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 نبذة عن الدائرة

  . الجغرافية المعلومات نظم دائرة
 

 عمان بأمانه الخاصة الجغرافية البيانات قواعد وحفظ بانشاء تقوم دائرة هي

 ,االراضي( Base😙Map  الهامة المكانية المعلومات كافه لدينا يوجد حيث ,الكبرى

 الخاصة اليومية االعمال تفيد والتي ) ... ,والترقيم التسميه ,الشوارع ,التنظيم

 .االمانة ومناطق لدوائر تزويدها يتم حيث .بالمدينة

😙



 نبذة عن الدائرة

 انشاء على االن الى 2002 عام تأسيسها منذ الجغرافية المعلومات نظم دائرة تعمل

 غرار على( والمناطق والدوائر القطاعات لكافه واحدة جغرافية بيانات قاعدة

NATIONAL😙GIS(, حيث .المجال هذا في المملكة في المؤسسات اوائل من وهي 

 سنين منذ نعمل وكذلك   .موحده بيانات بقاعدة االمانة ودوائر مناطق ربط تم

��JSDI  المكانية للبيانات الوطنية التحتيه البنية بمشروع الخاصه باللجنه
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 الصور الفضائية والجوية

الخرائطربط قواعد بيانات الدوائر وعرضها على   
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 بناء وتحديث طبقات الدوائر
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االساس تحديث طبقات خارطة   
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 طبقة حدود المناطق

 تحديث اإلستعماالت التنظيمية
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 الدائرة سياسة
 

 حيث عمان امانة في والمناطق والدوائر القطاعات كافه بين والمستمر الدائم التعاون

 كافه وادخال باعمالهم الخاصة الطبقات بانشاء الدوائر من المعنيين بمساعدة نقوم

 الكوادر تدريب ثم ومن , موحده بيانات قاعدة ظمن بالعمل الخاصة المعلومات

 أعمالهم إلستالم الخاصة الصالحيات واعطائهم الجغرافية الطبقات على العامله

 .المعنية الدائرة اعمال من يستجد ما وحسب المعلومات كافه وتحديث

 سياسة الدائرة
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 الطبقات في المدخلة الجغرافية البيانات كافه مراقبه عن مسؤوله GIS دائرة -*

 وابالغ الدائرة لدى المعتمدة الفنية للمواصفات مطابقتها حيث من بالدوائر الخاصة

 . وجدت ان بالمالحظات المعنيين

 

 من واالستفادة االعمال لتسهيل وذلك الدوائر كافة لدى  GIS فكرة بتعزيز نقوم -*

 . المناسب القرار إلعطاء وتسخيرها المتوفرة المعلومات كافة

 سياسة الدائرة



 : الجغرافية المعلومات مصادر
 

 الصور على باالعتماد او ميدانية او داخلية او خارجية ( مصادر عده يوجد

 .) والخاصة الحكومية المؤسسات مع المعلومات وتبادل والجوية الفضائية

 الحكومية المؤسسات معظم مع المعلومات لتبادل اتفاقيات عدة عمل تم حيث

 دائرة , االردني الملكي الجغرافي المركز مثل   GISنظام على والعاملة والخاصة

 وشركات ,الكهرباء شركة ,العامة اإلحصاءات ,مياهنا شركة , والمساحة االراضي

 . االتصاالت

 المصادر



 المصادر

Online 

Integration 

 المؤسسات الحكومية
 شبكات البنية التحتية

 تنوع مصادر واشكال البيانات



 التحديات

 : تواجهنا التي التحديات اهم
 

 ) رساميين , GIS مبرمجين , مهندسين( الكفاءات هجرة -*

 

  االدارة تغير -*



 التغذية الراجعة

   للمعلومات الراجعه التغذيه
 

 وعدم النظام لدى المتوفرة الجغرافية البيانات بقراءة تقوم التي الدوائر بعض يوجد

 طبقاتهم او السيرفير على بهم الخاصة االعمال او الدراسات من الناتج ارجاع

 .الموجودة المكانية البيانات من االستفادة مدى ما لمعرفة الخاصة
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http://www.ammancitygis.gov.jo/


 مرجينضال المهندس 
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