
برهامج ورشة ثلييم هحائج املرحلة الحجريبية 

. 2022 ماي 26إلى  22ثلمضان مً 

 

 اليشاطات املبرمجة الحىكيد

 -حلضات افححاحية-وشاطات اليىم ألاول 

 2022 ماي 22ألاحد  ًىم

9:30- 10:30 

:  افححاحيةكلمات

 السُد الىالي ؤو ممثله 

 السُدة مدًسة الحكامت املدلُت. 

10:30 -11:00 

: مدااخت إفححاحية حىل 

 "عمسان هاصس،   جقدم من قبل العقُد،"مكاهية في ادمة الحىمية املحلية-املعلىمة الجيى

 .ممثل عن املعهد الىطني للخسائط والكضف عن بعد

  "جقدم من قبل خبير في التهُئت والخعمير،"ثحدًات ورهاهات جضيير املدن . 

11:00-11:15  "ت الحكامت املدلُت"واكع وآفاق: املشروع الىطني للعىىهة / ، جقدم من قبل ممثل مدًٍس

ت العامت للجماعاث املدلُت  .املدًٍس

11:15-11:30  "جقدم من قبل املكلف بمخابعت " عىىان ثم إهحاحه100.000: املرحلة الحجريبية لىهران ،

 .ملف العىىهت على مسخىي والًت وهسان

11:30 -12:00 

 "لىحة الليادة "و " ركمىة كىاعد بياهاثالعىىهة: الىظام املعلىماجي للمرحع الىطني للعىىان

، جقدم من قبل ممثل عن مسكص الخقىُاث الفظائُت "الركمية ملحابعة وثلييم عملية العىىهة

ت/بأزشٍى  .الىكالت الفظائُت الجصائٍس

 مىاكشة 12:00-12:30

 إستراخت غراء 12:00-14:00

14:00 -14:15  "جقدم من قبل املقدم دوخي "الدليل إلاحرائي لعملية العىىهة املعحمد كمىاصفة حسائرية ،

. ممثل عن املجلس الىطني لإلعالم الجغسافي فخحي،

14:15 -14:30  "جقدم من قبل ممثل عن مسكص "ثطبيلات معلىماثية جضخىد على العىاويً املىحجة ،

ت/الخقىُاث الفظائُت بأزشٍى  الىكالت الفظائُت الجصائٍس

14:30-14:45 .  "جقدم من قبل املدًسة "ثجربة والًة الجسائر في مجال ركمىة كىاعد بياهات العىىهة ،

 . العامت ملؤسست التهُئت والخعمير لىالًت الجصائس

15:00-16:00  "جقدم من قبل  ممثل ،" الىطني في مجال العىىهةدرككيادة الثجربة مدًرية الحلمياثية ل

ت الخلُماجُتعن   .قُادة الدزك الىطني/ مدًٍس



                  ورصد اوشغاالت هلاط ارثكاز العىىهةمىاكشة

.  الحىصيات بيانكراءة: الااححام-    

 . والًة58على مضحىي أًام ثكىييية لفائدة املكلفين بملف العىىهة  (03)رخذ 

 2022 ماي 23-24-25

  لعملية جضمية املؤصضات، ة وإلاحرائية الحىظيميألاطر: امللياش ألاول 

. مىميةاملباوي العو وألاماكً

 للعملُت؛ة والخىظُمية القاهىويألاسس  

 جىحُهي للدسمُت؛ مخطط: مدل الدسمُت حشخُص وحسد املىاطُع 

 ؛إعادة الدسمُت الدسمُت واقتراح 

 املخخصت؛اناللج: على اقتراخاث الدسمُت الدزاست واملصادقت  

  وصُاهت لىخاث الدسمُت؛جثبُذ 

 ألاسماء الجغسافُت، ؤسماء الضىازع، وؤصل  خىل الطىبىهُمُا، مدخل

 الدسمُت؛

 ن مداكاة  .همىذج دزاست وجماٍز

 كىاعد وطرق ثركيم مداال البىاًات: امللياش الثاوي: 

