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 برنامجبطاقة تقنية حول ال – 1

 اإلنسانية ث في العلومهج البححول مناوالتدريب لتكوين ل عالرابنامج الوطني برال رنامجالب نواعن

 الجغرافية االجتماعية ونظم المعلوماتو

رافية و  الرابعةموضوع النسخة   االستشعار عن بعدنظم املعلومات الجغ

 بإفران 2020 ماي 31و 30، 29 دورة

 

  المحتضنة ةالمؤسس

 للبرنامج

 

 فران جامعة األخوين بإ -جتماعية ية واال لعلوم اإلنسانة اكلي -

والفئات ات خصصالت

 من البرنامج ستفيدةالم

 

العلوم  على المستوى الوطني ضمن تخصصاتمسجلين بسلك الدكتوراه الالباحثين مختلف 

ندسين المعماريين، المهفتح باب المشاركة في وجه باإلضافة إلى  ،اإلنسانية واالجتماعية

إعداد التراب وقطاعات  والوكاالت الحضريةالجماعات المحلية ن بيمللعان ايوالتقنيطر ألاو

ووكاالت التنمية االجتماعية  ،حواض المائية والغابات والطبغرافيينالفالحة واألواإلسكان و

 .لمراكز الجهوية لإلستثماراو

 

 

 

 

 شاركةمالجامعات ال

)انتماءات الباحثين 

 المشاركين(

 انخوين بإفرألاعة جام -

 جامعة محمد الخامس الرباط -

 لقنيطرةجامعة ابن طفيل ا -

 اءثاني الدار البيضجامعة الحسن ال -

 قاضي عياض مراكشعة الجام -

 ديرأكاعة إبن زهر جام -

 سيدي محمد بن عبد هللا فاسمعة جا -

 يمان بني ماللجامعة السلطان المولى سل -

 جامعة محمد األول وجدة -

 ي تطوان لك السعدعبد الماجامعة  -

 جامعة شعيب الدكالي الجديدة  -

 ن األول سطاتة الحسجامع -

 نية مز ساعة 30 برنامجمدة ال

 

 تملونالمح الشركاء

 (تنسيقال)قيد 

-  

-  

-  

ة كلية العلوم اإلنساني مع تعاونب باب للبحث والتنميةجمعية منتدى الجغرافيين الش ظيمالتن

 ألخوين بإفرانواالجتماعية بجامعة ا

ابراهيم أوعدي، عبد الوهاب صديق، صديق عبد النور، ، المالكيق، موسى رزوكريم معبد ال لجنة التنسيق

 .حسن الدكالي وعزيز محجوب سعيد دين
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 متخصصون في نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد باحثون وأطرأساتذة و علمي اف الاإلشر

صديق، صديق عبد النور،  لوهابعبد ا، المالكي ، رشيد الداودي، موسىيم مرزوقعبد الكر لمنظمةنة االلج

عزيز ، حسن الدكاليلطيفة ماروش، ، فاطمة الزهراء بنعمارة، سعيد دينابراهيم أوعدي، 

 .جانياء التيوزكري ، رشيد الداودي، محمد مشبوحمحجوب

 

 الوطنيبرنامج من ال الرابعةتنظيم النسخة لسياق العام لا – 2

 االجتماعيةاإلنسانية و في العلوم  البحثناهج ريب حول ملتكوين والتدلول لوطني ال امج االبرنعرف 

رافية  اهج وأدواتلدن املهتمين بمنة واسعة من دى طيبا ومتابعبيرا وصنجاحا ك ،ونظم املعلومات الجغ

ورشة  40جد مكثف، قارب  تدريب وتكوينجتماعية، حيث اشتمل على علوم اإلنسانية وال ضمن ال البحث

املعهد الوطني للتهيئة والتعمير واملعهد امللكي اإلنسانية بالرباط و  والعلوم اآلدابكلية  تضنتهاحاة، تكويني

اه ينتمون ل باحث دكتور  60وبمشاركة  ،2017ليوز يو  19إلى  9ة من فترة املمتدفة األمازيغية طيلة الللثقا

  .1ن اذ جامعي ومكو أست 30، وأشرف عليها حوالي مؤسسة جامعية مغربية 15

ت رامج املعالجة الرقمية للمعطياح وبيضاائل اإل وسحول  نيةنظمت النسخة الثاوالية، وفي السنة امل

حث با 70بمشاركة ، 2018يونيو  28إلى  24من خالل الفترة املمتدة الكمية والنوعية بأطروحة الدكتوراه 

 15 ون، عامتيعلميتين تين جلس شمل مكثف نامجر بوحظيت ب .ةمؤسسة جامعية مغربي 18ثلون دكتوراه يم

