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برامجنا الخاصة بمواطني الدولة:

البرنامج التأهيلي لمواطني الدولة في نظم 
المعلومات الجغرافية

بإحدى الوسائل التالية: للمزيد من اإلستفسار يرجى التواصل مع منسق هذه البرامج  

التطوير الفني

التدريب: 

منتدى التوظيف الخاص بنظم المعلومات الجغرافية

المشاركة في الفعاليات التي تنظمها شركة جيستك:

لقد أصبحت دولة اإلمارات العربية المتحدة واحدة من أكبر الدول المستخدمة لنظم المعلومات الجغرافية في الشرق األوسط والمنطقة حيث تستخدم 
والدفاع والتعليم والبيئة والطاقة والمواصالت وغيرها. واألمن   وهيئات المياه والكهرباء،  هذه األنظمة في جميع القطاعات الحكومية واالتصاالت، 

العربية المتحدة فقد أخذنا على عاتقنا  مّنا في شركة جيستك بخدمة المجتمع المحلي الذي نعمل من خالله في دولة اإلمارات  وعليه والتزامًا 
بتكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية وبالفرص الكثيرة المتاحة أمام المختصين في هذا  مسؤولية تشجيع المواطنين إلى مزيد من المعرفة الخاصة  
خاصة بعد النمو غير المسبوق للدولة في جميع المحاالت وما صاحبه من تحديث كبير للبنى التحتية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات بهدف   ، المجال 

تقديم أفضل الخدمات وبطريقة حديثة ومتطورة تتماشى مع مفردات العصر.

توفر جيستك للعاملين في مجال نظم المعلومات الجغرافية من مواطني دولة اإلمارات 
العربية المتحدة فرصة اإللتحاق ببرنامج التعليم المستمر في هذه النظم داخل مكاتب 
الفنية من  تنمية مهاراتهم  إلى  البرنامج  الشارقة حيث يهدف هذا  الشركة في مدينة 

خالل المشاركة في تنفيذ مشاريع حقيقية مع الفريق الفني في الشركة. 
يأتي هذا بعد االتفاق المبدئي ما بين الشركة والمتدرب والجهة التي يعمل فيها علي 
 ، األهداف المحددة والحصيلة الفنية المنشودة للمتدرب من خالل إلتحاقه بهذا البرنامج 
ليتم بعدها توجيهه بالشكل الصحيح من قبل المشرف الفني في تنفيذ المهام المختلفة 

الخاصة بتنفيذ المشاريع والصيانة والدعم الفني وإتقان إستخدام البرمجيات المختلفة.

• الجغرافية 	 المعلومات  المكثف في نظم  التدريب  الحصول على شهرين من  خيار 
لشركة ايسري أو

• التطوير الفني للمتدربين المبتدئين من القطاعين العام والخاص حيث يتم تزويد 	
بنظم المعلومات  الخريجين الجدد بالعديد من المهارات والخبرات القيمة الخاصة  

الجغرافية.

يهدف هذا المنتدى السنوي إلى توفير البيئة العلمية المناسبة للمشاركين من مواطني 
والمهارات  الجغرافية  المعلومات  نظم  حول  المعرفة  من  المزيد  على  للحصول  الدولة 
يأتي هذا من خالل   ، المختلفة الواجب توافرها في الباحثين عن العمل في هذا المجال 
في  العديد من المحاضرات المتخصصة والعروض الخاصة بتجارب بعض المؤسسات الرائدة  

مجال نظم المعلومات الجغرافية.
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• السنوي	  GISWORX  مؤتمر جيسووركس
• العديد من األيام العلمية وورشات العمل على مدار العام	
• المؤتمر السنوي لمستخدمي برمجيات ايسري في دولة اإلمارات العربية المتحدة	



Programs for Emiratis

GIS Training Program
•	 Option	to	avail	summer	or	a	two-month	intensive	training	on	

Esri	GIS	software;	or
•	 For	his	first	six	months	on	his	job	as	a	GIS	staff,	GISTEC	

provides	standard	training	on	introductory	and	advanced	
courses	on	Esri	software	

Attendance to Events, Seminars & Workshops
•	 GISWORX
•	 GIS	seminars	and	workshops	throughout	the	year
•	 Locally	held	user	conferences

GIS Career Forum 
A dedicated annual event for Emiratis. GIS Career Forum provides 
a venue for Nationals to learn more about GIS technology and the 
opportunities and skills needed for a GIS career. For details, please 
visit www.giscareerforum.com.

GIS Mentoring & Internship 
GISTEC offers a Continuing Professional Education (CPE) program 
to Emiratis in their mid career who have good potential to excel 
in GIS to undergo on the job training in its facility in Sharjah. The 
program sets a predefined objective between GISTEC, the intern 
and his employer. The interns will be mentored by GISTEC technical 
adviser in doing specific tasks related to project implementation, 
maintenance and support, software analysis and experimentation. 

Coordinator - Emirati GIS Education on Tel +971-6-5750055 
1608 Al Batha Tower, 283 Corniche Street, PO Box 5026, Sharjah, UAE
Fax. +971-6-5750404    •    Email. info@gistec.com    •    Web. www.gistec.com

GIS Career Development Program for 
Emiratis

At GISTEC, we are committed to encourage Emiratis to learn more about GIS technology and the wide range 
of opportunities available today to a GIS professional. With the unprecedented growth of the UAE, the country 
is transforming its IT infrastructure to a modern and efficient system to provide better services to its people. 
Today, the UAE is one of the largest users of GIS in the Middle East. GIS is being utilized in almost all sectors of 
the country including government, telecom, utility, public safety, defence, education, environment, energy, and 
transportation among others.
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