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 2019 أكتوبر14 القاهرة،  018811 المرجع:
   

 جميع إدارات وهيئات تنظيم االتصاالت العربية إلى:  

 جميع أعضاء قطاع تنمية االتصاالت        

 الشركاء في الدول العربية       

 المؤسسات األكاديمية في الدول العربية             

المنظمات اإلقليمية والدولية ذات العالقة         

للفرق االستشاريةاإلقليميين الرؤساء والنواب          

والمجموعات الدراسية               

)بقطاع التقييس والتنمية والراديو(         
   

 الموضوع:

 

 البيئية اإلدارة في( GIS) الجغرافية المعلومات نظام اتتطبيقحول "الدورة التدريبية 

 "الموارد وحماية

 2019 نوفمبر 28 - 25 ،تونس - تونس العاصمة
 ،تحية طيبة وبعد

 

بالتعاون هذه الدورة م ينظيتم ت. التدريبية المشار اليها أعالهالدورة يسرني أن أدعوكم للمشاركة في 

( كجزء من برنامج تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات CITETلتكنولوجيا البيئة )مع مركز تونس الدولي 

 .والبيئة تحت رعاية شبكة مراكز التميز لالتحاد الدولي لالتصاالت بالمنطقة العربية

 

 سيتم تقديم هذه الدورة باللغة االنجليزية.

 
نظام المعلومات استخدامات إلى تزويد المشاركين برؤى مستفيضة حول ه الدورة هدف هذت

 .الرئيسية في مجال حماية البيئة والموارد االجغرافية وتطبيقاته
 

 :، سيتمكن المشاركون منلدورةبنهاية ا

 الجغرافية المعلومات لنظم األساسية الممارساتم ويهاالمف التعرف على (GIS). 

 الجغرافية المعلومات مانظ وظائف تطبيق. 

 البيانات وقواعد الملفات إدارة في التنظيمية المهارات إبراز. 

 .إظهار الكفاءة في استخدام أدوات نظم المعلومات الجغرافية إلنشاء الخرائط. 

 الخرائط إلنشاء الجغرافية المعلومات مانظ استخدام ةيفيك. 

 إظهار الثقة في إجراء تحليل جديد باستخدام نظم المعلومات الجغرافية 

  متعددة التخصصات للمعلومات الجغرافية المكانية فيما يتعلق بالبيئةأمثلة على التطبيقات. 
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الذي  من خالل اإلطار العام للتدريبهذه الدورة تفصيلية عن المعلومات اليمكن االطالع على 

 (.اضغط هنا)الدولي لالتصاالت  بوابة أكاديمية االتحاديمكن تحميله من 
 

 ا المعلوماتوزارات االتصاالت وتكنولوجيوالفنيين والمديرين في  المهندسينستهدف هذه الدورة ت

مؤسسات كما يمكن لل .البيئة مجاالت في القطاع الخاص العاملينالتصاالت وي امنظمووزارات البيئة و

 .هذه الدورةفي  ةمشاركال البيئية اإلدارة مجال في معارفهم تعميقفي ن الراغبي رادواألف

 

أقصاه يتم التسجيل لهذه الدورة حصريا عن طريق اإلنترنت على الرابط المذكور أعاله في موعد 

 .تفاصيل دفع الرسومكذلك حيث تتوفر  ،2019ر وفمبن 51

 

ولمزيد من المعلومات، يمكنكم االتصال بالمهندس/ مصطفي المهدي، مسؤول البرامج، بالمكتب 

 (mahdi@itu.int-ahmed.al-mustafa) تصاالت، على البريد اإللكترونياإلقليمي العربي لالتحاد الدولي لال

، على البريد اإللكتروني بمركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة هر عبد الكريمجو /والسيد

(ement@citet.nat.tnfinanc.) 

 

 .نتطلع لمشاركتكم الفعالة في هذه الدورة التدريبية

 

 وتفضلوا معاليكم/سعادتكم بقبول فائق التقدير واالحترام،،،      
 

 

 مهندس/ ابراهيم الحداد

 ]تم التوقيع على األصل[

 

 

 المدير االقليمي
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