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 2018 اغسطس 9، القاھرة 018551 المرجع:

   
 العربیة االتصاالت وھیئات تنظیم جمیع إدارات إلى:  

 وجمیع أعضاء قطاع تنمیة االتصاالت        
 والشركاء في الدول العربیة       

       في الدول العربیةوالمؤسسات االكادیمیة        
 قلیمیة والدولیة ذات العالقةوالمنظمات اإل       

   

 الموضوع:
 

 استخدام الحوسبة السحابیة في التعلیم في الدول العربیةرفیع المستوى حول اجتماع 
   2018 اكتوبر 31-30، تونس، تونس العاصمة

 ،تحیة طیبة وبعد
 التحاد الدولي لالتصاالتعمل المكتب اإلقلیمي العربي لالعربیة ضمن خطة  اتتنفیذ المبادرفي إطار 

استخدام الحوسبة  رفیع المستوى حول عاجتمادعوة معالیكم / سعادتكم لحضور  یسرنا، 2018لعام 
، 2018أكتوبر  31إلى  30من والمزمع عقده خالل الفترة العربیة، السحابیة في التعلیم في الدول 

 .و)األلكس(بالتعاون والشراكة مع المنّظمة العربیّة للتّربیة والثّقافة والعلوم تونس، تونس العاصمة، في 
 

في الدول العربیة في مجال الحوسبة السحابیة وأصحاب القرار  ونوسیشارك في ھذا االجتماع المسؤول
، من قبل خبراء مختصین تم اعدادھاالتي  الوطنیة االستراتیجیة االطالع على نموذججل أمن 

والخطوات التي یجب اتخاذھا لمساعدة المؤسسات التعلیمیة على تطویر استخدامات الحوسبة السحابیة 
 .ومواجھھ التحدیات التي تقابلھا عند اعتماد ھذه االستراتیجیة

 
 طلبوذج مثل جدول األعمال، نشرة المعلومات ونم بھذا االجتماع؛ھذا وتتوفر جمیع الوثائق المتعلقة 

، باإلضافة إلى جمیع ما یستجد بخصوص عبر اإلنترنت ونموذج حجز الفندق التسجیل ورابط المنحة
  ).اضغط ھنا( ھذا النشاط، على موقع االنترنت الخاص بالمكتب اإلقلیمي على العنوان التالي

 
علماً بأن آخر موعد للتسجیل االلكتروني المذكور أعاله. من خالل موقع  اإلنترنت عبر لتسجیلندعوكم ل

 .2018 أكتوبر 15ھو 
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محدود من المنح فإنھ یوجد عدد  ھذا االجتماع،وتسھیالً لمشاركة بعض الوفود من الدول األقل نمواً في 
. وعلى اإلدارات لمندوب واحد من كل دولة من الدول األقل نمواالكاملة لتغطیة نفقات اإلقامة والسفر 

في موعد وإعادتھ ور أعاله المذك االجتماعالنموذج المتوفر على موقع  تعبئة الراغبة في طلب المنحة
 .2018أكتوبر  1أقصاه 

 
مستشار اول ، صالح الدین معرف /السیدب الـاالتص ة، یمكنكمـورشھذه الات عن ـلمزید من المعلوم

العربي لالتحاد الدولي لالتصاالت، على البرید اإللكتروني  ، بالمكتب اإلقلیميللدول العربیة
)slaheddine.maaref@itu.int(.  
 
 

 .وأن نراكم في تونس في ھذا االجتماعنتطلع لمشاركتكم الفعالة 
 

 ،،والتقدیر،بقبول وافر االحترام معالیكم / سعادتكم  وتفضلوا               
 
 
   مھندس/ ابراھیم الحداد                                                              

     
 المدیر االقلیمي للمكتب اإلقلیمي العربي         

 االتحاد الدولي لالتصاالت                                                                        
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