
 محمد حسن صخرية. م: إعداد

ورشة العمل اإلقليمية حول استخدام التكنولوجيا في تعدادات السكان 

 والمساكن
 2018يناير / كانون الثاني  29-31

 القاهرة، مصر
 اإلسكوا

التعداد العام للسكان والمساكن 

 األردن - 2015



 GIS/GPSاستخدام نظم المعلومات الجغرافية : الجلسة الخامسة

الجغرافية المعلومات نظام (GIS):   

 الطبيعة ذات البيانات وتحليل ومعالجة وادارة لتخزين االلي الحاسب على يعمل نظام

 .المكانية

 

إحصائية تقسيمات: 

 :(عمل منطقة) اإلحصائي البلوك–

 من مجموعه تضم مساحية وحدة عن عبارة وهو الميداني الباحث عمل منطقة

 مثل طبيعية بحدود أو والممرات كالشوارع اصطناعية بحدود ُمحددة المساكن

 مسكن 150-80 من مساكن عدد تضم  انهار أو وديان
 

 

 



  GIS/GPSدور نظم المعلومات الجغرافية 

المملكة مستوى على ( البلوكات ) االحصائية التقسيمات خرائط تحديث. 

 عدالة لتحقيق وذلك الخرائط باستخدام التعداد بأعمال القائمين على العمل مناطق تقسيم 

 .التوزيع

 حدوث أو منطقة أي سقوط عدم من والتأكد المملكة مناطق لجميع الكاملة التغطية ضمان 

 .تداخل

 الحي، المنطقة مستوى على للمملكة الجغرافية األسماء وتوحيد لجمع بأكبرعملية القيام، 

 .السكني المبنى مستوى إلى نزوال والمعالم الشوارع البلوك،

 الحدود خرائط توفير خالل من الميداني العمل أثناء والتوجيه بالخريطة االسترشاد 

 .االدارية



 في التعداد GIS/GPSالهدف من استخدام نظم المعلومات الجغرافية 

الميداني العمل ضبط (Geo Fencing and Tracking). 

 مستوى على جغرافية احصائية بيانات قاعدة إلى الوصول 

 .المملكة

 الوحدة بربط جغرافي شكل على التعداد بيانات نشر 

 .السكانية بياناتها مع الجغرافية



 في التعداد GIS/GPSالتخطيط والتحضير الستخدام 

تحديد متطلبات العمل: 
 .تحديد اعداد الكوادر البشرية من ذوي الخبرة وتدريبهم وتأهيلهم: كوادر بشرية–

 األجهزة والخوادم والمعدات–

 تجهيز لكل فني جهاز حاسوب خاص به :اجهزة حاسوب •

 :خوادم•
 خادم خاص بالصور الجويةRaster Images 

خادم خاص بقاعدة البيانات الجغرافية األولية 

خادم خاص بقاعدة البيانات الجغرافية النهائية 

 ( 2)خادم خاص بالتطبيقات والخدمات الجغرافية عددActive-Passive    

 بلوترات وطابعات•

 رخص وبرمجيات–

 .  وضع خارطة طريق واضحة وتحديد دورة العمل–

اعطاء دورات متخصصة في المجال وتقسيم العمل ضمن فرق لضمان الوصول :خطط التدريب –
 .لجودة بيانات عالية

 التأكد من جاهزية البنية التحتية الخاصة بنظم المعلومات الجغرافية–

 .التأكد من فعالية عناصر بيئة العمل بشكلها األكفأ من قبل فرق مختصة: االختبار والتحسين–
 

 
 



 الحزم المكتبي – GIS/GPSمرحلة الحزم  

من تحصيلها تم التي البلدية والمناطق االحياء حدود مع االحصائية البلوكات مطابقة 
 .( والبلديات البلدية الشؤون وزارة) مصادرها

 

الفضائية والصورة المباني طبقة على باالعتماد العمراني التوسع مناطق حزم. 

الفضائية الصورة في الموجودة الشوارع على البلوكات حدود تعديل. 

 

عدد المساكن،متوسط المباني،عدد عدد) 2004 تعداد بمؤشرات المكتبي الحزم 
 عدد حساب تم الموجودة (النقاط) المباني عدد على وباالعتماد (البلوك في المساكن
 .2015 لعام البلوك في المتوقعة المساكن

 

  قسمة على العمل تم الميدان باحثي مع وبالتعاون السابقة المؤشرات على بناءا 
 اخر بلوك مع بلوك من جزء دمج او اكثر او بلوكين الى البلوكات من مجموعه
 .%85 بنسبة الميدان في والوقت الجهد تقليل تم وبالتالي

 

 

 



 الحزم الميداني – GIS/GPSمرحلة الحزم 

 متكامل مع خرائط ( مرحلة الحزم)تزويد الباحثين الميدانيين بجهاز لوحي مجهز بنظام الباحث
(GIS )بالخصائص التالية: 

