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- اھداف الورشة   
- تنفیذ الورشة   
- المشاركین   
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مقدمة  

 
 

مع استراتیجیة وزارة المیاه والري واالتحاد الدولي لحماية الطبیعة حول تماشیا 
  Water Dropاالدارة المتكاملة لمصادر المیاه في االردن وفي نطاق مشروع 

) IUCNفي حوض البحر المتوسط والذي ينفذه االتحاد الدولي لحماية الطبیعة (
سات ذات العالقة في كل من ( االردن , مصر, المغرب, بمشاركة المؤس

وفلسطین ولبنان ) بتمويل من االتحاد االوروبي بھدف رفع وعي الشركاء في 
مجال حوكمة ادارة المیاه والذي سیتم من خالله رفع كفاءة الشركاء في مجال 

حوكمة المیاه وحیث ان المشروع ينفذ في محافظة البلقاء   
) ثمانیة عشر فني من كادر المديريات التابعة لمحافظة 18فقد تم تسمیة (

  (GIS)البلقاء للعمل على تدريبھم على نظام المعلومات الجغرافیة 
 

تدريب الموظفین على استخدام انظمة  ھدفت الورشة بشكل عام الىوقد 
المعلومات الجغرافیة والوصول الى وعي باھمیة ھذا النظام.  

 
الموظفین والمدربین شة تشاركیا بالتعاون مابینجاء اسلوب تنفیذ الوروقد   

 
 
 

أھداف الورشة  
 
 

1. عرض المعلومات المكانیة وجداول البیانات بما فیھا خطوط المیاه والصرف  
الصحي  

2. االستعالم عن البیانات باستخدام الجداول لكل طبقة , وباستخدام  
العالقات المكانیة بین الطبقات المختلفة  

3. المكانیة والطبقات الموجودة فیما يخص طبقة  التعديل على المعلومات 
المعالم الرئیسیة وطبقة محطات المیاه والصرف الصحي  

4. انتاج خرائط صحیحة ومتكاملة ومتضمنة عناصر الخريطة   
5. انتاج تقارير تحتوي على معلومات معینة باالضافة الى الرسوم البیانیة   
6. تعلم مھارات انتاج خرائط متقدمة.   
7. ذ مشروع متكامل على نظام المعلومات الجغرافیةتصمیم وانتاج وتنفی   
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تنفیذ الورشة  
 

، وللخروج بأفضل التوصیات الممكنة لتطبیقھا بشكل التدريبضمانا لفعالیة 
لزيادة معرفة الموظفین بما ھو جديد في مجال انظمة المعلومات  موائم

 )منفصلة تدريبیةثالث ورش زاء (جاء تنفیذ الورشة على ثالثة اجفقد  الجغرافیة
لتدريب اكبر عدد ممكن من لغايات اعطاء الفرصة   )ثالثة ايام(ومدة كل ورشة 

، حیث جاءت االجزاء الموظفین  على استخدام انظمة المعلومات الجغرافیة
الثالث على النحو التالي :  

 
 الھدف عنوان الورشة تاريخ االنعقاد الورشة
6/9/2015 ىاالول -

8/9/205 
 
 
 
 

في مقدمة 
انظمة 

المعلومات 
 الجغرافیة

 
 
 
 

تدريب الموظفین على استخدام 
انظمة المعلومات الجغرافیة 

والوصول الى وعي باھمیة ھذا 
النظام.  

 
 
 
 

 

13/9/2015 ةالثانی -
15/9/2015 

16/9/2015 ةالثالث -
17/9/2015  
20/9/2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

 المدرب في الورشة االولى
 

 الفاعوري م. بشرى محمود
 

االولى المشاركین في الورشة  
 

 الجھة االسم الرقم

1.  ادارة میاه محافظة البلقاء م.رانیا الشمايلة  

2.  ادارة میاه محافظة البلقاء م. میساء نصراوي  

3.  ادارة میاه محافظة البلقاء م.رنا الحديدي  

4.  ادارة میاه محافظة البلقاء عبد العلیم الفاعوري  

5.  ة میاه الفحیص وماحصمديري ضیاء الكردي  

6.  ادارة میاه محافظة البلقاء امال الكیالني  

7.  التطبیقیة طالبة تدريب جامعة البلقاء ھديل ابورمان  

8.  التطبیقیة طالبة تدريب جامعة البلقاء والء ابورمان  

9.  التطبیقیة طالبة تدريب جامعة البلقاء روناھي الكردي  

 
 المدرب في الورشة الثانیة

 
 بورمانمعاذ خالد ا

 
 الثانیة المشاركین في الورشة

 
 الجھة االسم الرقم

1.  مديرية میاه لواء عین الباشا عمر بناتم.  

