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 االتحاد الدولي لالتصاالت
 المكتب اإلقليمي العربي

 

 

Ref : 017902  5201ر أكتوب 92 ،القاهرة  

 

 

 العربية االتصاالت وهيئات تنظيم جميع إدارات إلى:

 وجميع أعضاء قطاع تنمية االتصاالت والشركاء في الدول العربية
 االقليمية والدولية ذات العالقةوالمنظمات         

 

 ، االمارات العربية المتحدة –دبي م الذكي"، "منتدى التعل  دعوة لحضور لموضوع: ا

  2015بر ديسم 14-16                
 

              

 وبعد،تحية طيبة 
 

للمنطقة العربية  (2014)دبي،  ة المعتمدة في المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالتراستجابة إلى المباد
  ،2015لعام  لالتحاد الدولي لالتصاالتفي إطار خطة عمل المكتب اإلقليمي العربي حول التعلم الذكي، و
عربي المكتب اإلقليمي الينظم ، منظمة العربية للتربية والثقافة والعلوملل 2018-2008وخطة تطوير التعليم 

مدينة ب ،"الذكي ممنتدى التعل  " لتربية والثقافة والعلوم )ألكسو(منظمة العربية للالالتحاد الدولي لالتصاالت و
 منباستضافة كريمة ، 2015 ديسمبر 16الى  14 منالفترة خالل العربية المتحدة،  االماراتدولة  –دبي 

 .  دولة اإلمارات العربية المتحدة
 
 :لىإ المنتدى يهدفو
 

 التعلم الذكي بهدف النهوض  وضع رؤية عامة للتعاون بين أصحاب المصلحة في مجال
 ،بمستوى التعليم في المنطقة العربية خالل األعوام القادمة

 لومات تكنولوجيا المعوزارات التربية والتعليم و ات تيسير الحوار بين المسؤولين من وزار
وحدة مفي البلدان العربية لخلق فهم مشترك ورؤية  وهيئات تنظيم االتصاالت واالتصاالت

 العربية،للتعلم الذكي في المنطقة 

  لتعلم الذكيلوطنية الستراتيجيات االصياغة لتوجيهية المبادئ الإطالق، 

  ة في المختلف الحاسب اآلليأجهزة  تحليلية عن منافع وتكاليف استخدام أنواع إطالق دراسة
 المدارس،

   في المدارستطوير المحتوى على اإلنترنت عالية الجودة متخصصة حول إطالق دراسة، 

  بناء وتنمية قدرات المدرس في المؤسسات التعليمية العربية  متخصصة حولإطالق دراسة
 لتفعيل استخدام تكنولوجيات المعلومات واالتصال في العملية التعليمية،
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  لمنطقة لالتعليمية الموجهة  ةتطبيقات الجوالالتطوير  متخصصة حولإطالق دراسة
 ،العربية

 للتعلم الذكي في المنطقة العربيةالمتاحة الوعي بشأن التحديات والفرص  نشر، 

 العالمفي المنطقة العربية  تسليط الضوء على أفضل الممارسات في مجال التعلم الذكي 
 ،وخاصة مبادرة الشيخ محمد بن راشد للتعلم الذكي

       

يكم ودعوة الجهات المعنية لد لجهتكم الموقرة للمشاركة في المنتدى وبهذه المناسبة، يشرفنا توجيه الدعوة

 .للمشاركة في المنتدى

 

 ـ:لمزيد من المعلومات، يمكن االتصال بـ و
الهيئة العامة لتنظيم قطاع ناصر المرزوقي مدير شئون االتحاد الدولي لالتصاالت، ب أ. -

 nasser.almarzouqi@tra.gov.ae ( باإلمارات العربية المتحدة،TRA)االتصاالت 

بالمكتب اإلقليمي العربي لالتحاد الدولي لالتصاالت، كريم عبد الغني، منسق برامج . أ -
karim.abdelghani@itu.int 

 –ُكـثـّيـر الخريبي، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم . د -
 koutheair@alecso.org ،ألكسو

 
األقل  المنح للدولالتسجيل، جدول األعمال، )، بالمنتدىالمتعلقة إتاحة كل التفاصيل هذا وسيتم 

ى ، علفي وقت الحق كل المستجداتباإلضافة إلى  الخ(، الفندق، نشرة المعلومات ونموذج حجزنمواً، 
 : المنتدىالخاص ب اإللكتروني موقع ال

http://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/ArabStates/Pages/Events/2015/SL/default.aspx 

 

 .10/12/2015علما بان أخر موعد للتسجيل هو 
 

 شاكرين حسن تعاونكم معنا ونتطلع لمشاركتكم في هذا الحدث الهام.
   
 

 م،،،بقبول فائق التقدير واالحترامعاليكم/سعادتكم وتفضلوا                  

 
 

 ابراهيم الحداد المهندس/   
 

 
 

 المدير االقليمي للمكتب اإلقليمي العربي  
 االتحاد الدولي لالتصاالت     
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