باملبادئ االأ�صا�صية لعلم امل�صاحة وم�صطلحاتها.
2. التعرف على اأدوات القيا�س واأجهزة الزوايا وامل�صافات وطرق ا�صتخدامها.

3. التعرف على طرق اإيجاد االإحداثيات وامل�صاحات.
4. التعريف بامليزانية واأدواتها. 

املوا�صيع: 
1. امل�صاحة التقليدية واأدواتها.

2. امليزانية واأدواتها وا�صتخداماتها.
3. قيا�س الزوايا االأفقية والعمودية وامل�صافات واالأجهزة امل�صتخدمة لذلك.

4. متارين حول قيا�س وح�صاب امل�صاحات من املخططات واخلرائط.
5. تطبيقات ومتارين عملية على االأجهزة.  

االأ�صلوب: 
1. حما�صرات نظرية مع النقا�س.

2. تطبيقات عملية على اأجهزة الت�صوية والزوايا وامل�صافات.
لغة التدري�س: اللغة االإجنليزية والعربية.

مدة الدورة: اأ�صبوعان بواقع )40�صاعة(.
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دورة امل�صاحة املتقدمة
الهدف: 

1. التعريف باملبادئ املتقدمة لعلم امل�صاحة .
االأفقية  والزوايا  امل�صافات  لقيا�س  امل�صتخدمة  امل�صاحية  االأجهزة  على  التعرف   .2

والراأ�صية.
3. التعرف على االإحداثيات وطرق ح�صابها.

4. التعرف على املنحنيات باأنواعها.
 .)Total Station( 5. التعريف باالأجهزة امل�صاحية احلديثة مثل

 . ) GPS ( 6. التعريف بنظام التوقيع العاملي
املوا�صيع: 

.)Total Station( 1. جهاز املحطة املتكاملة
2. االإحداثيات وطرق اإيجادها.

3. قيا�س امل�صافات والزوايا االأفقية والراأ�صية.
4. توقيع املنحنيات باأنواعها.

5. ح�صاب امل�صاحات من اخلرائط واملخططات.
6. تطبيق على اأجهزة  ) GPS ( اليدوية.

االأ�صلوب: 
1. حما�صرات نظرية مع النقا�س.

2. تطبيقات ومتارين عملية على ا�صتخدام االأجهزة امل�صاحية املختلفة.
لغة التدري�س: اللغة االإجنليزية والعربية.

مدة الدورة: اأ�صبوعان بواقع )40�صاعة(.
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)Total Station( دورة جهاز املحطة املتكاملة

الهدف: 
1. التعرف على اجلهاز واأجزائه وملحقاته.

2. التعرف على الربامج التي يحتويها اجلهاز.
3. التدرب على اجلهاز وا�صتخداماته يف جمال امل�صاحة.  

املوا�صيع: 
1. اجلهاز، اأجزائه وملحقاته.

2. الربامج امللحقة باجلهاز يف االأعمال امل�صاحية.
3. الرفع امل�صاحي با�صتخدام الكودات.

.)Liscad( 4. معاجلة البيانات املر�صودة على برجمية

االأ�صلوب: 
1. حما�صرات نظرية مع النقا�س.

.)Total Station( 2. تطبيقات عملية با�صتخدام جهاز

لغة التدري�س: اللغة االإجنليزية والعربية.
مدة الدورة: اأ�صبوعان بواقع )40�صاعة(.
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دورة حتديد اجتاه القبلة

الهدف: 
1. التعرف على اأهم النظريات املتعلقة بعلم اجليوديزيا و�صكل االأر�س.

2. تعريف امل�صاركني باالإحداثيات اجلغرافية وامل�صتوية واأهمية االجتاهات.
3.معرفة كيفية ح�صاب وحتديد اإجتاه القبلة.

املوا�صيع: 
االأر�س  و�صكل  اجليوديزية  املوا�صيع  اأهم  يف  نظرية  فكرة  امل�صاركني  اإعطاء   .1

واالإحداثيات اجلغرافية وامل�صتوية.
2. اإعطاء امل�صاركني فكرة نظرية عن االإحداثيات التي ت�صاعد يف حتديد اجتاه القبلة.