2.  مديرية میاه لواء دير عال عدي الزعبيم.   

3.  مديرية میاه لواء عین الباشا م.محمد عثمان  

4.  ادارة میاه محافظة البلقاء م.حسان الخريسات  

5.  ظة البلقاءادارة میاه محاف عدي الخلیفات  

6.  مديرية میاه قصبة السلط جھاد بدران  

7.  ادارة میاه محافظة البلقاء روان الكلوب  

8.  ادارة میاه محافظة البلقاء فضة العواملة  

9.  طالبة تدريب جامعة البلقاء التطبیقیة محمد الفاعوري  
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  لثةالمدرب في الورشة الثا
 

 النسور حسین م.شیرين
 

 
 الجھة االسم الرقم

 ادارة میاه محافظة البلقاء م.بنان الكايد 1

 ادارة میاه محافظة البلقاء م.نور الحیاصات 2

 ادارة میاه محافظة البلقاء م.ربى النسور 3

 ادارة میاه محافظة البلقاء ھیفاء بني عودة 4

 مديرية میاه لواء الشونة الجنوبیة ةالجعب ريما 5

 ادارة میاه محافظة البلقاء ي النجداوينانس 6

 
 

والتعلم مجريات التدريب  
  

:الیوم التدريبي االول للورشات الثالث تضمن المعلومات التالیة  
 

 
الورشة فتتاحاأوال  :   

 
ثانیا : اجراء تمرين تعارف  

 
عرض اھداف البرنامجثالثا :   

 
خبرات المشاركین استعراضرابعا :   

 
قديمي بالمادة المراد طرحھا للیوم االول بشكل عمل عرض تخامسا : 
من خالل المحاضرة القصیرة والحوار والنقاش تفصیلي  

وھي كالتالي:   
 

1 التعرف على مصطلح انظمة المعلومات الجغرافیة وعناصره  -
االساسیة  

2 التعرف على طرق ادخال المعلومات الى النظام -  
3 عمل تحلیل وتعريف وتعديل للمعلومات على النظام -  
4 عمل عرض للمعلومات وطريقة اظھارھا والمخرجات الي يتم  -

.علیھا سواء كانت مخططات او تقارير او رسوم بیانیة الحصول  
5 التعرف الى مقیاس الرسم ومفھومة ومعناه -  
6 التعرف الى المكونات االساسیة الواجب توافرھا لتكون المعلومة  -

جغرافیة  

  لثةثاال المشاركین في الورشة
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7 لفةالتعرف الى طرق تمثیل البیانات بوسائلھا المخت -  
 

عمل تطبیق عملي و تفصیلي للمعلومات التي تم عرضھا  سادسا:
وشرحھا على معلومات حقیقیة تابعة لسلطة المیاه وھي شبكات المیاه 

والصرف الصحي وقطع االراضي والمعالم االساسیة والمشتركین 
ومصادر المیاه  

 
مستويات المشاركة :ابعاس  

 
المشاركة في اعطاء المعلومات -  

− لتشاورالمشاركة با   
− المشاركة الوظیفیة   
− المشاركة التفاعلیة   
− التعبئة الذاتیة   

 
 الیوم التدريبي الثاني للورشات الثالث تضمن المعلومات التالیة:

 
 

  الیوم السابق ما تم تعلمه فيتلخیص أوال : 
 

عمل عرض تقديمي بالمادة المراد طرحھا للیوم الثاني بشكل :  ثانیا
قصیرة والحوار والنقاشتفصیلي من خالل المحاضرة ال  

وھي كالتالي:   
 

1 Vector,Rasterالتعرف الى طرق تمثیل البیانات وھي  -  
2 وعرضھا  ARC Catalogالعمل على بناء قاعدة بیانات جديدة في  -

ARC Mapفي   
3 وھي  GISالتي يتعامل معھا نظام   extentionsالتعرف الى  -

(tables, autocad file, shapefile,geodatabase,raster data)  
4 data formatالتحدث بشكل تفصیلي عن كل  -  
5 الحتواء المعلومات. (geodatabase)فوائد بناء التعرف الى  -  
6 عرف الى مكونات الجداول على النظام وطرق ربطھا مع بعضھا الت -

