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 االتحاد الدولي لالتصاالت
 المكتب اإلقليمي العربي

 
 

 2017 يوليو 11، القاهرة     018318 املرجع:

   
جميع إدارات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات العربية إلى:     

 وهيئات تنظيم االتصاالت العربية
 االتصاالت والشركاءوجميع أعضاء قطاع تنمية    
 في الدول العربية   
 المنظمات االقليمية والدولية ذات العالقة   

 

   

   

   

 

 لوطنيةضمن البرنامج التدريبي اإلقليمي العربي لالستراتيجيات ا الثانية الدورة /االولىدعوة لحضور ورشة العمل  الموضوع:
 2017 سبتمبر 14-12، اإلمارات العربية المتحدة -دبي  الذكي،للتعلم               

 

،حتية طيبة وبعد  

ضمن الدورة  االوىل، يسرنا دعوتكم حلضور ورشة العمل 2017يف إطار خطة عمل االحتاد الدويل لالتصاالت لعام 
مع كل  للربنامج التدرييب اإلقليمي العريب لالسرتاتيجيات الوطنية للتعلم الذكي واليت ينظمها املكتب اإلقليمي العريب بالتعاون لثانيةا

من هيئة تنظيم االتصاالت يف دولة اإلمارات العربية املتحدة وبرنامج حممد بن راشد للتعلم الذكي، باإلضافة إىل مكتب اليونسكو 
(، واملزمع عقدها يف ديب، ALECSO( واملنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم )UNESCOيف الدول العربية ) اإلقليمي للتعليم

 .2017 سبتمرب 14-12اإلمارات العربية املتحدة يف الفرتة من 

 
بالتعلم الذكي،  يف اجملاالت ذات الصلة يتم تنظيم هذا الربنامج التدرييب لبناء قدرات صانعي السياسيات الذين يعملون

ل وسريكز الربنامج التدرييب على كيفية بلورة وتنفيذ االسرتاتيجيات الوطنية وخطط التعلم الذكي، حيث سيتم تسليط الضوء على أفض
ورتني د املمارسات املتبعة عامليا وأيضا الرتكيز على التجربة اإلجيابية لربنامج حممد بن راشد للتعلم الذكي. يتكون الربنامج التدرييب من

وذلك وفقاً التفاقية التعاون املوقعة ما بني االحتاد  ،(2017وتتكون كل دورة من ورشيت عمل )بإمجايل أربع ورش عمل قبل هناية 
 الدويل لالتصاالت وهيئة تنظيم االتصاالت وبرنامج حممد بن راشد للتعلم الذكي يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.
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ترشيح صناع السياسات املعنيني بوضع وتنفيذ خطط ومبادرات التعلم الذكي يف إداراتكم املوقرة وعليه، نرجو منكم 
 للمشاركة يف هذه الورشة.

 
لتغطية  لةالمنح الكاممن  وتسهياًل ملشاركة بعض الوفود من الدول األقل منوًا يف هذا النشاط، فإنه يوجد عدد حمدود

 رسالإنفقات االقامة والسفر ملندوب واحد من كل دولة من الدول األقل منوا. وعلى اإلدارات الراغبة يف طلب املنحة تعبئة و 
 .2017 أغسطس 10النموذج املتوفر على موقع الورشة املذكور أدناه يف موعد أقصاه 

 
ورابط  حةونموذج طلب المن نشرة المعلوماتوعمال جدول األهذا، وتتوفر مجيع الوثائق املتعلقة هبذا احلدث؛ مثل 

املكتب على موقع االنرتنت اخلاص ب باإلضافة إىل مجيع ما يستجد خبصوص هذا النشاط،، نموذج حجز الفندقوالتسجيل 
 (.  اضغط هنااإلقليمي العريب لالحتاد الدويل لالتصاالت )

 
 .2017 أغسطس 31علما بأن آخر موعد للتسجيل هو  برجاء التسجيل من خالل الرابط املذكور أعاله،

  
حتاد األستاذ/ كرمي عبد الغين، منسق برامج باملكتب اإلقليمي العريب لال، ميكنكم االتصال الورشةملزيد من املعلومات عن 

 (.karim.abdelghani@itu.intالدويل لالتصاالت، على الربيد االلكرتوين )
 

 .نتطلع ملشاركتكم الفعالة يف هذه الدورة التدريبية وأن نراكم يف ديب
 

 وتفضلوا معاليكم/سعادتكم بقبول فائق التقدير واالحرتام،،،               
 

   مهندس/ ابراهيم الحداد             

 
 املدير االقليمي للمكتب اإلقليمي العريب       

االحتاد الدويل لالتصاالت                                                                             
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