3. ا�صتخدام االأدوات الالزمة من خارطة وبو�صلة واأجهزة )G P S( يدوية حل�صاب 
وحتديد اجتاه القبلة.

4. م�صروع ميداين لتحديد اجتاه القبلة ملوقع م�صجد.

االأ�صلوب: 
1. حما�صرات نظرية مع النقا�س.

2. تطبيقات عملية على ح�صاب وحتديد اجتاه القبلة.
لغة التدري�س: اللغة االإجنليزية والعربية.

مدة الدورة: اأ�صبوع بواقع )20�صاعة(.
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)G P S( دورة نظام التوقيع العاملي

الهدف: 
1. التعرف على التكنولوجيا املتطورة يف علم امل�صاحة واإيجاد وتوقيع االإحداثيات.

.)G P S( 2. التعرف على املكونات االأ�صا�صية واأ�صلوب عمل نظام التوقيع العاملي
3. التعرف والتدرب على كيفية التعامل مع االأجهزة الإيجاد االإحداثيات االأر�صية.

4. التدرب على اإ�صتخدام النظام يف امل�صاحة.  

املوا�صيع: 
1. تكنولوجيا نظام )G P S( ومكوناته.

.)G P S( 2. طرق الر�صد باإ�صتخدام اأجهزة

3. التح�صري املكتبي وامليداين الأعمال الر�صد.
4. اإجراء الر�صد ميدانيًا.

5. اإجراء املعاجلة وحتويل االإحداثيات.
6. ملحة عن اأنظمة الرتبيع واالإ�صقاط امل�صتخدمة يف االأردن.

االأ�صلوب: 
1. حما�صرات نظرية مع النقا�س.

2. تطبيقات عملية  على اإ�صتخدام  النظام.
لغة التدري�س: اللغة االإجنليزية والعربية.

مدة الدورة: اأ�صبوعان بواقع )40�صاعة(.
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Laser Scanner دورة جهاز
الهدف: 

.Laser Scanner 1. التعرف على جهاز الـ
 Laser الـ  بجهاز   اخلا�صة  البيانات  ملعاجلة  امل�صتخدمة  الربجمية  على  التعرف   .2

.Scanner
املوا�صيع: 

1. مقدمة عامة عن اجلهاز ومبداأ عمله.
2. التعريف باأجزاء اجلهاز والقطع املرفقة امل�صتخدمة.

3. طريقة ن�صب اجلهاز والربط وتوزيع االأهداف.
4. التدرب على اإعداد اجلهاز للر�صد وت�صدير البيانات.

5. ال�صرح عن برنامج املعاجلة.
6. التدرب على معاجلة البيانات املر�صودة.

االأ�صلوب: 
1. حما�صرات نظرية مع النقا�س.

2. تطبيقات عملية باإ�صتخدام اجلهاز والربجمية.
لغة التدري�س: اللغة االإجنليزية والعربية.

مدة الدورة: اأ�صبوعان بواقع )40�صاعة(.
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دورة امل�صح اجلوي

الهدف: 
1. التعريف النظري بعلم امل�صح اجلوي.

2. التعريف با�صتخدامات ال�صور اجلوية.
3. التعرف على االأجهزة امل�صتخدمة يف امل�صح اجلوي والعمل عليها.

املوا�صيع: 
1. مقدمة يف علم امل�صح اجلوي.

2. تطبيقات عملية على التوجيه الداخلي والتوجيه الن�صبي والتوجيه املطلق.
3. التدريب على ر�صم املعامل االأفقية واملعامل الراأ�صية.

4. عمل املوزاييك وا�صتخداماته.
االأ�صلوب: 

1. حما�صرات نظرية مع النقا�س.
2. تطبيقات عملية على االأجهزة.

