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الرض علوم خدمة في الجديدة التقنيات حول عمل ورشة فرحاتعباستنظم سطيف1 جامعة

تنظم 2021 ديسمبر 15-13 الربااء يوم غاية إلى الثنين يوم من ابتداء الجارية اعالثة اليام خلل

في اعبحث مركز مع باعشراكة الرض والوم الامارية اعهندسة ماهد في ممالة ، اباس فرحات سطيف1 جاماة

الرض"، الوم خدمة في الجديدة "اعتقنيات : حول امل ورشة الرضية، واعفيزياء اعفلكية واعفيزياء اعفلك الم

محمد عطرش الستاذ الجاماة مدير اعسيد بإشراف بلقاسم، نايت قاسم موعود الحاضرات بقااة وذعك

والوم الامارية اعهندسة ماهد مدير الخارجية، علالقات الجاماة مدير نائب اعسادة: وبحضور اعهادي،

واعفيزياء اعفلكية واعفيزياء اعفلك الم في اعبحث مركز مدير والحياة، اعطبياة الوم كلية اميد الرض،

اعتظاهرة هذه تامل حيث وطلبة(، إداريون الجاماية)أساتذة، السرة أاضاء من اعاديد ذعك في بما الرضية،

تاقيدا، الكثر الجيوعوجية اعظواهر فهم في الجزائر تواجهها اعتي اعتحديات إشكاعية ماالجة الى اعالمية

اعطبياية. اعكوارث وإدارة عفهم حدياة تكرسأنظمة جديدة طبياية موارد واعتنقيبان واعبحث

فيها مرحبا الرض والوم الامارية اعهندسة ماهد مدير طرف من افتتاحية بكلمة اعورشة هذه استهلت

في التمالة أهدافها إلى تطرق اعذي محـمد حساني اعدكتور اعالمية اعورشة هذه لسؤول كلمة اقبها بالحضور،

اعبحث ومراكز الجاماات الختلف بين الارفي اعتبادل خلل الرضمن الوم مجال في الختلفة الدوات تقديم

لاتماد اعدكتوراه وطاعب اعباحث توجيه ولسيما الختصين، سيقدمها اعتي اعامل وورشات اعوطن ابر

وتقديم الرض، الوم في الستخدمة واعصور اعرقمية اعبيانات ونمذجة ماالجة تحليل، في الختلفة الساعيب

الجيوعوجية الخرائط ورسم واعطاقة والياه الادنية الوارد واستكشاف واستخدام علتحكم جديد أساعيب

اعكبرى. واعكوارث الخاطر من واعوقاية

اعذي اللتقى هذا الى اعقائمين شاكرا الحضور، بكافة فيها مرحبا كلمة قدم الجاماة مدير جهته من

في بلدنا أن خاصة الرض، الوم مجال في اعالمي اعبحث وتطوير الاارف توسيع في يساهم مهم، موضوع طرح

استخدام خلل من اعقليم ترقية سبل يوفر أن شأنه من اعذي جيوغرافي مالوماتي نظام إلى حاجة

الجال. هذا في الستحدثة اعتكنوعوجيا

اعوطنية، اعبحاية والراكز الجاماات مختلف من متدخل 90 تضمن اللتقى برنامج أن إلى اعشارة تجدر

تكوينية. ورشات 8 و جلسات 8 الى موزاين


