دعوة للرعـــــــاة
المؤتمر الدولي الخامس حول رصد األرض لدراسة التغيرات العالمية ()EOGC
والمؤتمرالدولي السابع حول تقنيات المعلومات الجغرافية في إدارةالكوارث الطبيعية()GiT4NDM
جامعة اإلمارات العربية المتحدة ،العين -دولة اإلمارات العربية المتحدة 01-8 ،ديسمبر 5102

السيد /السيدة

المحترم/المحترمة

تحية طيبة و بعد،،،
يسرنا أن ندعو مؤسستكم للمشاركة في رعاية المؤتمر الدولي الخامس حول رصد األرض لدراسة
التغيرات العالمية()EOGCوالمؤتمرالدولي السابع حول تقنيات المعلومات الجغرافية إلدارة الكوارث الطبيعية
( )GiT4NDMخالل الفترة  01-8ديسمبر 5102 ،في جامعة اإلمارات العربية المتحدة ،العين ،اإلمارات العربية
المتحدة.

جامعة اإلمارات العربية المتحدة في سطور
تم تأسيس جامعة اإلمارات العربية المتحدة ( )UAEUبقرار من الرئيس المؤسس لدولة اإلمارات العربية
المتحدة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان – رحمه هللا( ،بموجب القانون االتحادي رقم ( )4لعام .)0791
يمنح هذا القانون االتحادي جامعة اإلمارات العربية المتحدة السلطة التشريعية لتطوير و تقديم برامج الدرجات
العلمية ،وإجازة الدرجات العلمية ،و يعرف مجلس الجامعة كهيئة للموافقة المطلقة .تعد جامعة اإلمارات العربية
المتحدة جامعة رائدة للبحث الجامعي المكثف ،و يبلغ عدد الطلبة الملتحقين بالجامعة حوالي  04111طالب و طالبة
من دولة اإلمارات و من أنحاء العالم .وتعد الجامعة الرائدة في اإلمارات العربية المتحدة ،وتقدم الجامعة مجموعة
كاملة من برامج البكالريوس والدراسات العليا ذات الجودة العالية والمعتمدة عالميا ً عبر تسع كليات :كلية اإلدارة
واالقتصاد؛ والتربية؛ والهندسة؛ واألغذية والزراعة؛ والعلوم اإلنسانية واالجتماعية ،و تقنية المعلومات؛ و القانون؛
و الطب و العلوم الصحية؛ و العلوم .وتعد جامعة بحثية مكثفة ذات مكانة عالمية ،كما تعمل جامعة اإلمارات مع
شركائها في الصناعة لتوفير حلول بحثية للتحديات التي تواجه الوطن ،والمنطقة اإلقليمية والعالم .تحتل جامعة
اإلمارات العربية المتحدة المركز األول في البحث العلمي على دول مجلس التعاون ،و المركز الثاني على الوطن
العربي ،و المركز  582على العالم.

مقدمة حول المؤتمرالمشترك 5102 GiT4NDM - EOGC
شارك في تنظيم المؤتمر كل من  :كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية و قسم الجغرافيا و التخطيط
الحضري في جامعة اإلمارات العربية المتحدة ،و معهد واترلو إلدارة الكوارث (ويدم) .تم تصميم المؤتمر من أجل
النهوض بالبحث العلمي والتطوير  ،باإلضافة إلى تشجيع التطبيقات المبتكرة للتكنولوجيا الجيوماتيكية في دراسات
التغير العالمي ،و أن تعالج على وجه التحديد الجوانب الدولية المتعلقة باألنظمة المناخية ،و األرضية ،و
االجتماعية،و دراسات التغير العالمي باستخدام أدوات جغرافية مكانية متقدمة ،ونماذج مكانية زمانية ،و نظم رصد
األرض .يقدم المؤتمر منتدى متعدد التخصصات في مجاالت االستشعار عن بعد ،والمسح و رسم الخرائط ،و
الجيوديسيا و علوم األرض ،و الجغرافيا ،و علم البحار ،و علم الغابات ،و الطاقة المتجددة ،و البيئة ،و وسائل
النقل ،و المخاطر الطبيعية ،و إدارة الكوارث ،و علم تغير المناخ.
في السابق ،تم تنظيم المؤتمر في مدريد في إسبانيا عام ( ،)5111و في أصفهان في إيران عام ()5119ـ و في
الصين عام ( ،)5117و في شيانغ ماي في تايالند عام ( ،)5101و في ميونخ في ألمانيا عام ( ،)5100و في
كولومبو في سيريالنكا عام ( ،)5105و في تورنتو في كندا عام ( ،)5105و في كوااللمبور في ماليزيا عام
( .)5104تم اإلقرار بالمؤتمر من قبل معهد واترلو إلدارة الكوارث ،و جامعة اإلمارات العربية المتحدة ،و
الجمعية العمومية العالمية للتصويرالجويواالستشعارعنبعد ( ،)ISPRSو الرابطة الدولية لتقنيات االتصاالت و
المعلومات الجغرافية ،و جامعة شيامن ،و المؤتمر الدولي لتقنيات المعلومات الجغرافية و إدارة الكوارث
الطبيعية ،و جامعة بوترا ماليزيا ،و الندوةالدولية لمعرض المعلومات الجغرافية ،و معهد الفضاء العالمي .هذه
المرة األولى التي يتم فيها تنظيم المؤتمر في دولة اإلمارات العربية المتحدة و في الشرق األوسط.
سيحصل رعاة هذا المؤتمر على ميزات كثيرة منها:
-