لغة التدري�س: اللغة االإجنليزية والعربية.
مدة الدورة: اأ�صبوعان بواقع )40�صاعة(.
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دورات نظم املعلومات اجلغرافية

 )GIS(
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دورة نظم املعلومات اجلغرافية )GIS( التاأ�صي�صية

الهدف: 
1. بيان اأهمية النظام ومكوناته.

2. التعرف على املفاهيم االأ�صا�صية للنظام.
3. التعامل مع االأجهزة املكونة للنظام.
4. تكوين قواعد البيانات اجلغرافية.

5. التعرف على اأنظمة معاجلة وحتليل واإخراج النتائج.
املوا�صيع: 

1. التعرف على مكونات النظام ومزاياه.
2. اإدخال البيانات واإدارتها وحتليلها.

3. ملحة عن الربجميات امل�صتخدمة.
4. و�صائل متثيل البيانات اجلغرافية.

5. و�صائل حتويل املعلومات اجلغرافية اإىل معلومات رقمية.
6. تقنيات معاجلة البيانات الو�صفية.

االأ�صلوب: 
1. حما�صرات نظرية مع النقا�س.

2. تطبيقات عملية باإ�صتخدام االأجهزة والربجميات.
لغة التدري�س: اللغة االإجنليزية والعربية.

مدة الدورة: اأ�صبوع بواقع )20�صاعة(.
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دورة نظم املعلومات اجلغرافية )G I S( املتقدمة

الهدف: 
1. تعميق املفاهيم االأ�صا�صية لنظم املعلومات اجلغرافية.
2. التعرف على طرق تكوين قواعد البيانات اجلغرافية.

3. املمار�صة العملية املعمقة على اأنظمة وحتاليل واإخراج النتائج. 
املوا�صيع: 

1. مراجعة مكونات نظم املعلومات اجلغرافية.
2. معاجلة وحتليل واإدارة املعلومات اجلغرافية.

.) Georefrencing ( 3. ربط ال�صور باإحداثياتها احلقيقية
4. تقنيات تعميم البيانات ومعاجلة قطع اللوحات.

5. تطبيقات متعددة على الربجمية امل�صتخدمة.
6. م�صروع يبني اإدخال املعلومات واإخراج اللوحة ب�صورتها النهائية.

االأ�صلوب: 
1. حما�صرات نظرية مع النقا�س.

2. تطبيقات عملية با�صتخدام االأجهزة والربجميات.
لغة التدري�س: اللغة االإجنليزية والعربية.

مدة الدورة: اأ�صبوع بواقع )20�صاعة(.
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دورة التحليل املكاين للبيانات اجلغرافية
Spatial Analyst

الهدف: 
1. فهم االمناط املكانية وعالقة الطبقات مع بع�صها البع�س.

املوا�صيع: 
1. االإجابة على االإ�صتف�صارات املتعلقة بالبيانات املكانية وو�صع ال�صيناريوهات. 

2. اإيجاد اأن�صب موقع لبناء من�صاأة جديدة من خالل التحليل املدمج للطبقات اجلغرافية.
 Model باإ�صتخدام  عملها  واأمتتة  اجلغرافية  واملعاجلات  التحليل  اأدوات  بناء   .3

.Builder

.)Watershed(4. فهم وتر�صيم مناطق ت�صريف املياه

االأ�صلوب: 
1. حما�صرات نظرية مع النقا�س.

2. تطبيقات عملية با�صتخدام االأجهزة والربجميات.

لغة التدري�س: اللغة االإجنليزية والعربية.
مدة الدورة: اأ�صبوع بواقع )20�صاعة(.
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دورة التحليل الثالثي االأبعاد للبيانات اجلغرافية
3D Analyst

الهدف: 
1. فهم اآلية ان�صاء منوذج ثالثي االبعاد للطبقات اجلغرافية.

2. فهم اآلية عر�س منوذج ثنائي االبعاد.
3. فهم اآلية حتديد املوقع االن�صب الإن�صاء اي معلم.