 .والتي تم تجهيزها في مرحلة الحزم المكتبي 2015طبقة حدود بلوكات •

 طبقة حدود االحياء وطبقة الشوارع وطبقة المعالم الرئيسية•

 . فضائية صور•

 الواقع حسب بلوكات ودمج اكتر او بلوك بقسمة المرحلة هذه في الميدانيون الباحثون قام
 الرئيسي،وقد الخادم الى البيانات الرش،ونقل طريق عن ميدانيا الحزمة اعتماد مع الموجود

 المكتبي للحزم %90 الى تصل دقة عن الميداني الحزم عبر

 

يرتبط المتابعة نظام) المتابعة نظام خالل ومن المشرف قبل من البلوكات رفض او اعتماد 
 (األولية الجغرافية البيانات بقاعدة

 

مناطق ونقل عليه عمليات اي اجراء من الحزم فريق ومنع البلوك غلق يتم االعتماد حالة في 
 المعتمدة غير العمل مناطق إعادة يتم بينما نهائية، جغرافية بيانات قاعدة إلى المعتمدة العمل

 .لتعديلها للباحثين

 

نظام مدير يقوم المشرفين اعتماد بعد (GIS)  نظم فريق على المعتمدة البلوكات بتوزيع 
 .للبلوكات الطوبولجي قواعد مطابقة من التأكد ضمنها من العمليات التمام الجغرافية المعلومات

 
 

 
 

 



 مخطط العمل – GIS/GPSمرحلة الحزم  



 GIS/GPSمرحلة الحصر 

اساسية امور ثالثة على الحصر مرحلة في الجغرافية المعلومات نظم استخدام يعتمد : 

 . المباني طبقة–

   الحزم مرحلة في انجازها تم التي 2015 الحديثة االحصائية البلوكات طبقة–
 الجغرافية المعلومات نظم قبل من واعتمادها

  . (الحصر استمارة)الحصر لمرحلة الباحث نظام–

 

متكامل (الحصر مرحلة) الباحث بنظام مجهز لوحي بجهاز الميدانيين الباحثين تزويد 
  :بمايلي الباحث يقوم حيث للباحث، المخصصة العمل لمنطقة (GIS) خرائط مع

 الواقع على موجودة الغير المباني حذف–

 حدود ضمن الواقع على موجودة ولكنها الخارطة من المسقطة المباني اضافة–
   البلوك

 طريقة حسب الواقع وفي االلكترونية االجهزة على احصائية ارقام المباني اعطاء–
 .ميدانيا   عليها متفق

 الحصر بمرحلة الخاصة البيانات قواعد إلى البيانات وتناقل الحصر استمارة تعبئة–

 

 
 



 GIS/GPSمرحلة العد الفعلي 

اساسية امور ثالثة على العد مرحلة في الجغرافية المعلومات نظم استخدام اعتمد : 

 .(الحصر مخرجات) المباني طبقة–

 قبل من واعتمادها   الحزم مرحلة في انجازها تم التي 2015 الحديثة االحصائية البلوكات طبقة–
 الجغرافية المعلومات نظم

 (العد استمارة) العد لمرحلة الباحث نظام–

 

خرائط مع متكامل (العد مرحلة) الباحث بنظام مجهز لوحي بجهاز الميدانيين الباحثين تزويد (GIS) 
 :بمايلي الباحث يقوم حيث ،(اإلحصائي البلوك) للباحث المخصصة العمل لمنطقة

 (صالحيات ضمن) الواقع على موجودة الغير  والمساكن المباني حذف–

 (صالحيات ضمن) المسقطة والمساكن المباني اضافة–

 منطقة إلى وصوله من التأكد ويتم به الخاص اإلحصائي البلوك ضمن لألسر العد استمارة تعبئة–
 .(Geo Fencing) العمل مناطق تحديد وعمليات (GPS) إحداثيات خالل من العمل

 .العد بمرحلة الخاصة البيانات قواعد إلى البيانات وتراسل نقل–

 

فقط به الخاصة العمل منطقة ضمن الباحث حصر إمكانية الجغرافية المعلومات نظم استخدام وفر 
(Geo Fencing) للباحثين المكاني التتبع إمكانية وفر كما (Tracking).   

 



 GIS/GPSمرحلة النشر اإللكتروني 

لنشر الجغرافية المعلومات نظم بقسم خاص الكتروني موقع تجهيز 
 .(GISWEB.DOS.GOV.JO) الخرائط على وعكسها اإلحصائية البيانات

 

 

 

 

 

 

 
على االحصائية المؤشرات يعرض الذي الورقي االحصائي االطلس تجهيز 

 .خرائط شكل

 

 



التعداد العام للسكان والمساكن 

 األردن - 2015

 شكرا الستماعكم