بمشاركة  ،وتميزت النسخة الثالثة .مجموعات عمل موضوعاتية مصغرة 10 وكوينية تطبيقية، ورشة ت

خصصات املغربية من ت ؤسسات الجامعيةباحثا يمثلون مختلف امل 90واسعة من الباحثين ارتفعت إلى 

 –االستمارة ، شبكة املالحظة: اهحة الدكتور طرو بأ أدوات البحث امليداني وحملت عنوان متنوعة،

  .(اتالقياس - تاينلعأخذ اداني )ختبري امليالعمل امل –املقابلة 

وانتظام ، 2019في مارس الدكتوراه"  - املاستر –حوث: اإلجازة يعتبر إصدار "الدليل املنهجي إلعداد البو 

ز مظاهر (، من أبر 2019-2018-2017والية )الدورات وتزايد كثافة املشاركة فيها خالل ثالث سنوات مت

ى موعدا سنويا يغني العرض التكويني والتدريبي الوطني ضمن وأهمية مضمون البرامج الذي أضح نجاح

إصدار أشغال  2020، كما ستشهد سنة ونظم املعلومات الجغرافية الجتماعيةالعلوم اإلنسانية و ة أسر 

 . يقلتنسطور ا دعي جديلف جماؤ مالنسختين الثانية والثالثة ضمن 

 

 

 
توفر م ني للتكوين والتدريبوطج المين البرناممراحل ومضاجوانب و فمختل حة يعرض بالتفصيلفص 65نا من مكوشامال المنتدى، تقريرا أنحز  1

 في صيغة رقمية.
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 وطنيامج التكويني الالبرن نم الرابعةالنسخة ع ضومو – 3

اإلنسانية العلوم  بمختلف ميادينعطيات الرقمية، الباحثين تطورات املعلوماتية والتقنية ووفرة املتدفع ال

ر األقمار و صثورة املعلومات الرقمية، وسيل تدفق ادة من ما أصبحت توفره لستفإلى ا، اعيةوالجتم

قع ي لتحديد املواالنظام العامل مزايا تطور و  ،وأجهزة الستشعار عن بعد لجويةالصور او ة اعيصطنال 

(GPS) ،الغابات،  التضاريس، حيطات،والبشرية )البحار واملدراسة تطور الظواهر الطبيعية  مما يفيد

 مراني،ع العتوسلاصالت، واملواالبنيات التحتية لالتصال الفيضانات والحرائق، الصحاري والواحات، 

. لنوعية تتميز بالحداثة والتنوعواقواعد املعطيات الكمية ل ...(، وما تنتجه من إثراء ستعمالت العسكرية،ل ا

 .قواعد املعطيات تنامي عدد برامج معالجة حى، ذا املنشجع هوقد 

ائما على ما ق(، نظاSystème d’Information Géographiqueوهكذا يشكل نظام املعلومات الجغرافية )

ومات املكانية، ويعمل أيضا وتوزيع البيانات واملعليعمل على جمع وصيانة وتخزين وتحليل وإخراج  سوبلحاا

داف محددة، ومعالجة وتحليل وعرض  وإخراج املعلومات املكانية والوصفية والكمية ألهعلى جمع وإدخال 

ن وتحديد املجال وسع والسكيط املدن والتوتخطعلق بالزراعة وتساعد على التخطيط واتخاذ القرار فيما يت

قراءة البنية التحتية ألي مدينة عن طريق إنشاء ما يسمى بالطبقات ئية، باإلضافة إلى الغابوي والشبكة املا

(Layers مرئيات فضائية، ائط، صور جوية(، يمكننا هذا النظام من إدخال املعلومات الجغرافية )خر ،

نها واسترجاعها واستفسارها وتحليلها تحليال مكانيا أ وتخزيمن الخطقيحها تنو  هال(، ومعالجتأسماء، جداو 

، تقارير، ورسومات بيانية أو من ، وعرضها على شاشة الحاسوب أو على ورق في شكل خرائطوإحصائيا

التدبير ويمكن اعتباره أيضا مجموعة من املعدات والبرامج املصممة قصد  .ل املوقع اإللكترونيخال

تبطة بالتهيئة وإعداد التراب بصفة ذلك لحل بعض املشاكل املر ت املجالية، و تحليل املعطياكم و والتح

 .1ةة واألمراض بصفة خاصئوالتصحر وانتشار األوبزل ، والكوارث الطبيعية كالفيضانات والزل عامة

لتي ت امع التحول الت تفاع جتماعيةفي املقابل، فإن التطورات املتسارعة التي تشهدها العلوم اإلنسانية وال 

غرافية، ول تجعلها حكرا مستعملي نظم املعلومات الجوسع من دائرة ، تهدها مجتمعات األلفية الثالثةتش 