املوا�صيع: 
والتحكم  املختلفة  اجلغرافية  للطبقات  االأبعاد  ثالثي  منوذج  وعر�س  اإن�صاء   .1

بخ�صائ�صها.
2.اظهار اثر املن�صاأت املقرتحة على املعامل احلالية.

)Lin of Sight( 3.ايجاد اأن�صب مكان الإن�صاء برج وحتليل خط االفق
.)TIN(4.التمثيل الطبوغرايف باإ�صتخدام ال

5.احت�صاب احلجوم وامل�صاحات للمعامل ال�صطحية.
.3D Animation 6.عمل

االأ�صلوب: 
1. حما�صرات نظرية مع النقا�س.

2. تطبيقات عملية با�صتخدام االأجهزة والربجميات.
لغة التدري�س: اللغة االإجنليزية والعربية.

مدة الدورة: اأ�صبوع بواقع )20�صاعة(.
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دورة بناء قواعد البيانات اجلغرافية
Building Geodatabase

الهدف: 
1.هيكلة قواعد البيانات اجلغرافية وتنظيم حمتواها لتخزين، واإظهار، وتعديل هذه 

البيانات بطريقة فعالة. 
2.اإ�صافة امل�صتخدمني وحتديد اأدوارهم على قواعد البيانات اجلغرافية ل�صمان تكامل 

البيانات املكانية والغري مكانية 
3.ت�صميم قواعد البيانات اجلغرافية باإ�صتخدام قوالب منوذج البيانات.

4.ن�صر قواعد البيانات كخدمات ويب.
املوا�صيع: 

1.التعرف على اأنواع قواعد البيانات اجلغرافية ومكوناتها.
.)Data Schema( 2.اإن�صاء قواعد بيانات وحتديد خمططتها

3.حتميل وتوريد البيانات املكانية وب�صيغ خمتلفة مثل )CAD & GPS file ( اإىل 
قواعد البيانات اجلغرافية. 

4.اإدارة ال�صور وجتميعها من خالل قواعد البيانات اجلغرافية.
االأ�صلوب: 

1. حما�صرات نظرية مع النقا�س.
2. تطبيقات عملية باإ�صتخدام االأجهزة والربجميات.

لغة التدري�س: اللغة االإجنليزية والعربية.
مدة الدورة: اأ�صبوع بواقع )20�صاعة(.
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 دورة حتليل �صبكات الطرق
Network Analyst

الهدف: 
1.  فهم اآلية عمل �صبكات الطرق.

2. التعرف على اآلية اإحت�صاب مناطق اخلدمة واحت�صاب اق�صر  طريقة.
املوا�صيع: 

واملكونات  اجلغرافيــة  البيانات  مفهوم  من  الطرق  �صبكات  عمل  اآلية  على  1.التعرف 
الالزمة جلعل ال�صبكة قابلة للتحليل.

2.اإحت�صاب مناطق اخلدمة ح�صب زمن القيادة اأو ح�صب امل�صافة.
3.اإحت�صاب اأق�صر طريق بني نقطتني اأو اأكرث.

املواقع  تخ�صي�س  طريقة  باإ�صتخدام  جديدة  من�صاآت  الإ�صافة  املواقع  اأن�صب  4.اإيجاد 
.)Location Allocation(

االأ�صلوب: 
1. حما�صرات نظرية مع النقا�س.

2. تطبيقات عملية باإ�صتخدام االأجهزة والربجميات.
لغة التدري�س: اللغة االإجنليزية والعربية.

مدة الدورة: اأ�صبوع بواقع )20�صاعة(.
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Watershed & Hydrology دورة

الهدف: 
1. فهم االمناط املكانية وعالقات الطبقات مع بع�صها البع�س.

املوا�صيع: 

.)Watershed(1. فهم وتر�صيم مناطق ت�صريف املياه

االأ�صلوب: 

1. حما�صرات نظرية مع النقا�س.

2. تطبيقات عملية با�صتخدام االأجهزة والربجميات.

لغة التدري�س: اللغة االإجنليزية والعربية.

