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 2021 ايرفب  28القاهرة،  019048 املرجع: 
   

 العربية االتصاالت وهيئات تنظيم مجيع إدارات :ىلإ 
 مجيع أعضاء قطاع تنمية االتصاالت  

 الشركاء يف الدول العربية
        يف الدول العربيةاملؤسسات األكادميية 

 العالقةاملنظمات اإلقليمية والدولية ذات 
 للفرق االستشارية اإلقليميني الرؤساء والنواب 

 واجملموعات الدراسية  
 

 املوضوع:
 

 ومحاية  البيئية اإلدارة على( GIS) اجلغرافية املعلومات نظام طبيقت"حول   عن بعد الدورة التدريبية 
   "املوارد

 ، حتية طيبة وبعد
 

  البيئية   اإلدارة  على(  GIS)   اجلغرافية  املعلومات  نظام  تطبيق "حول  عن بعد التدريبيةكم للمشاركة يف الدورة تيسران دعو 
  من خالل الفرتة  (CITET) مركز تونس الدويل لتكنولوجيا البيئة معاد الدويل لالتصاالت ابلتعاون اليت ينظمها االحت " املوارد  ومحاية

شبكة مراكز التميز لالحتاد حتت رعاية    تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات والبيئةكجزء من برانمج    ،2021  يول يو   16إىل    12
 . العربية واإلجنليزية اتابللغ سيتم تقدمي هذه الدورة التدريبيةو  الدويل لالتصاالت ابملنطقة العربية.

 
هذهت الدورة  دف  املناخية  إىل  ه  التغريات  مع  وأتقلم  ملتابعة  بطرق جديدة  اجلغرافية نظ  ابستخدامالتعريف  املعلومات  م 

 . الرئيسية يف جمال محاية البيئة واملوارد اوتطبيقاهت
 

 :بنهاية الدورة، سيتمكن املشاركون من
 

 . (GIS) اجلغرافية  املعلومات م النظ األساسية املفاهيم والتطبيقات عابيإست ▪
 . اجلغرافية املعلومات مانظاألساسية ل التشغيليات تطبيق ▪
 .البياانت وقواعد امللفات إدارة يف التنظيمية راتاملها إبراز ▪
 . البحث أو/و  يوفضائيةجلا كلا شامل ملعاجلة اجلغرافية املعلومات مانظعب  التدقيق ▪
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 . اخلرائط  إلنشاء اجلغرافية املعلومات مانظ استخدام ةيفيك ▪
 اجلغرافية املعلومات مانظ ابستخدام تدقيق إجراء على إبراز القدرة ▪
 . ابلبيئة تعلقت اليت يوفضائيةجلا للمعلومات التخصصات متعددة التطبيقات نع أمثلة ميقدت ▪

 
مصممة الدورة  املشاريع    املهندسنيإىل    هذه  املعلومات وقيادي  وتكنولوجيا  االتصاالت  وزارات  يف  واملديرين    والفنيني 

 تعميق  يف  الراغبني  مؤسسات واألفرادكما ميكن لل  البيئة.  جماالت  يف  القطاع اخلاص العاملنيالتصاالت و ي امنظمووزارات البيئة و 
 . ةالتدريبي الدورة هيف هذ ةشاركامل البيئية اإلدارة جمال يف معارفهم 

 
التدريبية من خالل اإلطار العام للتدريب الذي ميكن حتميله من   ميكن االطالع على معلومات أكثر عن هذه الدورة 

هلذه الدورة التدريبية حصراي على يتم التسجيل  كما    .1(اضغط هنا)  الدويل لالتصاالت على الرابط التايلبوابة أكادميية االحتاد  
  .تفاصيل دفع الرسوم موضحة أيضاً ابلرابط تتوفر حيث . 2021  يوليو  7  أعاله يف موعد أقصاه الرابط املذكور

 
لالحتاد   العريب  اإلقليمي  البامج، ابملكتب  املهدي، مسؤول  االتصال ابملهندس/ مصطفي  املعلومات، ميكنكم  ملزيد من 

 ( اإللكرتوين  البيد  على  لالتصاالت،  والسيدmahdi@itu.int-ahmed.al-mustafaالدويل  الكرمي  /(  عبد  تونس    ،جوهر  مركز 
 . (financement@citet.nat.tn، على البيد اإللكرتوين )الدويل لتكنولوجيا البيئة

 
 عن بعد. ملشاركتكم الفعالة يف هذه الدورة التدريبيةنتطلع 

 
 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحرتام،                     

 
 

 
 

 ]مت التوقيع على األصل[ 
 
 

 عادل حممد درويش
 مدير املكتب اإلقليمي 

 االحتاد الدويل لالتصاالت 
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