Join, Relateالبعض عن طريق   
7 التعرف الى خطوات الحصول على التقارير والرسومات البیانیة. -  

 
ق عملي و تفصیلي للمعلومات التي تم عرضھا وشرحھا عمل تطبی ثالثا:

على معلومات حقیقیة تابعة لسلطة المیاه وھي شبكات المیاه والصرف 
الصحي وقطع االراضي والمعالم االساسیة والمشتركین ومصادر المیاه  

 
مستويات المشاركة سابعا:  

 
المشاركة في اعطاء المعلومات -  

− المشاركة بالتشاور   
− یفیةالمشاركة الوظ   
− المشاركة التفاعلیة   
− التعبئة الذاتیة   
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  للورشات الثالث تضمن المعلومات التالیة: ثالثالیوم التدريبي ال

 
 

  الیوم السابق ما تم تعلمه فيتلخیص أوال : 
 

بشكل  ثالثعمل عرض تقديمي بالمادة المراد طرحھا للیوم الثانیا : 
نقاشتفصیلي من خالل المحاضرة القصیرة والحوار وال  

وھي كالتالي:   
 

1 لتعديل بیانات موجودة او اضافة معلومة  Editالتعرف على شاشة  -
جديدة.  

2 التعرف الى طرق عمل حصر للمعلومة المراد العمل علیھا عن  -
او باستخدام  select by attributeطريق معلوماتھا باستخدام 

الطبقات وموقعھا بالنسبة لبعضھا البعض عن طريق استخدام 
y location.select b  

3 عند رسم الخطوط او  snappingالتحدث عن اھمیة استخدام  -
المعالم.  

4 عمل عرض للشاشات واالدوات على النظام لتنزيل المعلومات  -
على النظام بشكل كامل وشامل و صحیح.  

 
عمل تطبیق عملي و تفصیلي للمعلومات التي تم عرضھا وشرحھا  ثالثا:

میاه وھي شبكات المیاه والصرف على معلومات حقیقیة تابعة لسلطة ال
الصحي وقطع االراضي والمعالم االساسیة والمشتركین ومصادر المیاه  

 
مستويات المشاركة سابعا:  

 
المشاركة في اعطاء المعلومات -  

− المشاركة بالتشاور   
− المشاركة الوظیفیة   
− المشاركة التفاعلیة   
− التعبئة الذاتیة   

 
المادة التدريبیة  

 
name  of trainees in GIS  training   course  and the period of 

training  
 

English name Training period # of 
hourse 

from 

Eng.Rania Alshamaileh 6-8/9/2015 18 hour waj 
Eng.Maysa Nasrawi 6-8/9/2015 18 hour waj 
Eng.Rana Alhadidi 6-8/9/2015 18 hour waj 

Amal Alkilani 6-8/9/2015 18 hour waj 
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Abed alaleem Alfaouri 6-8/9/2015 18 hour waj 
Dia’ Alkurdi 6-8/9/2015 18 hour waj 

Hadeel Aburumman 6-8/9/2015 18 hour Balqa applied 
university 

Wala’a Aburumman 6-8/9/2015 18 hour Balqa applied 
university 

Ronahi Alkurdi 6-8/9/2015 18 hour Balqa applied 
university 

Eng.Omar Banat 13-15/9/2015 18 hour waj 
Eng.Odai Alzobi 13-15/9/2015 18 hour waj 

Eng.Mohammad othman 13-15/9/2015 18 hour waj 
Eng.Hasan Khresat 13-15/9/2015 18 hour waj 

Odai Alkhlifat 13-15/9/2015 18 hour waj 
Jehad Badran 13-15/9/2015 18 hour waj 

Rawan Alkloub 13-15/9/2015 18 hour waj 
Fedah Alawamleh 13-15/9/2015 18 hour waj 

Mohammad Alfaouri 13-15/9/2015 18 hour Balqa applied 
university 

Eng.Ruba Alnsour 16-17/9/2015,20/9/2015 18 hour waj 
Eng.Banan Alkayed 16-17/9/2015,20/9/2015 18 hour waj 
Eng.Noor Hiyasat 16-17/9/2015,20/9/2015 18 hour waj 
Haifaa Baniodeh 16-17/9/2015,20/9/2015 18 hour waj 

Rima Aljubeh 16-17/9/2015,20/9/2015 18 hour waj 
Nancy Alnajdawi 16-17/9/2015,20/9/2015 18 hour waj 

 
 
 
 
 
 
 