-

الترويج إلدارتكم على أوسع نطاق لجماهير محلية و دولية مثل الجمعية العالمية للتصويرالجوي
واالستشعارعن بعد ( ،)ISPRSو الجمعية الدولية للخرائط الرقمية ( ،)ISDEو معهد واترلو إلدارة
الكوارث (ويدم) ،و أكثر من  511مشارك متوقع من  51دولة ،و أكثر من  5111شخص حيث من
المتوقع أن يطلعوا على المؤتمر من خالل وسائل اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعى.
منح فرصة ذهبية لعدد كبير من موظفيكم أن يواكبوا آخر تطورات التكنولوجيا في مجال العلوم الجغرافية
المكانية و إدارة الكوارث.
ظهور اسم و شعار إدارتكم/شركتكم في كافة نشرات المؤتمر اإلعالنية ،موقع المؤتمر ،و إعالنات
المؤتمر في وسائل اإلعالم العامة و وسائل التواصل االجتماعى.
الصورة المنعكسة لرعاية إدارتكم/شركتكم فيما يخص البرنامج الفضائي لإلمارات العربية المتحدة ،و
البيانات الجغرافية المكانية ،و التغير المناخي ،و الدور األكبر الذي تقوم به دولة اإلمارات في اإلغاثة من
الكوارث و جهود اإلنقاذ ،و التخطيط االستراتيجي حول كيفية التعامل مع الكوارث.
الفرصة لمقابلة شركات و خبراء محليين و دوليين حيث يتشاركون خبراتهم و تقديم الحلول.
الدليل الملموس لدور إدارتكم/شركتكم في خدمات المجتمع.

بـاقـــات الرعــــــاة
الماسية

AED 200,000

USD 54,456.59

الذهبـية

AED 150,000

USD 40,842.44

الفضـية

AED 75,000

USD 20,421.22

البرونزية

AED 50,000

USD 13,614.15

فرص الرعاية اإلضافية،تشمل حقائب المؤتمر وفالشات وأقراص صلبة وقمصان و فعاليات خاصة بالمؤتمر،
يرجى التواصل معنا لمناقشة خيارات الرعاية الخاصة بكم.
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 .5سيتم عرض اسم وشعار الراعي بشكل واضح على 
الدعوات الموجهة للشخصيات الهامة.
متوسط صغير أصغر
 .6سيتم عرض اسم وشعار الراعي على الملصقات كبير
اإلعالنية ،وأوراق المؤتمر والموقع اإللكتروني للمؤتمر




 .7سيتم ذكر اسم الراعي خالل تقديم الجوائز والمكافآت



 .8سيتم ذكر اسم الراعي في المؤتمرات الصحفية والراديو 
والتلفاز ونصف صفحة من ملخص أوراق المؤتمر.




 .9مساحة عرض (جناح)




 .11شهادة تقديرودرع
للحصول على فرص الرعاية  ،يرجى التواصل مع رؤساء المؤتمر:
 الدكتورة /خولة الكعبي (جامعة اإلمارات)khaula.alkaabi@uaeu.ac.ae :
 oرئيسة قسم الجغرافيا والتخطيط الحضري.
 الدكتور /محمد يعقوب (جامعة اإلمارات)myagoub@uaeu.ac.ae :
 oهاتف11971512815999 :
للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الموقع اإللكتروني للمؤتمر:
http://conferences.uaeu.ac.ae/eogc-git4ndm/en/index.shtml

تفاصيل البنك:
بنك االتحاد الوطني
اسم البنك:
ص .ب ،1812 .العين ،اإلمارات العربية المتحدة
عنوان البنك:
112138845688
رقم الحساب:
رقم الحساب المصرفي الدوليAE640450000012138845688 :
كود التحويل المالي  /رمز السويفت كودUNBEAEAA :
1197137644551
الهاتف:
1197137658988
فاكس:

اتفاقية الرعاية
هذه اتفاقية بين المنظمة المذكورة أدناه و منظمي المؤتمر الدولي الخامس حول رصد األرض لدراسة التغيرات
العالمية والمؤتمرالدولي السابع حول تقنيات المعلومات الجغرافية في إدارةالكوارث الطبيعية .تعلم المنظمة
المذكورة أدناه أن رسوم الرعاية غير قابلة لالسترداد وأن توقيع هذا العقد يؤكد بأن هذا الراعي سوف يشارك في
المؤتمر.
اسم المنظمة:
________________________________ __________________________________________
عنوان المنظمة:
________________________________ __________________________________________
اسم الشخص المسؤول:
________________________________ __________________________________________
هاتف/فاكس الشخص المسؤول:
________________________________ __________________________________________
البريد اإللكتروني للشخص المسؤول:
________________________________ __________________________________________ا
لرجاء كتابة اسم الشخص الذي سيكون مسؤوال ُ عن الرعاية:
________________________________ __________________________________________
الشخص المتواجد في الحدث
البريد اإللكتروني/الهاتف:
نوع باقة الرعاية:
الماسية

ذهبية

فضية

برونزية

المبلغ الكلي لباقة الرعاية:
________________________________ __________________________________________

التوقيع المعتمد والختم