على الباحثين الجغرافيين، بل تشمل أيضا تخصصات أخرى كالتاريخ وعلم الجتماع وعلوم التربية 

خصيص تتضح أهمية تمع. ومن هنا، ملجتمع املجال وا من التخصصات التي تتعامل والقتصاد وغيرها

هج البحث في العلوم اإلنسانية والجتماعية دريب حول مناكوين والتالبرنامج الوطني للت النسخة الرابعة من

، من ى الوطنية على املستو لجتماعينظم املعلومات الجغرافية، لتقريب الباحثين في العلوم اإلنسانية واو 

شجيع الباحثين في ويتعبر ت بعد. تشعار عنة وبرامج السومات الجغرافيملعلتشهدها نظم ا التطورات التي

 
 . 179و 178. صرات كلية علوم التربية بالرباط، مطابع الرباط نت، ، منشوطغرافي: النهج الجغرافي من خالل التعبير الكار2018محمد قفصي،  1
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والجتماعية على الستئناس بهذه النظم والبرامج، واعتمادها لتدعيم وتطوير م اإلنسانية مختلف العلو 

 رئيسية للنسخة الرابعة املبرمجة بجامعة األخوين بإفران أيامأبحاثهم وتدعيم نتائجهم من بين األهداف ال

 .2020يونيو  28و 27، 26

ة أوسع من املستعملين لنظم باب املشاركة في وجه دائر ز النسخة السنوية الرابعة من لبرنامج، بفتح وتتمي

والوكالت ات املحلية الجماعن بينالعامل يينوالتقنطر األ ندسين املعماريين، و املعلومات الجغرافية، كامله

ووكالت  حواض املائية والغابات والطبغرافيينالفالحة واأل ن و إعداد التراب واإلسكاوقطاعات الحضرية 

 .ملراكز الجهوية لإلستثماراالتنمية الجتماعية و 

 1مشروع البرنامج التكويني المقترح خالل النسخة الرابعة 

الوقت  التأطير

 المخصص

 ت  - ر الوحدات التكوينية 

 

 

 01 جتماعية االاإلنسانية ولعلوم مناهج البحث في اطور  ت 

 02 التعبير الكارطغرافي في العلوم اإلنسانية واالجتماعية قواعد  

تقديم عام حول نظم المعلومات الجغرافية وبرامج االستشعار   

 م والوظائف( المفاهي) عن بعد

03 

 

 

 Gestion des catalogues de cartes  

(notion de couches et de tables) 

04 

  Manipulation des cartes  

(Affichage de la carte Raster et 

Géoréférencement des rasters images) 

05 

  Digitalisation / Vectorisation 

(Création de tables, Objets ponctuels, 

Objets linéaires, Objets surfaciques) 

Création d’entités automatique   ( Disply x ;y 

Data ) 

06 

  Base de données attributaire 

 (Les bases de données, La jointure) 

07 

  مار االصطناعيةصور األق واستثمار استخراج  طرق ومصادر  

 المجانية 

08 

  Analyse thématique  

(Analyse par classes, Analyse par secteurs, 

Analyse par Symboles, Analyse par barres, 

Analyse par densité de points, Analyse par 

valeurs individuelles, Analyse par coloration 

continue) 

09 

 
2 NAIMI Kacem, 2019 : Système d’information géographique (SIG), in Guide méthodologique pour la préparation 

des recherches scientifiques (Licence – Master – Doctorat), publications du Forum des Jeunes Géographes pour la 

Recherche et le Développement, Imprimerie Rabat Net. (En arabe) 
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  Analyses spatiales  

(Traitement des DEM et extraction des 

données : pentes, orientation des versants, 

ombrages, hydrographie …) 

10 

  Mise en page de la carte  

(Création des composants : légende, échelle, 

titre, …), Enregistrement des documents 

11 

  Exportation  

(Conversion Image) 

12 

استعمال الهواتف الذكية كنظام عالمي لتحديد المواقع   

ين األنشطة  مثال توط تجميع المعطيات في الميدان )و

حية االقتصادية والخدماتية والمؤسسات التعليمية والص

 ( وتوزيع الظواهر مكانيا

La collecte des données spatiale sur terrain et 

localisation des équipements et des 

phénomènes cas des équipements scolaire,  

sanitaire …. Puits, stations, échantillons ….. 

13 

Remarque Ce sommaire de formation est fourni à titre indicatif. Il est donc 

susceptible d’évoluer en fonction des intérets et des échanges 

avec les chercheurs. 

Méthodologie 

de formation 

La formation en SIG est présentée aux chercheurs sous forme 

médiatisée de exposés avec des démonstrations, instructions et 

des exercices progressifs. Les chercheurs volontaires peuvent 

présenter des exemples et des questions pour combler les 

lacunes. 

