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أھمیة المعلومات و البیانات المجتمعیة(1)

ما ھي البیانات●
الفرق بین البیانات و المعلومات و المعرفة●
مساھمة المجتمع في جمع البیانات والتحقق منھا ●

واستخدامھا



● Data are distinct pieces of information that are organized 

and stored in a certain way to achieve a specific purpose, 

and they exist in different forms such as numbers and 

texts stored on paper or electronically, and facts that live 

in people's minds.

● Another definition of data describes it as a formal 

representation of facts, concepts, or instructions, which 

must be suitable for communication, analysis, storage, 

processing, and dissemination.

البیانات ھي أجزاء ممیزة من المعلومات تنسق وتخزن بطریقة معینة •

لتحقیق غرض معین، وتوجد بأشكال مختلفة كاألرقام والنصوص 

المخزنة على الورق أو إلكترونًیا، والحقائق التي تعیش في أذھان 

األشخاص.

تعریف ایضا بأنھا تمثیل للحقائق أو المفاھیم أو التعلیمات بطریقة •

رسمیة، والتي یجب أن تكون مناسبة للتواصل، والتحلیل، والتخزین، 

والمعالجة، والنشر.

DATA CONCEPT مفھوم البیانات
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ما ھي البیانات ؟



البیانات

المعلومات

الحكمة

المعرفة

The DIKW pyramid

البیانات التي تمت معالجتھا ، على سبیل المثال 
مجمعة ، إلضفاء المعنى علیھا وجعلھا قابلة للتفسیر 

مجموعة من النصوص أو األرقام أو الرموز في 
شكل خام أو غیر منظم

اكتساب شخص لمعلومات مثل الحقائق ، أو 
فھم معلومات مثل كیفیة حل المشكالت

الحكمة ھي المعرفة المطبقة في العمل.
نجیب على أسئلة مثل "لماذا نفعل شیًئا ما" 

و "ما ھو األفضل"، 



أرقام         - 72  بیت ●

احصائیات   - 4.9 متوسط●
                     حجم األسرة

مخططات    - ●

أقتباسات●

فیدیوھات●

    صور ●

صورة األقمار الصناعیة●

خرائط●

 بیانات كمیة بیانات نوعیة بیانات مكانیة
 حدیث شریف

انواع البیانات



انواع البیانات

بیانات رقمیة●
بیانات نصیة●
بیانات الصورة (رسومات ، أشكال ، ..)●
صوتي●
فیدیو●
مكانیة●

أنواع البیانات حسب المجاالت والموضوعات المختلفة أنواع البیانات حسب نوع صیغتھا 



 Data Lifecycle  دورة حیاة قاعدة البیانات  

تخطیط 

جمع 

معالجة 

تحلیل 

حفظ 

مشاركة 

 إعادة 
االستخدام

دورة حیاة البیانات ھي تسلسل المراحل التي تمر بھا وحدة 

معینة من البیانات من إنشائھا األولي أو جمعھا إلى األرشفة 

النھائیة و / أو الحذف في نھایة عمرھا اإلنتاجي.



مساھمة المجتمع في جمع البیانات والتحقق منھا واستخدامھا

 ما ھي بیانات المجتمع؟•

 بیانات المجتمع ھي أي شكل من أشكال األدلة أو المعلومات ذات الصلة بالمجتمع المحلي.•
 یساعد العثور على البیانات ذات الصلة لمبادرة مجتمعیة على اإلجابة على اسئلة مثل  "من أین نبدأ" وتقییم "كیف •

نسیر"  و یساھم في تحقیق التأثیرات المرجوة. 
عند استخدام بیانات المجتمع یكون التركیز األساسي على المجتمع.•



و لكن قد یكون لدیھا تھدیدات

مشاركة البیانات لھا أیًضا تھدیدات. مثل:

یمكن أن یساء استخدام البیانات أو یساء تفسیرھا. •

یمكن لآلخرین سرقة بیاناتك واستخدامھا بدون حقوق نشر.•

إذا كنت تشارك بیانات شخصیة أو حساسة ، فیمكن ألي شخص استخدامھا لخرق •

خصوصیتك أو اختراقك.

یمكن أن تؤدي مشاركة البیانات غیر المسؤولة إلى انتھاك خصوصیة األطراف المعنیة.•
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Data Integration                                                       تكامل البیانات

Data integration is a more complex type of 
data sharing that involves record linkage, 
which refers to the joining or merging of 
data based on common data fields. 

Data integration involves combining data 
residing in different sources and providing 
users with a unified view of them
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تكامل البیانات: یعد نوًعا أكثر تعقیًدا من مشاركة البیانات 
التي تتضمن ربط السجالت ، والذي یشیر إلى ضم البیانات 

أو دمجھا بناًء على حقول البیانات المشتركة. 

یتضمن تكامل البیانات الجمع بین البیانات الموجودة في 
مصادر مختلفة وتزوید المستخدمین برؤیة موحدة لھا



نقاش(2)
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29 92 21 07
ادخل الرمز

ادخل الموقع اإللكتروني

www.menti.com



• What are the main issues in your area that you think it's important to collect data 
about ?

• What examples of data you are already collecting? Or that you want to collect?
• What are the methods by which you can access/receive information about your 

area?
• Who are the different entities/groups that use the data you collect?

• What are the major challenges that you face when collecting data?

• How you can protect data against miss use, sensitive data,...
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.1

 ما ھي التحدیات والقضایا الرئیسیة في منطقتك التي تعتقد أنھ من 

المھم جمع البیانات من أجل فھمھا و التعامل معھا؟



.2

 ما ھي أمثلة البیانات التي قمت/ تقوم بجمعھا بالفعل؟ أو التي 

ترغب في جمعھا؟



.3

 ما ھي الطرق التي یمكنك من خاللھا الوصول إلى المعلومات المتعلقة 

بمنطقتك؟



.4

 ما ھي التحدیات التي تواجھك في عملیة جمع البیانات ؟



.5

 من ھي الجھات/المجموعات المختلفة التي تستخدم البیانات التي تجمعھا؟



شكراً للمتابعة