 للعملُت؛ة والخىظُمية القاهىويألاسس  

  ،املخطط الخىحُهي للترقُم؛حشخُص وحسد املىاطُع مدل الترقُم 

قت عسض    املتري؛الطىليالترقُم طٍس

 صُاهت لىخاث الترقُم؛جثبُذ و 

 ن مداكاة؛  همىذج دزاست وجماٍز

 في دعائم ارائطية؛ ركمىة كىاعد بياهات العىىهة ودمجها : امللياش الثالث

 مدخل خىل هظام املعلىماث الجغسافُت؛ 

 هُكلت العىىان في الجصائس وجقُِسها؛ 

 اسخخدام جطبُقت لىخت القُادة السقمُت في عملُت العىىهت؛ 

  الدعامت الخسائطُت؛إدخال معطُاث العىىان في 

 ن مداكاة  .همىذج دزاست وجماٍز

ورشات مىضىعاثية  (03)رخذ -

ثيشط مً كبل ابراءوأعضاء اللجىة 

. املشتركة للعىىهة

 

كل ورشة ثخشكل مً فىج مكىن مً -

هلطة ارثكاز  (20)عشريً 

 .مكلفبالعىىهة

: حلضة احامية

 الحكامت املدلُت وممثل عن املعهد الىطني ةالكلمت الخخامُت للسُدة مدًس 

 .للخسائط والكضف عن بعد

 حسلُم صهاداث املضازكت؛ 

 س نهائي س جقٍس  .عن هخائج هره الفعالُت جدٍس

 

 2022 ماي 26الخميط 



 

كائمة املشاركين اخل ورشة ثلييم هحائج املرحلة الحجريبية 

بعىىان إلادارة املركسية 

 حىامع آمال، مدًسة الحكامت املدلُت .1

 حعفس بسهان مدمد، هائب مدًس .2

 زئِس مكخب: بىعالم هاصس .3

 مخصسف مدلل: ماحد عِس ى .4

ن والقىاهين ألاساسُت .5 ت والخكٍى ت العامت للمىازد البضٍس . ممثل عن املدًٍس

 للعىىهة الىطىية املحخصصة أعضاء اللجىة اللطاعات والهيئاتبعىىان 

 (INCT)ي للخسائط والكضف عن بعد العقُد عمسان هاصس، مدًس جقني، املعهد الىطن .1

 (CNIG).املقدم دوخي فخحي، مكلف بالخقُِس، املجلس الىطني لإلعالم الجغسافي .2

ت الخلُماجُت .3  (CGN)املقدم ٌسسي مدمد عابد، مدًٍس

ت الخلُماجُت: السائد عدوي سمير .4  (CGN)مدًٍس

ت  .5  (ASAL)آًذ س ي سعُد ؤخمد، زئِس قسم بالىكالت الفظائُت الجصائٍس

 (CTS ARZEW)بىكسش عصام، خبير باخث ،مسكص الخقىُاث الفظائُت .6

د  .7   السلكُت والالسلكُتاملىاصالثوشاوي سمير، ممثل عن وشازة البًر

م، ممثلت عن املصالح املخخصت ملسح ألازاض ي .8  بن مىلىد مٍس

بعىىان والًة الجسائر 

 لىالًت الجصائس  زصُدة، املدًسة العامت ملؤسست التهُئت والخعميرنبىمجا .1

زئِس قسم  بمؤسست التهُئت والخعمير لىالًت الجصائس : آسُا كدلىش .2

بعىىان والًة ثلمضان 

 والي والًت جلمسان ؤو ممثله؛ -1

 والي والًت وهسان ؤو ممثله؛ -2

 ممثلي البلدًاث همىذحُت، ؤعظاء في الخلُت العملُاجُت لىهسان؛ -3

 ؛املدًس  الىالئي للمجاهدًن -4

 مدًس املىاصالث السلكُت و الالسلكُت الىطىُت للىالًت؛ -5

د  -6   السلكُت والالسلكُت للىالًت؛واملىاصالثمدًس البًر

 الخابعين للمدزست الىطىُت ملهىدس ي املدًىت؛الخبراء  -7

 مدًس خاطىت ؤعمال حامعت جلمسان؛ -8

ع املبخكسة في مجال العىىهت -9 . مؤسساث هاصئت وخاملي املضاَز