Matériel 

utilisé 

Ordinateur, Logiciels de cartographie (Arcgis 10.x, Qgis) 

 :ينحقيبة المتدرب – 4

 العناصر التالية:  يث تضم، حبنية وتدريبيةة تكويارك على حقيبحيصل كل مش
  ماعيةاالجتاإلنسانية و العلوم    لقحضمن  رات  داكتب وإص  -
 ،انيةسواإلن هلا عالقة مبختلف ميادين العلوم االجتماعية PDFكتاب بصيغة   100بنك رقمي مكون من  -

 .اجلغرافية  ونظم املعلومات
ية معى املوقع الرمسي للقناة اجلاعل دريب ـتلاحل التكوين واواملرئية ملختلف مر  يالت السمعيةتسجولوج لل ال -

 .(www.montadacum.maاملغربية )
 نظمني.ة من قبل املموقع  شهادة املشاركة تتضمن مدة التكوين والتدريب  -
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 االنتقاء: عملية – 5

وللبقاء ية، امعات املغربلجللباحثين املسجلين ضمن مختلف ا ه متساويةيقة شببطر غبة في اإلشراك ر 

نيات التنظيمية واللوجيسيتية كاملستفيدين الذي تسمح به اإلممشاركين اضمن العدد املعقول لل

 خالل النسخمماثلة لتلك التي أجريت عملية انتقاء ستقوم اللجنة املنظمة، باغوجية والزمنية، والبيد

ين العاملين بمختلف املقابل، سيتم تخصص نسبة من املقاعد املتاحة، لألطر والتقني. في ةابقالس 

 ويتضمن ملف الترشيح الوثائق التالية: .القطاعات املذكورة أعاله املستهدفين بالتكوين

 .امعات املغربية()ابلنسبة للباحثني املسجلني بسلك الدكتوراه مبختلف اجله  حبث الدكتورامشروع    -
 بته(.)وفق النموذج املرفق صح  رتشحنيللم مة  عاالبياانت الول  ملء جد  -
ألطر بة ل، أو نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ابلنس()ابلنسبة للباحثني نسخة من شهادة التسجيل اجلامعي -

 .املعنيةوالتقنيني ضمن القطاعات  
 تدريب:الطين للتكوين و ويبعث امللف على الربيد اإللكرتوين الرمسي للربانمج الو 

pnfmrsc@gmail.com 
 

 :األويل  نتقاءاال  جنتائ  من يف حال القبول ض رسوم املشاركة  -
حتول على احلساب البنكي جلمعية ، 1ظفنيو للمابلنسبة درهم  008 يف، و طلبةلل ابلنسبة درهم  006يف  حتدد  

لة مدة طيوامللف الرقمي،  غذية واملبيت  التخدمات  توفري  تتضمن  و  يني الشباب للبحث والتنمية،منتدى اجلغراف
 .اناملنعقد جبامعة األخوين إبفر   التكوين 

 حةاملقرت منية  اجلدولة الز 
 2019  دجنرب  01 رابعةاتريخ اإلعالن عن النسخة ال

 2020  فرباير 16  إىل غاية لفات الرتشيحمب آخر أجل للتوصل
 2020  مارس  22 للملفات املقبولة  وليةإصدار النتائج األ

 2020 أبريل  19  إىل  مارس  23من   واجب املشاركةاملسبق لرسال  إلا
 2020  أبريل  30 املشاركنيء  النهائية ألمسا  نشر اللوائح

 2020  ماي  29/30/31أايم   اتريخ تنظيم الربانمج
 

 

 
له على الحساب البنكي للجمعية ، أو عبر تحويإعالن النتائج األولية للمقبولينعد مباشرة بألحد أعضاء لجنة التنسق  كةسلم واجب المشاري 1

 . (pnfmrsc@gmail.com) د اإللكتروني الرسمي للبرنامجوإرسال نسخة رقمية من وصل التحويل على البري



 ية ونظم المعلومات الجغرافيةتماعاالجو سانيةاإلن مناهج البحث في العلوم ولكوين والتدريب حللت رابعاللبرنامج الوطني ا
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 لترشيح لإلستفسار، التواصل وإرسال ملفات ا

 حسن الدكالي ابراهيم أوعدي المالكي موسى 

0673737910 0671910020 0659852626 

 عزيز محجوب  سعيد دين ديق عبد الوهاب ص

0661506517 0606845633 6206667444 

 pnfmrsc@gmail.com لكتروني البريد اإل
 www.montadacum.ma الموقع الرسمي

 

mailto:pnfmrsc@gmail.com
http://www.montadacum.ma/

