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 وحتت شعار
 بالعلم نبين حاضرنا ونؤسس ملستقبلنا

جيوماتكس الشرق االوسط ومشال افريقيا الثاني عشراملؤمتر الدولي ينعقد   

6028 مارس 62اىل   62 - العقبة  

 العقبة -فندق انرتكونتننتال 

 ، العرب اجلغرافيني احتاد مع بالتعاون فرع العقبة  االردنية جامعة و والصحراء واملياة البيئة الحباث االوروعربية املنظمة تعقد
 بعد عن لالستشعار العربية واملنظمة،اإلقليم تهيئة و الكربى االخطار خمرب الكون و االرض علوم معهد اجلزائر 20 باتنة جامعة
 يف دورته الثانية عشر  افريقيا ومشال االوسط الشرق جيوماتكس السنوي الدولي املؤمتر اجلغرافية املعلومات ونظم

 بدعوتكمواجلامعة االردنية والصحراء واملياة البيئة الحباث االوروعربية للمنظمة العامة االمانة تتشرف املناسبة وبهذه
اجلامعة  برحاب 0202عام خالل سيعقد والذي السنوي الدولي افريقيا ومشال االوسط الشرق مبؤمترجيوماتك للمشاركة



 بعد عن لالستشعار العربية اجلزائر واملنظمة20 باتنا جامعة الرنات خمرب ، العرب اجلغرافيني ،احتاد مع ،بالتعاون االردنية 
 املتخصصة والبحثية العلمية املراكز من العديد اىل اضافة واالوروبية العربية اجلامعات من والعديد ، اجلغرافية املعلومات ونظم

 املنظمات من عدد اىل اضافة املتخصصة، العلمي البحث ومراكز اجلامعات من والعديد ، والباحثني العلماء من خنبة سيشارك حيث
 .والرتفيهية امليدانية والزيارات العلمية، الفعاليات من العديد املؤمتر وسيشهد والدولية، العربية

، او اجمللة واملياه للبيئة الدولية اجمللة يف ، املتميزة البحوث وستنشر ”الكرتونيا املقبولة العلمية البحوث مجيع نشر سيتم كما
 والصحراء واملياه البيئة الحباث االوروعربية املنظمة عن تصدر اليت الدولية للتخطيط والتهيئة العمرانية والتنمية املستدامة

 ، اجلغرافية املعلومات ونظم بعد عن لالستشعار العربية املنظمة عن تصدر اليت واجليوماتكس االرض لعلوم اجمللةالدولية ويف ،
 .الشباب والباحثني والعلماء البحث ومراكز الدول مستوى على باملؤمتر املشاركة املتميزة العلمية االعمال تكريم وسيتم

 حماور املؤمتر
 المحاور العلمية/ 8102جيوماتكس  

 تطبيقات االستشعار عن بعد 

 تطبيقات االستشعار عن بعد في الزراعة .1

 تطبيقات االستشعار عن بعد في علوم التربة .2
 في الجيولوجيا تطبيقات االستشعار عن بعد .3

 تطبيقات االستشعار عن بعد في الجغرافيا .4
 تطبيقات االستشعار عن بعد في مجال الهيدرولوجيا .5

 تطبيقات االستشعار عن بعد في البيئة .6

 تطبيقات االستشعار عن بعد في المخاطر ورصد الكوارث الطبيعية .7
 تطبيقات االستشعار عن بعد في استخدام األراضي والغطاء األرضي .8

 ات االستشعار عن بعد ونظم المعلومات في مدجال الموارد المائيةتطبيق .9

 التهيئة العمرانية في مجال التخطيط و االستشعار تطبيقات 

 تخطيط وانشاء المدن الصناعية في مجمعات متكاملة  .1

 تخطيط االستيطان الحضري و الريفي و آليات انتشاره  .2
 دراسة البيئة الحضرية و األنماط العمرانية  .3

 تخطيط منظومات النقل واالتصاالت  .4
 .المواقع األثرية ودورها في التخطيط اإلقليمي .5

 .التخطيط واالستراتيجيات السياحية .6

 

 نظم المعلومات الجغرافية في خدمة التخطيط العمراني 
 نظم المعلومات الجغرافية في اعداد المخططات الشمولية والبنى التحتية في المدن 
  الجغرافية لخدمة القطاع العقارينظم المعلومات 
 نظم المعلومات الجغرافية للحفاظ على البيئة وادارتها 
 نظم المعلومات الجغرافية لخدمة القطاع الصحي 

 نظم المعلومات الجغرافية في مجال االمن والسالمة 
 خططات الشمولية والبنى التحتية في المدنمنظم المعلومات الجغرافية في اعداد ال 
 ومات الجغرافية والنقل داخل وخارج المدننظم المعل 
 نظم المعلومات الجغرافية والتخطيط المتكامل للنقل واستخدامات االراضي 
 نظم المعلومات الجغرافية واالدارة المتكاملة للنفايات وإدارة الموارد 
 ية والبحرية نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد  وجمع المعلومات في البيئة الساحلية والنهر

 وأنظمة دعم القرار لمواجهة آثار التغير المناخي وحماية البيئة الساحلية والواجهات النهرية

   نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد واستراتيجيات إدارة المدن الساحلية والواجهات النهرية
 .للتخفيف من آثار التغير المناخي
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 والواجهات النهرية الساحلية المناطقادارة في   ونظم المعلومات االستشعار عن بعد تطبيقات 

 .والواجهات النهرية التخطيط واالستراتيجيات السياحية للمناطق الساحلية .1
 ادارة المؤنى وعمليات التخزين والشحن  .2

