
 



 أهداف المنتدى

 وبأهذافها الخاصة بٌشر الوؼرفة الرقوية، (التليسٌتر)التؼريف بالوراكس الوجتوؼية للتكٌىلىجيا  -

 تقذين تجارب بؼض الذول في هيذاى الوراكس الوجتوؼية للتكٌىلىجيا -

 وضغ األسس الٌاجؼة إلًشاء الوراكس الوجتوؼية للتكٌىلىجيا في الوغرب و إًجاح تشغيلها و استذاهتها، -

 وضغ أسس التؼاوى و التشارك بيي الوراكس الوجتوؼية بذول الشرق األوسط و شوال افريقيا -

اللجنة المنظمة 

 هيذي هاياًجا  والشرق األوسط وشوال افريقيا: كرين قاسن  -

  ICDLهٌظوة قيادة الحاسىب  :  حسيي  إسالم -

  GENIE برًاهج تؼوين تكٌىلىجيا الوؼلىهات و االتصال في التؼلين: اهحوذ الذريسي . م -

 GENIEبرًاهج تؼوين تكٌىلىجيا الوؼلىهات و االتصال في التؼلين : سفياى زًفىخ  -

 "ICTالوغربي للتكىيي في - الوركس الكىري"رئيس الوشروع  : ػسيس هاجير  -

البرنامج المقترح 

 2009 أكتوبر 28اليوم األول 
 

 وصىل انًشبسكيٍ وانزسديم  9 – 8

 انزشزيت ثبنًشبسكيٍ واالفززبذ  9-10

انًغشة -  يًثم ثشَبيح رؼًيى ركُىنىخيب انًؼهىيبد واالرصبالد في انزؼهيى 

 انًغشة  –يًثم وصاسح انصُبػخ وانزدبسح وانزكُىنىخيب انسذيثخ 

انًغشة - يًثم ثشَبيح األيى انًزسذح االًَبئي 

 كُذا –ييذي يبيبَدب :  انسيذ–يًثم ثشَبيح رهيسُزش 

 األسدٌ –يًثم يُظًخ وسنذ نيُكس انًُطمخ انؼشثيخ 

 يصش  –يًثم انصُذوق انًصشي نزكُىنىخيب انًؼهىيبد 

 

 أنيخ انؼًم خالل يىيي انىسشخ – أهًيزهب ثبنُسجخ نهششكبء – خذول األػًبل – ششذ أهذاف انىسشخ 10:30 -  10:00

 انزؼشف ػهي انًشبسكيٍ  11:00 – 10:30

 كشيى لبسى  – ييذي يبيبَدب  وانششق األوسػ وشًبل افشيميب – يمذيخ ػٍ ثشَبيح رهيسيُزش 11:30 – 11:00

   استراحة 12:00 – 11:30

يهذي االصسق -  ػشض ػٍ يالير ركُىنىخيب انًؼهىيبد واسزخذايبرهب في انزًُيخ في يُطمخ انًغشة  12:30 -  12:00

 ػشوض رمذيًيخ سشيؼخ ػٍ يالير ركُىنىخيب انًؼهىيبد واسزخذايبرهب نهزًُيخ ووالغ انزهيسيُزش في دول انًغشة انًشبسكخ  2:00 – 12:30

 رىَس ،  12:50 – 12:30

 اندضائش ، 1:10 – 12:50

 انًغشة 1:30 – 1:10 

 يُبلشخ  2:00 – 1:30 

   غذاء 3:00 – 2:00

يبرا يؼُي انزهيسيُزش؟  :  يُبلشخ نزىزيذ انًفبهيى3:45 - 3:00

  ICT For Development    ويبرا رؼُي ركُىنىخيب انًؼهىيبد يٍ أخم انزًُيخ 

ثبنُسجخ نك؟     

 فيًب يزؼهك ثىالغ انزهيسيُزش و اسزخذايبد  SWOT Analysisيٍ خالل رسهيم انىالغ :  أسئهخ يهًخ4  يدًىػبد ػًم نالخبثخ ػ4:15ٍ – 3:45

