
تونس: إنطالق االعداد للمنتدى العربي 
لتقنية اإلتصاالت والمعومات

تونــس: االعــالن عــن تاســيس فــرع 
لمهندســي صنــدوق القروض ومســاعدة 

ــة ــات المحلي الجماع

ــدوق  مقــرر بخصــوص إحــداث فــرع بصن
القــروض ومســاعدة الجماعــات المحليــة

طائــرات  لصنــع  دورة  صفاقــس: 
المركبــة بالمــواد  نموذجيــة 

صفاقــس: دورة تكوينيــة حــول تقنيــة 
ــبكة  ــية بالش ــواح الشمس ــل األل توصي

ــة الوطني

نحــو إمضــاء إتفاقيــة شــراكة مــع 
أتوداســك البرمجيــات  شــركة 

توزر: إجتماع مع والي الجهة

مستجدات عمادة 
المهندسين التونسيين

 خالل شهر جوان
2017



المهندســين  عمــادة  إنطلقــت 
وزارة  مــع  بالشــراكة  التونســيين 
واالقتصــاد  االتصــال  تكنولوجيــات 
الرقمــي يــوم الســبت غــرة جويليــة 
2017 فــي االعــداد للــدورة الخامســة 
االتصــاالت  لتقنيــة  العربــي  للمنتــدى 
والمعلومــات الــذي ســتحتضنه تونــس 
ألول مــرة الخريــف المقبــل تحــت شــعار 
“نحــو شــراكة إقتصاديــة رقميــة 

عربيــة”.
التظاهــرة،  هــذه  فــي  وستشــارك 
ــي تقــام ألول مــرة خــارج المملكــة  الت
الهندســية   الهيئــات  البحرينيــة، 
ــرب  ــين الع ــاد المهندس ــة إلتح المكون
فــي كل مــن األردن، اإلمــارات، البحريــن، 
ــر، الســعودية، الســودان،  ــس، الجزائ تون
ســوريا، العــراق، عمــان، فلســطين، قطر، 
ــرب،  ــر، المغ ــا، مص ــان، ليبي ــت، لبن الكوي

اليمــن، باإلضافــة إلــى تمثيليــات رســمية 
عــن بعــض الحكومــات العربيــة وعــدد 
مــن الجمعيــات والمنظمــات العربيــة 

والعالميــة.
المنتــدى  فعاليــات  خــال  وســيتم 
العربــي لتقنيــة االتصــاالت والمعلومــات 
العربــي  الرقمــي  بالواقــع  التعريــف 
عجلــة  لدفــع  التشــبيك  وأهميــة 
االقتصــاد الرقمــي والتموقــع العالمــي 
وســبل دعــم الشــباب العربــي لاســتثمار 
عــرض  إلــى  باإلضافــة  المجــال،  فــي 
تــم  واســتراتيجيات  نجــاح  قصــص 
دول  فــي  واســتخدامها  تفعيلهــا 
متقدمــة ودول عربيــة فــي مجــاالت 
مختلفــة ذات عاقــة بالواقــع الرقمــي 
و الخــروج بتوصيــات عمليــة تهــدف 
الرقمــي  العربــي  العمــل  إلــى تعزيــز 

المشــترك.

بمعــارض  المنتــدى  ســيُرفق  كمــا 
للشــركات الرقميــة العربيــة والمشــاريع 
الرياديــة والجامعــات الهندســية العربية 
إلــى  باإلضافــة  الطابيــة  والمشــاريع 
ــة  ــي تقني ــة ف ــل متخصص ــات عم ورش

والمعلومــات. االتصــاالت 
ولإلشــارة فــإن المنتــدى هــو تظاهــرة 
التطــورات  بأحــدث  تعنــى  دوريــة 
االتصــاالت  تكنولوجيــا  مجــال  فــي 
العربــي  العالــم  فــي  والمعلومــات 
االتصــاالت  تقنيــة  لجنــة  تنظمــه 
دائمــة  لجنــة  هــي  و  والمعلومــات، 
العــرب  المهندســين  إتحــاد  صلــب 
وتجمــع   1996 ســنة  تأسســت 
مجــال  فــي  العامليــن  المهندســين 

والمعلومــات. االتصــاالت 
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المهندســين  لعمــادة  فــرع  تاســيس  عــن  االعــان  تــم 
الجماعــات  ومســاعدة  القــروض  بصنــدوق  التونســيين 
ــوم الســبت  ــك خــال جلســة عمــل انعقــدت ي ــة وذل المحلي
10 جــوان 2017 بمقــر العمــادة تحــت إشــراف الكاتــب العــام 

المهنــدس عبــد الســتار حســني.
المهندســين  الفــروع دورا اساســيا فــي تقريــب  وتلعــب 
الــى منظمتهــم باعتبارهــا همــزة وصــل بيــن العمــادة 
ــاغلهم  ــن مش ــر ع ــات، تعب ــف المؤسس ــا بمختل ومنظوريه

وتبلــغ اصواتهــم.