 والواجهات النهرية تخطيط البنية التحتية و الخدمات للمناطق الساحلية .3
 والواجهات النهرية في المناطق الساحليةادارة االنشطة الصناعية  .4

 للمناطق الساحلية والواجهات النهريةتخطيط منظومات النقل واالتصاالت  .5

 والواجهات النهرية الحاكمية الرشيدة في ادارة المناطق الساحلية .6
 إدارة مصائد األسماك الساحلية بطريقة مستدامة .7

 احلية والواجهات النهريةللمناطق السلتجنب التلوث . إدارة األنشطة البشرية .8
 األراضي الساحلية الواجهات النهرية وإدارة  استخدام  .9

 والواجهات النهرية إدارة وتطوير األنشطة االقتصادية في المناطق الساحلية .11

 معالجة الصور الفضائية والتكامل والنمذجة 

 .االستشعار عن بعد الراداري .1

 .االستشعار عن بعد البصري .2
 .بعد العالية الطيفيةاجهزة االستشعار عن  .3

 الليدر) االستشعار عن بعد .4
 معالجة الصور واستخالص المعلومات .5

 .دراسات حاالت وخبرات: األقمار الصناعية الصغيرة .6

 .تكامل البيانات والنمذجة الرقمية .7
 

 التنمية المستدامة للموارد المائية

 لفيضانات وحماية التجمعات السكانية منهادور نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار في االدارة المتكاملة ل 

 دور نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد في االدارة المتكاملة الحواض االنهر 

  دور نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد في االدارة المتكلملة للمسطحات المائية المغلقة 

  واالستشعار عن بعد في التنمية المستدامة للمياه الجوفيةدور نظم المعلومات الجغرافية 

 دور نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد في تحديد االماكن المالئمة لتواجد المياه الجوفية 

 دور نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد في حماية المياه الجوفية والسطحية من التلوث 

 ومات الجغرافية واالستشعار عن بعد في االستخدام الرشيد للموارد المائية باالقاليم الجافةدور نظم المعل 

 دور نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد في االستخدامات السياحية للموارد المائية باالقاليم الصحراوية 

 التنمية المستدامة للنظم اإليكولوجية 

  النباتيالغابات والغطاء. 

 موارد الغابات و التنوع البيولوجي 

 إدارة األراضي، الطوبوغرافيا و جيوديسيا الفضاء 

 مظاهر التدهور في التنوع الحيوي بالبيئات الجافة وشبه الجافة 

 واقع التنوع الحيوي في المناطق الجافة وشبه الجافة 

 الجافة األخطار المهددة للتنوع الحيوي بالمناطق الجافة وشبه 

 األنواع المستوطنة والمهددة باالنقراض في النظم البيئية بالمناطق الجافة وشبه الجافة 

 األنواع المستوطنة والمهددة باالنقراض في النظم البيئية بالمناطق الجافة وشبه الجافة 

 ادارة المخاطر االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية و

  للمخاطر الجيولوجيةاالدارة المتكاملة 

 االدارة المتكاملة للزالزل واالنهيارات األرضية 

 االدارة المتكاملة لحرائق الغابات 

 االدارة المتكاملة للحوادث الصناعية والتلوث 

 اإلنذار المبكر والحد من مخاطر الكوارث 

 لمستدامة ا  مستقبل التنمية الزراعيةاالستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية و
 

 الزراعة المستدامة والبيئة 

 الزراعة والبيئة في المناطق الجافة 

 الزراعة والتغير المناخي , 



 التربة والتصحر وملوحة األرض 

 التقنيات الحديثة في الكشف المبكر عن سوسة النخيل الحمراء وطرق مكافحته 

 استخدام االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية في الزراعة 

 االقليم و الصحة
 

 العامة الصحة في الجغرافية المعلومات نظم استخدامات

 االمراض انتشار دراسة في الجغرافية المعلومات نظم استخدامات

 للصحة العامة االتجاهات تحليل في الجغرافية المعلومات نظم اتسخدامات

 
 :دعوة للمشاركة

المهتمين بمحاور المؤتمر اعالة  التقدم تدعو اللجنة التنظيمية للمؤتمر السادة الباحثين 
 :بطلباتهم للمشاركة فى أعمال المؤتمر الدولى اعاله وتدعو السادة

 .الجامعات ومراكز البحوث -1
الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدنى  -2

 .المهتمة بموضوعات ومحاور المؤتمر
 .البحث فى مجاالت المؤتمر ومحاوره العلماء والخبراء وطالب -3

 :الفئات المستهدفة
باالستشعار عن بعد ونظم الوزارات والجامعات ومراكز البحث العلمي ذات العالقة  -

 المعلومات الجغرافية وتكنولوجيا المعلومات
العاملين بمجال التخطيط االستراتيجي في مجال المياه والبيئة والتعدين والتخطيط  -

 واالقليميالحضري 
 .المدراء واصحاب القرار في مجال التهيئة العمرانية  -
 .المهندسين العاملين في مجال تخطيط المدن  -
 .المهندسين والخبراء التنقيب والتعدين  -
 الباحثين والعلماء في مختلف العلوم ذات العالقة -
 .ئةالمكلفين بالرقابة البيئية واالنبعاثات وتطوير انظمة وكفاة البي -
 .العاملين في مجال الطاقة  -
 .العاملين بمجال النقل  -

 

 : للحصول على معلومات اضافية عن املؤمتر
 :يرجى زيارة موقع المنظمة

conf.ewdr.org 
 

 -:او مراسلتنا على االمييل التالي 
ewdr3000@gmail.com 
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