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 االتحاد الدولي لالتصاالت
 المكتب اإلقليمي العربي

 
 

 2017يوليو   27، القاهرة                                                         018339 املرجع:

   

 جميع إدارات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات العربية  إلى:
 وهيئات تنظيم االتصاالت العربية    
 وجميع أعضاء قطاع تنمية االتصاالت والشركاء في الدول العربية    
 والمنظمات االقليمية والدولية ذات العالقة    

 

 
ستخدام الحوسبة السحابية في التعليم في الدول التطوير استراتيجية من اجل اجتماع الخبراء العرب الموضوع: 

 2017نوفمبر  22-21المنامة، البحرين، العربية، 
 

 
 حتية طيبة وبعد،

 

دعوة معاليكم / سعادتكم  يسرنا، 2017لعام  الحتاد الدويل لالتصاالتيف إطار خطة عمل املكتب اإلقليمي العريب ل
، وسيعقد العربيةستخدام احلوسبة السحابية يف التعليم يف الدول ال سرتاتيجيةاتطوير جل من أاخلرباء العرب  جتماعاحلضور 

ة، للرتبية والعلوم والثقاف البحرينيةاللجنة الوطنية هذا االجتماع بالتعاون مع املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم )األلكسو(، و 
 . 2017نوفمرب  22-21يومي  املنامة، البحرين، وذلك يف

 
يف عام واجلدير بالذكر أن هذا االجتماع يأيت تنفيذا لتوصيات املنتدى اإلقليمي الذي مت تنظيمه بالتعاون مع األلكسو بتونس 

 والذي مّت فيه تقدمي ومناقشة وثيقة املبادئ التوجيهية الستخدام احلوسبة السحابية يف التعليم. 2016
 

اليت يتم  الوطنية رار يف الدول العربية من اجل مناقشة مسودة االسرتاتيجيةوسيشارك يف هذا االجتماع املسؤولني وأصحاب الق
 من قبل خرباء خمتصني. أعدادها
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يف االعتبار املبادرات  تأخذتيجية وطنية وضع اسرتابتقدمي مساعدة للبلدان العربية املهتمة الوطنية  سرتاتيجيةاالوسيعقب تطوير 

 .لتطلعاتالقائمة والبنية التحتية واألهداف وا
 

 ورابط املنحة طلبمثل جدول األعمال، نشرة املعلومات ومنوذج  ؛هبذا االجتماع هذا وتتوفر مجيع الوثائق املتعلقة 
، باإلضافة إىل مجيع ما يستجد خبصوص هذا النشاط، على موقع االنرتنت اخلاص عرب اإلنرتنت ومنوذج حجز الفندق التسجيل

  (.  اضغط هنا) التايلباملكتب اإلقليمي على العنوان 

 . 2017 نوفمبر 15علما بأن اخر موعد للتسجيل هو 
 

لتغطية  زئيةحمدود من املنح اجلفإنه يوجد عدد  هذا االجتماع،وتسهياًل ملشاركة بعض الوفود من الدول األقل منواً يف 
النموذج  تعبئةاجلزئية  . وعلى اإلدارات الراغبة يف طلب املنحةملندوب واحد من كل دولة من الدول األقل منوا نفقات االقامة

 .2017اكتوبر 15املذكور أعاله يف موعد أقصاه  االجتماعاملتوفر على موقع 
 

املكتب ب، مستشار اول ونائب املدير االقليمي صالح الدين معرف ، /باملهندسعلومات، ميكنكم االتصال ملزيد من امل
  .( slaheddine.maaref@itu.int الربيد اإللكرتوين )على العريب لالحتاد الدويل لالتصاالت،  اإلقليمي

 
 يف هذا االجتماع. نتطلع ملشاركتكم الفعالة 

 
 وتفضلوا معاليكم/سعادتكم بقبول فائق التقدير واالحرتام،،،

 
 ابراهيم الحداد المهندس/ 

 
 املدير االقليمي للمكتب اإلقليمي العريب  

 االحتاد الدويل لالتصاالت     
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