مدة الدورة: اأ�صبوع بواقع )20�صاعة(.
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Arc Scan  دورة

الهدف: 
1. فهم اآلية حتويل ال�صور املم�صوحة �صوئيًا  اىل بيانات رقمية.

2. فهم اآلية تعديل البيانات الرقمية بوا�صطة الربجمية.

املوا�صيع:
1.  حتويل ال�صور املم�صوحة �صوئيًا اىل بيانات رقمية.
2. تعديل البيانات الرقمية بوا�صطة �صريط االأدوات.

االأ�صلوب: 
1. حما�صرات نظرية مع النقا�س.

2. تطبيقات عملية باإ�صتخدام االأجهزة والربجميات.

لغة التدري�س: اللغة االإجنليزية والعربية.
مدة الدورة: ثالث ايام  بواقع )12�صاعة(.
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دورات البوابة اجليومكانية
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Cerat and Design Web Interactive
 Maps ArcGIS

About This Course
This course prepares GIS users efficiently to work with GIS content 
on their organization’s portal through Web and to understand the 
main capabilities of Portal for ArcGIS to support data production 
and dissemination. Through realistic scenarios and hands on exerci -
es, learners will master the essentials of discovering, using, making, 
and sharing web 

maps.Objectives 
•	 To understand the concept of publishing GIS content
•	 To create Web Map
•	 To configure Web Map

Instructor Names
Geo-Portal Section Team
Who is the target audience 
This training course is designed for individuals who intend to get 
good Web GIS enhancement.
Prerequisites
Basic knowledge of GIS
Duration: three days (12 hours).
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 Portal for ArcGIS: Configuration and
administration، Web Maps and Web Apps

About This Course
This course prepares GIS users efficiently to work with GIS content 
on their organization’s portal through Web and to understand the 
main capabilities of Portal for ArcGIS to support data production 
and dissemination. Through realistic scenarios and hands on exerci -
es, learners will master the essentials of discovering, using, making, 
and sharing web maps, apps, and other geospatial content.

Objectives 
•	 To learn about Portal Administration and Content Management 

in ArcGIS Portal
•	 To create Web Map
•	 To create ArcGIS web applications: Web AppBuilder and Das -

board.
Who is the target audience 
This training course is designed for individuals who intend to get 
good Web GIS enhancement. 
Prerequisites
Basic knowledge of GIS
Duration: three days (20 hours).
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دورات اإلستشعار عن بعد
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دورة االإ�صت�صعار عن بعد التاأ�صي�صية

الهدف: 
1. التعرف على املفاهيم االأ�صا�صية لالإ�صت�صعار عن بعد وتف�صري ال�صور الف�صائية.

2. التعرف على التطبيقات املختلفة لالإ�صت�صعار عن بعد.
3. التعرف على مبادئ معاجلة ال�صور الرقمية.

4. التعرف على اأنظمة املعاجلة الرقمية من اإدخال واإخراج.

املوا�صيع:   
1. مبادئ االإ�صت�صعار عن بعد وال�صور الف�صائية وتف�صريها.

2. تطبيقات االإ�صت�صعار عن بعد.
3. املعاجلة الرقمية لل�صور الف�صائية )معاجلة اأولية، ت�صحيح هند�صي، حت�صني ال�صور 

وت�صنيفها واأنظمة املعاجلة الرقمية(.
4. تطبيقات عملية، عر�س وحفظ ال�صور، الرتاكيب اللونية، الت�صنيف.

االأ�صلوب: 
1. حما�صرات نظرية مع النقا�س.

2. تطبيقات عملية باإ�صتخدام االأجهزة والربجميات.
لغة التدري�س: اللغة االإجنليزية والعربية.

مدة الدورة: اأ�صبوع بواقع )20�صاعة(.
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دورة االإ�صت�صعار عن بعد املتقدمة

الهدف: 
1. تعميق املفاهيم االأ�صا�صية لالإ�صت�صعار عن بعد.

