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ما ھي البیانات(1)

تعریف البیانات●
الفرق بین البیانات و المعلومات و المعرفة●



● 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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البیانات

المعلومات

الحكمة

المعرفة

The DIKW pyramid
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مجموعة من النصوص أو األرقام أو الرموز في شكل خام أو غیر منظم

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"، 



أنواع البیانات(2)

البیانات المنظمة ●
البیانات غیر المنظمة●
 البیانات شبھ المنظمة ●
البیانات األولیة●
البیانات الثانویة●



Types of Data                                                 انواع البیانات

● Numeric Data
● Text data
● Image data (graphics, shapes,..)
● Audio
● Video
● Spatial
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   أنواع البیانات حسب المجاالت 
والموضوعات المختلفة

أنواع البیانات حسب نوع صیغتھا 



أنواع البیانات حسب المصدر
Types of Data based on Source

 تشیر البیانات األولیة إلى❖
 البیانات المباشرة التي
جمعھا الباحث نفسھ.

 البیانات الثانویة ھي❖
 البیانات التي تم جمعھا أو
إنتاجھا من قبل اآلخرین
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ھي بیانات ال نستطیع تنظیمھا بطریقة 

محددة، وغالًبا ما تكون عبارة عن 

مجموعة نصوص ولكنھا قد تحتوي 

على بیانات مثل األرقام والتواریخ 

والحقائق أیًضا.

البیانات المنظمة ھي البیانات التي تلتزم 

بنموذج بیانات محدد مسبًقا، وبالتالي یسھل 

تحلیلھا. , و تكون عبارة عن بیانات جدولیة 

یتم تمثیلھا بواسطة أعمدة وصفوف في 

قاعدة بیانات معینة تسمى قواعد البیانات 

العالئقیة (Relational Database)، وترتبط 

ھذه البیانات بعالقات معینة فیما بینھا

البیانات غیر المنظمة (غیر مھیكلة)

Unstructured Dta

البیانات المنظمة (مھیكلة)

Structured Data

البیانات شبھ المنظمة

Semi-Structured Data

البیانات شبھ المنظمة ھي بیانات غیر 

منظمة بالكامل ولكنھا تحتوي على 

بعض البنیة، إذ أنھا ال توجد في قاعدة 

بیانات عالئقیة ولكن لھا بعض 

الخصائص التنظیمیة التي تسھل عملیة 

تحلیلھا.

DATA TYPES انواع البیانات
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 تتضمن األمثلة الشائعة للبیانات غیر المھیكلة
 ملفات الصوت، الفیدیو و الملفات النصیة الكبیرة

والغیر منمذجة



دورة حیاة  البیانات(3)

مراحل دورة حیاة البیانات●
مشاركة البیانات●



 Data Lifecycle  دورة حیاة قاعدة البیانات  
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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 التقاطھا إلى األرشفة 

النھائیة و / أو الحذف في نھایة عمرھا اإلنتاجي.



 Data Sharing                                   مشاركة البیانات 

12

مشاركة البیانات ھي عملیة جعل البیانات متاحة لآلخرین.

تتیح مشاركة البیانات ألصحاب المصلحة، التعلم من بعضھم البعض والتعاون في •

األولویات المشتركة.

تتیح مشاركة البیانات اتخاذ القرارات القائمة على البیانات والتعاون. •

تعزز مبدأ الشفافیة•

تؤدي مشاركة البیانات إلى تحسین الكفاءة. یمكن للموظفین الوصول بسھولة إلى أحدث •

المعلومات

خلق تأثیًرا اجتماعًیا إیجابًیا ألن المجتمع یمكن أن یصبح أكثر تعلیماً من خالل الوصول إلى •

البیانات المشتركة.

•…

مشاركة البیانات كیف؟



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



(2)Open Discussion
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Open Discussion                                                نقاش
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THANK YOU FOR YOUR ATTENTION!



1. How important is data in your organization?

2. What are the types of data used in your organization?

3. How data is shared internally and externally in your organization?

4. what are the challenges that you face when dealing with data in 

your organization?

5. Do you use spatial data in your organization?

6. what are the restrictions to share spatial data between ministries 

and other organizations in Sudan ?

7. How are data  presently stored in your organization ? 

ما مدى أھمیة البیانات في مؤسستك ؟1.

ماھي انواع البیانات المستخدمة أو التي تتعامل معھا داخل مؤسستك؟2.

كیف یتم مشاركة البیانات داخل وخارج المؤسسة ؟3.

ما ھي التحدیات التي تواجھك عند التعامل مع البیانات داخل مؤسستك؟4.

ھل یتم استخدام البیانات المكانیة في مؤسستك؟5.

ما ھي قیود مشاركة البیانات المكانیة بین الوزارات والمنظمات األخرى في 6.

السودان؟

DISCUSSION للنقاش
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1. How important is data in your organization?

2. What are the types of data used in your organization?

3. How data is shared internally and externally in your organization?

4. what are the challenges that you face when dealing with data in 

your organization?

5. Do you use spatial data in your organization?

6. what are the restrictions to share spatial data between ministries 

and other organizations in Sudan ?

7. How are data  presently stored in your organization ? 

ما مدى أھمیة البیانات في مؤسستك ؟ ●

اھمیة عالیة●
اھمیة متوسطة●
اھمیة محدودة●
غیر مھمة●

ماھي انواع البیانات المستخدمة أو التي تتعامل معھا داخل مؤسستك؟●

بیانات منتظمة●

غیر منتظمة●

شبھ منظمة●

DISCUSSION للنقاش
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1. How important is data in your organization?

2. What are the types of data used in your organization?

3. How data is shared internally and externally in your organization?

4. what are the challenges that you face when dealing with data in 

your organization?

5. Do you use spatial data in your organization?

6. what are the restrictions to share spatial data between ministries 

and other organizations in Sudan ?

7. How are data  presently stored in your organization ? 

ھل یتم مشاركة البیانات بسھولة داخل وخارج المؤسسة ؟●

نعم●

ال ●

احیاناً●

ما ھي التحدیات في مشاركة البیانات؟●

● open ended question

ما ھي التحدیات التي تواجھك عند التعامل مع البیانات داخل مؤسستك؟ ●

● open ended question

ھل یتم استخدام البیانات المكانیة في مؤسستك؟●

نعم●

ال●

DISCUSSION للنقاش
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