
(S11) التوصيف
   (باللغة العربية)

البيانات الوصفية هي آلية مهمة في إدارة المعلومات والخدمات الرقمية وهي 
نصف سمات المصادر والمخازن ا�رشيفية والتسجيل وغيرها. هذا البرنامج يتناول 

يات والمباديء في مجال تطوير البيانات الوصفية في البيئة الرقمية. النظر

أهداف البرنامج

محتوى البرنامج
 

منهجيةالبرنامج

الفئة المستهدفة
الموظفين العاملين في مجال إدارة وتوثيق توصيف البيانات ( Metadata) أو العاملين في مجال

 تطبيقات وأنظمة التوصيف 

 +٩١٤٥ ٩١٤٥ ٩٦٨

قاعة التدريب | المركز الوطني لحصاء والمعلومات
٣ أيام
عربي  

Target Group

Staff members, starting to work with management and documentation of metadata or 
with implementation of metadata system.

الـوطـني ل�حصاء والـمـعلـومات الـمركز 
ص.ب ٨٤٨، |  مسقط  ر.ب ١٣٣، سلطنة ُعمان

هاتف: ٢٤٢٢٣٠٥٠ (٩٦٨+)

WWW.NCSI.GOV.OM
INFO@NCSI.GOV.OM

*التعريف والمفاهيم و المعايير .
*تركيز المستخدم : تصميم المحتوى لمنتجي و مستخدمين البيانات الخارجيين .

*ا¬ستبيانات، والتصنيف والمتغيرات.
*نماذج متكاملة عن توصيف البيانات  ونظام وتطبيقات التوصيف.

*توصيف البيانات دوليا 
*التعرف على توصيف البيانات الدولية .

* البيانات ا³حصائية، تبادل مفوم التوصيف، وتوثيق البيانات ، وأدوات ا³نتاج.

* تعريف المشاركين بمفوم ومبادي وأنواع البيانات الوصفية.
* استكشاف معايير البيانات الوصفية المختلفة في مجال معين.

* فم القضايا المختلفة المتعلقة بتطبيقات معايير البيانات الوصفية.
* تطوير سمات تطبيقات البيانات الوصفية.



Enhancing Knowledge 

 +968 9145 9145

* Definition, concepts and standards.
* User focus: Contextual design, producers and external users.
* Questionnaires, classifications and variables.
* Models, integrated metadata systems, applications .
* International metadata work.
* Introduction to Statistical data and metadata exchange, documentation 
   and production tools.

Objectve

Metadata (S11)
    (By Arabic language) 

Target Group

Staff members, starting to work with management and documentation of metadata or 
with implementation of metadata system.

Metadata is a critical mechanism in digital information manage-
ment and services.Metadata describe the attributes of a resource, 
where the resource may consist of bibliographic objects, archival 

inventories and registers.
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Training Hall | National Center For Statistics & Information
3 Days
Arabic 

Content 

Methodology

* Understanding the principles, concepts and types of matadata.
* Explore various metadata standards in speci�c domains.
* Understanding di�erent issues in the applications of metadata standards .
* Develop metadta application pro�les.