إتفاقيــة تعــاون مــع الهيئــة البريطانيــة للمهندســين 
المدنييــن

ــة  ــة صداق ــرا إتفاقي ــين مؤخ ــادة المهندس ــت عم وقع
ــن  ــة للمهندســين المدنيي ــة البريطاني وتعــاون مــع الهيئ
ــهيل  ــترك وتس ــاون المش ــم التع ــى دع ــص عل )ICE( تن
ــاء  ــن واالرتق ــن فــي كا البلدي انشــطة منظــوري الطرفي

ــة. ــة الهندس بمهن

https://goo. :يمكنكــم االطــاع علــى بنــود االتفاقيــة
gl/DMNB8U

مقــرر بخصــوص إحــداث فــرع بصنــدوق 
الجماعــات  ومســاعدة  القــروض 

المحليــة

ــع  ــل م ــة عم ــرا جلس ــيين مؤخ ــادة المهندس ــدت عم عق
خالهــا  تــم  اتوداســك  للبرمجيــات  العالميــة  الشــركة 
االتفــاق علــى ابــرام اتفاقيــة بيــن الطرفيــن يتــم بموجبهــا 
المرســمين  المهنديببــن  تنظيــم دورات تكويــن لفائــدة 

بجــدول العمــادة فــي العديــد االختصاصــات 

نحــو إمضــاء إتفاقيــة شــراكة مــع 
أتوداســك البرمجيــات  ــوزر شــركة  ــة ت ــر والي ــوان 2017 بمق ــاء 14 ج ــوم األربع ــت ي إنتظم

ــب  ــة لمكات ــة الفرعي ــاء الهيئ ــت اعض ــل جمع ــة عم ،جلس
للهيئــة  التابعــة  االستشــاريين  المهندســين  و  الدراســات 
ــيد  ــوزر بالس ــيين بت ــين التونس ــادة المهندس ــة لعم الجهوي

صالــح مطيــراوي والــي الجهــة الجديــد.
ــم  ــبل دع ــث س ــارف وتباح ــبة للتع ــاء مناس ــل الّلق ــد مث وق

العمــل المشــترك بمــا يخــدم مصلحــة أبنــاء الجهــة.
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طائــرات  لصنــع  دورة  صفاقــس: 
المركبــة بالمــواد  نموذجيــة 

ــادي  بالتعــاون مــع عمــادة المهندســين التونســيين نظــم ن
طيــران الجنــوب أيــام 16، 17 و18 جــوان 2017 دورة فــي صنــع 
طائــرات نموذجيــة بالمــواد المركبــة وذلــك يوميــا بالمركــب 

الشــبابي بصفاقــس .
لعمــادة  الجهويــة  الهيئــة  منحــت  فقــد  وللتذكيــر 
المهندســين بصفاقــس يــوم 24 مــاي 2017 رســميا مقرهــا 
الشــهيد  الــذي أسســه  الجنــوب  لنــادي طيــران  القديــم 

الــزواري. محمــد  المهنــدس 

نظمــت الهيئــة الجهويــة لعمــادة المهندســين بصفاقــس 
توصيــل  تقنيــة  حــول  تكوينيــة  دورة  نظيمــت  عــن 
 Installation( الوطنيــة  بالشــبكة  الشمســية  األلــواح 
 Photovoltaïques )IPV( raccordées au réseau
national ( وذلــك مــن 03 إلــى 06 جويليــة ومــن 10 إلــى 12 

جويليــة بــدار المهنــدس بصفاقــس .

ــبكة  ــية بالش ــواح الشمس ــل األل ــة توصي ــول تقني ــة ح ــس: دورة تكويني صفاق
ــة الوطني
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ماحظة: هذه المجلة توجه لـ 20000 مهندس تونسي


