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 االتحاد الدولي لالتصاالت

 المكتب اإلقليمي العربي

 
 

 2017 اكتوبر 8القاهرة،      018378 المرجع:

   
إلى: جميع إدارات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات    

 العربية

 وهيئات تنظيم االتصاالت العربية

 االتصاالت والشركاءوجميع أعضاء قطاع تنمية 

 في الدول العربية 

 المنظمات االقليمية والدولية ذات العالقة

 

   

   

   

 
 

 لبرنامج التدريبي اإلقليمي العربي ل الدورة الثانية األولى ضمندعوة لحضور ورشة العمل  الموضوع:

 لالستراتيجيات الوطنية               

 2017 نوفمبر 28-27اإلمارات العربية المتحدة،  -للتعلم الذكي، دبي               

 

 ،تحية طيبة وبعد

دعوتكم لحضور ورشة العمل تجديد ، يسرنا 2017في إطار خطة عمل االتحاد الدولي لالتصاالت لعام 

ضمن الدورة الثانية للبرنامج التدريبي اإلقليمي العربي لالستراتيجيات الوطنية للتعلم الذكي والتي ينظمها  االولى

المكتب اإلقليمي العربي بالتعاون مع كل من هيئة تنظيم االتصاالت في دولة اإلمارات العربية المتحدة وبرنامج 

( UNESCOكو اإلقليمي للتعليم في الدول العربية )محمد بن راشد للتعلم الذكي، باإلضافة إلى مكتب اليونس

(، والمزمع عقدها في دبي، اإلمارات العربية المتحدة في ALECSOوالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم )

 .2017 نوفمبر 28-27الفترة من 

 

يتم تنظيم هذا البرنامج التدريبي لبناء قدرات صانعي السياسيات الذين يعملون في المجاالت ذات الصلة 

بالتعلم الذكي، وسيركز البرنامج التدريبي على كيفية بلورة وتنفيذ االستراتيجيات الوطنية وخطط التعلم الذكي، حيث 

يضا التركيز على التجربة اإليجابية لبرنامج محمد بن سيتم تسليط الضوء على أفضل الممارسات المتبعة عالميا وأ

 راشد للتعلم الذكي. يتكون البرنامج التدريبي من دورتين وتتكون كل دورة من ورشتي عمل )بإجمالي أربع ورش 
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االت وهيئة تنظيم وذلك وفقاً التفاقية التعاون الموقعة ما بين االتحاد الدولي لالتص(، 2017عمل قبل نهاية 

 االتصاالت وبرنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

 

ي فوعليه، نرجو منكم ترشيح صناع السياسات المعنيين بوضع وتنفيذ خطط ومبادرات التعلم الذكي 

 إداراتكم الموقرة للمشاركة في هذه الورشة.

 

نح من الم محدودفي هذا النشاط، فإنه يوجد عدد  وتسهيالً لمشاركة بعض الوفود من الدول األقل نمواً 

كاملة لتغطية نفقات االقامة والسفر لمندوب واحد من كل دولة من الدول األقل نموا. وعلى اإلدارات الراغبة في ال

 . 2017 اكتوبر 30رسال النموذج المتوفر على موقع الورشة المذكور أدناه في موعد أقصاه إطلب المنحة تعبئة و

 

وتتوفر جميع الوثائق المتعلقة بهذا الحدث؛ مثل جدول األعمال ونشرة المعلومات ونموذج طلب المنحة  هذا،

ورابط التسجيل ونموذج حجز الفندق، باإلضافة إلى جميع ما يستجد بخصوص هذا النشاط، على موقع االنترنت 

 (.  اضغط هنا) الخاص بالمكتب اإلقليمي العربي لالتحاد الدولي لالتصاالت

 .2017 نوفمبر 15علما بأن آخر موعد للتسجيل هو  برجاء التسجيل من خالل الرابط المذكور أعاله،

 

طلب وصورة يرجى إرسال الدبي ، دخول إلىبرجاء العلم بانه  بالنسبة ألولئك الذين يحتاجون إلى تأشيرة 

 خالد الفردان  /السيد إلى( ونسخة saeed.alwarani@tra.gov.ae)ي الورانسعيد  /جواز السفر  إلى السيد

)khaled.alfardan@tra.gov.ae( لباني الكخالد  /السيدو)khaled.alkalbani@tra.gov.ae) . يرجى مالحظة أن كما

 ارسال الطلب قبل وقت كاف. مراعاةليتم استخرجها. فبرجاء  عشرين يوماتستغرق ما يصل إلى  الدخول قدتأشيرة 

 

كريم عبد الغني، منسق برامج بالمكتب اإلقليمي  /بالمهندس، يمكنكم االتصال الورشةلمزيد من المعلومات عن 

 (.karim.abdelghani@itu.intالعربي لالتحاد الدولي لالتصاالت، على البريد االلكتروني )

 

 .في هذه الدورة التدريبية وأن نراكم في دبينتطلع لمشاركتكم الفعالة 

 

 وتفضلوا معاليكم/سعادتكم بقبول فائق التقدير واالحترام،،،               

 

 ابراهيم الحداد المهندس/
 

  

 المدير االقليمي للمكتب اإلقليمي العربي                                                         

 االتحاد الدولي لالتصاالت                                
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