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  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا)

 الري مياه دارةإل AquaCrop برنامج استخدام حول لبنانل ةلثانيا العمل ورشة
  2020 ي/ينايرالثان كانون 24-20الجمهورية اللبنانية،  ،بيروتبيت األمم المتحدة، 

  برنامج العمل

2020 يناير/ ثانيكانون ال 20االثنين  –اليوم األول   

  

 المشاركين تسجيل  09: 00 – 08: 30
  

  افتتاح أعمال الدورة من قبل ممثلي اإلسكوا وأكساد  09: 15 – 09: 00
  

      إلدارة مياه الري: الحالة الدراسية األولى AquaCrop برنامج عملي الستخدام تدريب  10: 30 – 09: 15
 كسادأ /مدير إدارة الموارد المائية ،إيهاب جناد .السيد 
 أكساد /خبير في إدارة الموارد المائية، . مازن نعمانالسيد  

 
 استراحة  11: 00 – 10: 30
  

         إلدارة مياه الري: الحالة الدراسية األولى AquaCrop برنامج عملي الستخدام تدريب  13: 00 – 11: 00
 إيهاب جناد، مدير إدارة الموارد المائية/ أكسادالسيد . 
 السيد. مازن نعمان، خبير في إدارة الموارد المائية/ أكساد  

 
  استراحة غداء  14: 00 – 13: 00
  

  إلدارة مياه الري: الحالة الدراسية الثانية AquaCrop برنامج الستخدام عملي تدريب   15: 30 – 14: 00
  إيهاب جناد، مدير إدارة الموارد المائية/ أكسادالسيد . 
 السيد. مازن نعمان، خبير في إدارة الموارد المائية/ أكساد  

 
  اختتام اليوم األول للورشة



2020 يناير/ لثانيكانون ا 21 الثالثاء –اليوم الثاني   

  
   إلدارة مياه الري: الحالة الدراسية الثانية AquaCrop برنامج تدريب عملي الستخدام  10: 30 – 09: 00

 إيهاب جناد، مدير إدارة الموارد المائية/ أكسادالسيد . 
 السيد. مازن نعمان، خبير في إدارة الموارد المائية/ أكساد  

 
  استراحة  11: 00 – 10: 30
  
  
  ةالثانيإلدارة مياه الري: الحالة الدراسية  AquaCrop برنامج تدريب عملي الستخدام               12: 30 – 11: 00

 إيهاب جناد، مدير إدارة الموارد المائية/ أكسادالسيد . 
 السيد. مازن نعمان، خبير في إدارة الموارد المائية/ أكساد  
     

  لدراسة أثر التغيرات المناخية على المحاصيل الزراعية  AquaCrop برنامج استخدام  13: 00 – 12: 30
 إيهاب جناد، مدير إدارة الموارد المائية/ أكسادالسيد . 
 السيد. مازن نعمان، خبير في إدارة الموارد المائية/ أكساد  

 
  استراحة غداء  14: 00 – 13: 00

  لدراسة أثر التغيرات المناخية على المحاصيل الزراعية  AquaCrop برنامج استخدام  15: 30 – 14: 00
 إيهاب جناد، مدير إدارة الموارد المائية/ أكسادالسيد . 
 السيد. مازن نعمان، خبير في إدارة الموارد المائية/ أكساد  

 
  اختتام اليوم الثاني للورشة

2020 يناير/ ثانيكانون ال 22 األربعاء –اليوم الثالث      

  
  وجدولة الري لمحاصيل الزراعية االحتياج المائي ل لحسابمراجعة   10: 30 – 09: 00

 إيهاب جناد، مدير إدارة الموارد المائية/ أكسادالسيد . 
 

  استراحة  11: 00 – 10: 30
  
   في جدولة الري Cropwat برنامج  استخدام  12: 00 – 11: 00

 إيهاب جناد، مدير إدارة الموارد المائية/ أكسادالسيد . 
  