2. اإبراز دور االإ�صت�صعار عن بعد وتطبيقاته املختلفة يف املجاالت الع�صكرية واملدنية.
3. املمار�صة العملية على االأجهزة املتنوعة ومعاجلة وحتليل معطيات ال�صور الف�صائية. 

املوا�صيع: 
1.اال�صت�صعار عن بعد و تف�صري ال�صور الف�صائية.

2. املعاجلة الرقمية لل�صور الف�صائية من حيث الت�صحيح الهند�صي واالإ�صعاعي وطرق 
الت�صنيف.

3. م�صروع عملي يف اأحد جماالت  اال�صت�صعار عن بعد. 

االأ�صلوب: 
1. حما�صرات نظرية مع النقا�س.

2. تطبيقات عملية باإ�صتخدام االأجهزة والربجميات.
لغة التدري�س: اللغة االإجنليزية والعربية.

مدة الدورة: اأ�صبوع بواقع )20�صاعة(.
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ا�صتخدام البيانات ال�صاتلية والبيانات اجلغرافية 
املكانية لدعم حتليل القابلية للتاأثر واملخاطر يف 

التخطيط ملقاومة املناخ
الهدف: 

توفري ت�صور كامل ملتخذي القرار يف املجال ذي ال�صلة. 1
دعم حتقيق اأهداف التنمية امل�صتدامة. 2
امل�صاعدة يف و�صع اخلطط امل�صتقبلية حلماية املجتمعات والنظم البيئية. 3
اإثبات �صرورة اإدارة االأزمات واملخاطر يف �صياق تغري املناخ. 4
توقع االمتثال خلطط . 5

املوا�صيع: 
مبادئ مراقبة االأر�س. 1
اأقمار موارد االأر�س. 2
اأدوار البيانات ال�صاتلية والبيانات اجلغرافية املكانية لتغري املناخ. 3
معاجلة ال�صور الرقمية. 4
ا�صتك�صاف تهديدات املناخ. 5
تقييم ال�صعف واملخاطر. 6
التحقيق يف اخليارات )املخاطر مقابل ال�صعف(. 7
توحيد االإجراءات وحتديد اأولوياتها. 8

االأ�صلوب: 
1. حما�صرات نظرية مع النقا�س.

2. تطبيقات عملية باإ�صتخدام االأجهزة والربجميات.
لغة التدري�س: اللغة االإجنليزية والعربية.

مدة الدورة: �صهر بواقع )80 �صاعة(.
.
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العالقة بني موؤ�صرات الغطاء النباتي 
وعوامل املناخ با�صتخدام �صور االأقمار ال�صناعية

الهدف: 
توفري ت�صور كامل ملتخذي القرار يف املجال ذي ال�صلة. 1
دعم حتقيق اأهداف التنمية امل�صتدامة. 2
امل�صاعدة يف و�صع اخلطط امل�صتقبلية حلماية املجتمعات والنظم البيئية. 3
اإثبات �صرورة اإدارة االأزمات واملخاطر يف �صياق تغري املناخ. 4
توقع االمتثال خلطط . 5

املوا�صيع: 
مبادئ مراقبة االأر�س. 1
مقدمة يف العوامل املناخية وموؤ�صرات الغطاء النباتي وكيفية التعامل معها. 2
معاجلة اأهم العوامل املناخية املكانية والزمانية. 3
معاجلة اأهم موؤ�صرات الغطاء النباتي املكاين والزماين. 4
حتليل وت�صنيف موؤ�صرات الغطاء النباتي والعوامل املناخية. 5
تكامل موؤ�صرات الغطاء النباتي وعوامل املناخ. 6
تقييم االأثر بني موؤ�صرات الغطاء النباتي وعوامل املناخ. 7
االأ�صلوب: . 8
حتليل منطقة جغرافية كبرية بدقة عالية. 1
اتخاذ التدابري واالإجراءات املنا�صبة. 2
حتديد العوامل واملكونات االأكرث تاأثرًا. 3
امل�صاعدة يف التخطيط للتدابري البديلة ال�صديقة للبيئة. 4

لغة التدري�س: اللغة االإجنليزية والعربية.
مدة الدورة: �صهرين بواقع )160�صاعة(.
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دورات الطقس واملناخ
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 Advanced ArcGIS
Spatial Analysis Hydrology Tool

Course objectives:
This training course will help professional hydrologists 
and geographers on understanding the basics of watershed 
delineation processes and the available tools within the ArcGIS 
environment to perform geo-hydrological analysis for watershed 
management. 