: ركُىنىخيب انًؼهىيبد يٍ أخم انزًُيخ في انًُطمخ

  Strength  يب هي َمبغ انمىح 

  Weakness  يب هي َمبغ انعؼف 

  Opportunities  يب هي انفشص 

  Threats  يب هي انزسذيبد 

 ػشض يخزصش نهُزبئح  4:30 – 4:15



 زهمخ خزبييخ نهيىو األول وأخز اَطجبػبد انًشبسكيٍ 5:00 – 4:30

  

  2009 أكتوبر 29 –اليوم الثاني 
 

 افززبذ انيىو انثبَي وػشض نجشَبيح انيىو  9:15 – 9:00

ويُطمخ انًغشة   (انششق األوسػ وشًبل افشيميب) ػشض ألهى انزسذيبد انزي رىاخه انزهيسُزش في انؼبنى وفي انًُطمخ 10:00 – 9:15

  انزسذيبد انفُيخ  

  رسذيبد انًسزىي وانهغخ  

  رسذيبد أخشي  

 ػشض نجؼط ردبسة دول اخشي  11:00 – 10:00

  (ثبنفشَسيخ او االَدهيضيخ)نيىَس سيسسى :  ثُيٍ انسيذ– ثىسرى َىفى –يشكض سىَدبي 

  ػًشو يسي :  يصش انسيذ–انصُذوق االخزًبػي نهزًُيخ 

  ششيف انزكهي :  يصش انسيذ–ثشَبيح األيى انًزسذح االًَبئي 

 يُبلشخ وأسئهخ 

 ػشض ألهى ردبسة يُطمخ انًغشة ػشوض ػٍ أهى انًجبدساد وانًشبسيغ انزًُىيخ انزي رسزخذو ركُىنىخيب انًؼهىيبد واالرصبالد 12:30 – 11:00

في انًغشة  

 

  انًغشة–رًُيخ ) 

  هشبو ثسجس.د:  رىَس انسيذ–انًذسسخ انؼهيب نالرصبالد 

  استراحة 12:00 – 11:30

  ركًهخ ردبسة يُطمخ انًغشة 1:00 – 12:00

  إَفُذ -  انهسبق ثًدزًغ انًؼهىيبد رهيسيُزش رىَس واندضائشInWent - أنًبَيب 

  انًغشة  –أخيبنكى 

  انًغشة –ثشَبيح رؼًيى ركُىنىخيب انًؼهىيبد واالرصبالد في انزؼهيى  

  يُبلشخ 

دوس وأدواد انزجبدل انًؼشفي وانزشجيك في انًُطمخ  :  يدًىػبد ػًم2:00 – 1:00

أهًيخ انزجبدل انًؼشفي وانزشجيك نؼًم انزهيسيُزش وانًؤسسبد انشاػيخ : 1 يدًىػخ 

أَىاع انزجبدل انًؼشفي وانزشجيك  : 2 يدًىػخ 

يسزمجم انزجبدل انًؼشفي وانزشجيك  : 3 يدًىػخ 

   غذاء3:00 – 2:00

 

 انزسذيبد وانفشص؟ –االسزذايخ في ظىء والغ انزهيسيُزش :  يُبلشخ يفزىزخ3:45 – 3:00

 يصش  – ػشض نًُىرج ثسثي ػٍ اسزذايخ انزهيسيُزش 4:15 – 3:45

 خهسخ خزبييخ  4:45 – 4:15

 انُزبئح وانزىصيبد  

  2009 يبرا ثؼذ اخزًبع انشثبغ أكزىثش 

 اَطجبػبد انًشبسكيٍ  

 رمييى سشيغ نهىسشخ 

 

 كهًبد خزبييخ يٍ انششكبء  5:15 – 4:45