 Cropwatمع برنامج  Loclimاستخدام قاعدة بيانات         13: 00 – 12: 00
 إيهاب جناد، مدير إدارة الموارد المائية/ أكسادالسيد . 

  
   استراحة غداء  14: 00 – 13: 00

  
  الفاكهة.وجدولة الري ألشجار ج المائي للمحاصيل التقدير االحتي Cropwatحالة دراسية: استخدام   15: 30 – 14: 00

 إيهاب جناد، مدير إدارة الموارد المائية/ أكسادالسيد . 
  

  اختتام اليوم الثالث للورشة



2020يناير / لثانيكانون ا 23 الخميس–اليوم الرابع      

  
  مراجعة عامة لريكار   10: 00 – 09: 00

  
 أكساد ،مدير إدارة الموارد المائية ،إيهاب جناد .م 

  
  استراحة  10: 30 – 10: 00

  
  NetCDFمقدمة تعريفية عن األداة المتعددة األبعاد والملفات بصيغة   11: 30 – 10: 30

  إلى راستر NetCDFتحويل ملفات                                     
       

  أكساد /م المعلومات الجغرافيةظُ خبيرة نُ  :األشقرم.هيام 
  أكساد  /م المعلومات الجغرافيةظُ نُ  خبير اسماعيل:م. علي 

  
 

 NetCDFاستخالص سلسلة زمنية يومية لسنة معينة من ملفات    13: 00 – 11: 30
  

   أكساد  /م المعلومات الجغرافيةظُ نُ  خبير إسماعيل،م. علي 
 .أكساد /م المعلومات الجغرافيةظُ خبيرة نُ  ،هيام األشقر م 

 
  استراحة غداء  14: 00 – 13: 00
  

  الستخالص جدول بيانات مناخية لسلسلة زمنية طويلة Model Builderاستخدام   15: 30 – 14: 00
 

 .أكساد /م المعلومات الجغرافيةظُ خبيرة نُ  ،هيام األشقر م 
  أكساد  /م المعلومات الجغرافيةظُ نُ  خبير إسماعيل،م. علي 

 
  اختتام اليوم الرابع للورشة

2020 يناير/ الثانيكانون  24 الجمعة –اليوم الخامس      

  
 EURO‐CORDEXعلى تنزيل البيانات المناخية من موقع تدريب عملي   10: 30 – 09: 00

  
 مدير إدارة الموارد المائية في المركز العربي أكساد.إيهاب جناد د : 

  
  واحد  NetCDFمن ملف  يومية Rasterشريحة 365استنتاج   11: 30 – 10: 30

  
  م المعلومات الجغرافية في المركز العربي أكساد ظُ نُ  خبير إسماعيل،م. علي 

 
 .م المعلومات الجغرافية في المركز العربي أكسادظُ خبيرة نُ  ،هيام األشقر م 

  

  استراحة غداءوصالة الجمعة   13: 00 – 11: 30

  
 ...الخ للبيانات المناخية) Ensamples(كيفية استنتاج المعدالت الشهرية او السنوية   14: 00 – 13: 00



  
 .م المعلومات الجغرافية في المركز العربي أكسادظُ خبيرة نُ  ،هيام األشقر م 
  م المعلومات الجغرافية في المركز العربي أكساد ظُ نُ  خبير إسماعيل،م. علي 

 
                                ) للبيانات المناخية المفقودة في المناطق الساحلية Interpolationإجراء عملية اإلستقراء (  15: 00 – 14: 00

   Bios Correctionنتيجة                                     
  

  م المعلومات الجغرافية في المركز العربي أكساد ظُ نُ  خبير إسماعيل،م. علي 
  م المعلومات الجغرافية في المركز العربي أكسادظُ خبيرة نُ  :األشقرم.هيام 

 
 خوذة من األقمارألتنزيل بيانات الهطول المطري الم Waporعلى استخدام تطبيق تدريب عملي   15: 30 – 15: 00

  الصناعية
 مدير إدارة الموارد المائية في المركز العربي أكساد ،إيهاب جناد .د 
    

  
  

  أعمال الورشةاختتام   
       