Course outline: 
	• Introduction•to•hydrology، hydrological cycle، 
watersheds…
	• Hydrological•modelling•basics•
	• Manual•watershed•delineation•process•
	• Watershed•delineation•using•ArcGIS•)Spatial Analyst/ 
Hydrology(
	• Automated•delineation•process
	• Computing•watershed•characteristics•
	• Case•studies•and•practical•examples•

Duration: 
	• Four•days•)4 hours/day(
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Radar image processing and analysis

Course objectives:
In this course an Introduction to SAR will be given. You will 
comprehend what SAR Amplitude and Phase are، what the Di -
ferential SAR Interferometry is and how it is useful for various 
applications. You will learn the Interferometry Principles and 
CCD.

Course outline: 
	• Introduction•to•Radar…
	• Radar•imaging•system
	• The•scattering•mechanisms•
	• Factors•affecting•RADAR•backscatter
	• RADAR•bands
	• Synthetic•Aperture•Radar•)SAR( 
	• Polarization•Applications
	• InSAR•Processing)Interferometric SAR(
	• Change•Detection•)CCD(

Duration: 
	• Five•days•)3 hours/day(
	• 2-day intensive )9 hours(. 
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دورات الرسم اخلرائطي
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دورة الر�صم اخلرائطي

الهدف: 
1. التعريف باخلريطة وعنا�صرها واأنواعها.

2. التدريب على اإ�صتخدام مفتاح اخلريطة )الفهر�س(.
3.  التعرف على اأنواع الربجميات واالأجهزة امل�صتخدمة يف الر�صم اخلرائطي.

4. التدريب العملي على ا�صتخدام الربجميات امل�صتخدمة يف الر�صم اخلرائطي.

املوا�صيع: 
1. مقدمة عن علم اخلرائط.

امل�صاقط  اأنواع  اإىل  باالإ�صافة  الكنتورية  والفرتة  العر�س  ودوائر  الطول  خطوط   .2
واأنظمة الرتبيع.

3. هوام�س اخلريطة.
4. تطبيقات الربجميات امل�صتخدمة الإنتاج اخلرائط.

االأ�صلوب: 
1. حما�صرات نظرية مع النقا�س.

2. تطبيقات عملية ومتارين على عمليات الر�صم.
لغة التدري�س: اللغة االإجنليزية والعربية.

مدة الدورة: اأ�صبوعان بواقع )40 �صاعة(.
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دورة قراءة اخلريطة وتف�صري ال�صور اجلوية

الهدف: 
1. تعريف امل�صاركني باخلريطة وال�صور اجلوية.

2. التدرب على اإ�صتخدام اخلريطة وال�صور اجلوية ب�صكل جيد.  

املوا�صيع: 
1. الوثائق واملخططات وت�صمل اخلرائط الطبوغرافية وال�صور اجلوية.

2. املعامل امل�صتوية.
3. االإحداثيات )امل�صتوية اأو الديكارتية واجلغرافية و النقطية (.

4. ال�صور اجلوية والوثائق امل�صتخدمة يف علم امل�صاحة.  

االأ�صلوب: 
1. حما�صرات نظرية مع النقا�س.

2. تطبيقات عملية باإ�صتخدام االأجهزة والربجميات.

لغة التدري�س: اللغة االإجنليزية والعربية.

