
  

  

 املكتب االقليمي العريب –االحتاد الدويل لالتصاالت 

 مصر •اجليزة  •أكتوبر  6 •الدور الثالث  • 147مبىن رقم  •القرية الذكية 
 1888 3537 202فاكس:  • 1777 3537 202هاتف: 

 ITU-RO-ArabStates@itu.intالربيد االلكرتوين:  • /www.itu.int/ITU-D/arbاملوقع االلكرتوين: 

 
 

 

 

 

 

  
 

                                

  
 

 
 

 االتحاد الدولي لالتصاالت
 المكتب اإلقليمي العربي

 

Ref  :  018253        2017مارس  23 ،القاهرة  

                                                                                                                   

                                                    

 إدارات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات العربية جميع إلى: 
 للحاضنات والمدن التكنولوجية بالمنطقة العربيةأعضاء الشبكة العربية     
 وجميع أعضاء قطاع تنمية االتصاالت والشركاء في الدول العربية    
 والمنظمات االقليمية والدولية ذات العالقة    

 
لعربية، احاضنات والمدن التكنولوجية بالمنطقة للشبكة العربية لفريق العمل المكلف باإلعداد لخطة عمل اجتماع ا الموضوع:

 2017ابريل  20 – 18جمهورية مصر العربية ، القاهرة، الذكية، القرية
              

 حتية طيبة وبعد،
 

 
الدويل ، ويف نطاق املساعدة اليت يقدمها االحتاد 2017لعام يف إطار خطة عمل املكتب اإلقليمي العريب لالحتاد الدويل لالتصاالت 

 يسرنا(، ARTECNETلالتصاالت للشبكة العربية حلاضنات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واملدن التكنولوجية باملنطقة العربية )
تكنولوجية حاضنات واملدن الللشبكة العربية لفريق العمل املكلف باإلعداد خلطة عمل ااجتماع " دعوة معاليكم / سعادتكم حلضور 

على هامش الدورة التدريبية اليت ينظمها مركز التكامل املتوسطي والبنك األورويب  ، والذي سيعقد(ARTECNET)العربيةباملنطقة 
 . 2017ابريل  20اىل  18وذلك يف الفرتة من   جبمهورية مصر العربيةوااليسيسكو بالقرية الذكية، 

 
 وسيناقش هذا االجتماع املواضيع التالية:

 التكنولوجية يف الدول العربيةواملدن التعاون بني احلاضنات  -
 :التالية التخطيط لتنفيذ املشاريع املشرتكة -
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 مشروع التدريب .1
 (Soft-Landing) مشروع االرساء االمن .2
 جائزة الشبكة العربية ملشروعات ريادة االعمال  .3
 على االنرتنت  موقع وبّوابة الشبكة .4
 امليزانية التشغيلية للشبكة  .5

 
 .واثراء نشاط الشبكة وإننا نتطلع إىل مشاركتكم واملسامهة يف أعمال هذا االجتماع

 
 

، على باملكتب اإلقليمي العريب لالحتاد الدويل لالتصاالتباملهندس/ صالح الدين معرف، ميكنكم االتصال  املعلومات،ملزيد من 
 (.slaheddine.maaref@itu.int) الربيد االلكرتوين

 
ز الفندق، التسجيل ومنوذج حجمنوذج هذا وستتوفر الوثائق املتعلقة هبذا االجتماع؛ مثل جدول األعمال، نشرة املعلومات و 

 اضغط هنا.على موقع االنرتنت اخلاص باملكتب اإلقليمي  باإلضافة إىل مجيع ما يستجد خبصوص هذا النشاط،
 

 

 .مصرنتطلع ملشاركتكم الفعالة يف هذا احلدث وأن نراكم يف 

 وتفضلوا معاليكم/سعادتكم بقبول فائق التقدير واالحرتام،،،  
 

   مهندس/ ابراهيم الحداد             

 
 

 املدير االقليمي للمكتب اإلقليمي العريب       
 االحتاد الدويل لالتصاالت                                             
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