مدة الدورة: اأ�صبوعان بواقع )40 �صاعة(.
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دورة االأ�صمـاء اجلغرافية
الهدف: 

1. التعريف باال�صم اجلغرايف واأهميته.
2. التعريف بنظم كتابة االأ�صماء اجلغرافية.

3. التعريف مبعاجم البلدان وفهار�س االأ�صماء اجلغرافية.
املوا�صيع: 

1. مفهوم االأ�صماء اجلغرافية.
2. هيئة االأمم املتحدة واالأ�صماء اجلغرافية.

3. اللغة العربية واالأ�صماء اجلغرافية.
4. نقل االأ�صماء اجلغرافية باحلروف الرومانية )الرومنة(.

5. فهار�س االأ�صماء اجلغرافية ومعاجم البلدان.
6. اللجنة الوطنية لالأ�صماء اجلغرافية.

االأ�صلوب: 
1. حما�صرات نظرية مع النقا�س.

2. تدريب عملي.
3. زيارة اإىل املكتبة.

لغة التدري�س: اللغة العربية.
مدة الدورة: يومان بواقع )10 �صاعات(.
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دورات التصميم و الطباعة والتصوير
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دورة الت�صميم اجلرافيكي
)Graphic Design( 

 

الهدف: 
1. التعرف باالأ�صاليب امل�صتخدمة يف الت�صاميم ب�صكل عام.

2. التعامل مع برامج الت�صميم ب�صكل �صحيح وهادف.

3. اإتقان التعامل مع املطبوعات واأ�صاليب الطباعة.

املوا�صيع: 
1. نبذة عن الت�صميم.

2. نبذة عن الربامج امل�صتخدمة.

3. ا�صتخدام اأدوات وتاأثريات الربامج.

4. تطبيقات عملية على الربامج.

االأ�صلوب: 
1. حما�صرات نظرية مع النقا�س.

2. تطبيقات عملية باإ�صتخدام احلا�صوب والربجميات.

لغة التدري�س: اللغة االإجنليزية والعربية.
مدة الدورة: اأ�صبوعان بواقع )40 �صاعة(.
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دورة الت�صوير والطباعة    

الهدف: 
1. تعريف امل�صارك وتدريبه على الت�صوير اخلرائطي.

2. تعريف امل�صارك وتدريبه على اإ�صتخدام اآالت الطباعة الثقيلة واخلفيفة ومقطع 
الورق.

املوا�صيع: 
1. ملحة عن الطباعة واالآالت امل�صتخدمة.

2. ملحة عن الت�صوير.
3. ملحة عن املعاجلة الكيميائية لالأفالم اخلرائطية.

4. التدريب على اآالت الطباعة الثقيلة/ اأوف�صت.
5. التدريب على طباعة لوحات احلفر، لوحات النزع، اال�صرتالون.

االأ�صلوب: 
1. حما�صرات نظرية مع النقا�س.

2. تطبيقات عملية على الت�صوير والطباعة.

لغة التدري�س: اللغة االإجنليزية والعربية.
مدة الدورة: اأ�صبوعان بواقع )40 �صاعة(.
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1- تعقد جميع الدورات في املركز اجلغرافي امللكي األردني.

2- تعقد جميع الدورات طيلة ايام االسبوع وخالل ساعات الدوام الرسمي عدا يومي اجلمعه 

والسبت والعطل الرسمية.

املساحية  العلوم  مجاالت  في  دورات  لعقد  استعداد  على  األردني  امللكي  اجلغرافي  املركز   -3

واخلرائطية ونظم املعلومات اجلغرافية واإلستشعار عن بعد بناًء على إتفاق مسبق وحسب 

رغبة اجلهة الطالبة. 

4-خصم خاص للمجموعات والطالب.

مالحظات عامة

املركز اجلغرافي امللكي األردني / عّمان – األردن

هاتف ) 0096265345188 (    فرعي ) 260 ( أو ) 230 (  فاكس: ) 0096265347694 ( 

   ) www.rjgc.gov.jo ( املوقع اإللكتروني  / )rjgc@rjgc.gov.jo(  :البريد اإللكتروني




