
  
  
  
  
  

  الخبراء حول اجتماع
العربي في منطقة اإلسكواالرقمي تعزيز صناعة المحتوى   

   لبنان بيروت،–بيت األمم المتحدة 
    ٢٠٠٨ نيسان ٣٠ – ٢٩

 
 جدول األعمال 

 األول اليوم ٢٠٠٨ نيسان ٢٩ الثالثاء المتحدثون
 ٩:٣٠ – ٩:٠٠ التسجيل 

 ١٠:٠٠ – ٩:٣٠ جلسة االفتتاح يوسف نصير

صناعة المحتوى الرقمي العربي في حاضنات تكنولوجيا المعلومات تعزيز تطوير "عرض لمشروع   إدلبينبال
 "واالتصاالت

 

 ١١:٣٠ – ١٠:٠٠ )١( اإلسكوا حول المحتوى الرقمي العربي اتدراس: األولى الجلسة  يوسف نصير: رئيس
  م احتياجاتهبرمجياته وتطبيقاته وتقيي: مسح المحتوى الرقمي العربي  نبيل علي

  نقاش 

 ١٢:٠٠ – ١١:٣٠ استراحة قهوة 
   

 ١٣:٣٠ – ١٢:٠٠ )٢( اإلسكوا حول المحتوى الرقمي العربي دراسات: الجلسة الثانية  منصور فرح: رئيس

 سمير العيطة
 صناعة المحتوى الرقمي من أجل تطويرمختلف أصحاب المصلحة بين  وشراآة  وتسويقنماذج عمل

 العربي
 

  نقاش 

 ١٤:٣٠ – ١٣:٣٠ استراحة غداء 
   

 ١٥:٣٠ – ١٤:٣٠ )٣( اإلسكوا حول المحتوى الرقمي العربي اتدراس: الجلسة الثالثة  نبال إدلبي: رئيس
  متطلبات االحتضان من حيث البرمجيات واألجهزة واحتياجات التدريب: تطوير المحتوى الرقمي العربي   ديكريالبغ
  نقاش 

 ١٦:٠٠ – ١٥:٣٠ ستراحة قهوةا 
   

 ١٧:٣٠ – ١٦:٠٠ وجهة نظر البحث والتطوير: المحتوى الرقمي العربي : الجلسة الرابعة   غابريال ديك: رئيس
  أدوات ومصادر: معالجة الكالم باللغة العربية   وليد آرم/شفيق مقبل 
  الوصول إلى المعلومة: المحتوى الرقمي العربي  محمود رمال

  وضع المحتوى الرقمي العربي في اليمن حي الريويي

  نقاش 

 الثاني اليوم  ٢٠٠٨ نيسان ٣٠ األربعاء المتحدثون
 ١١:٠٠ – ٩:٣٠ )١(في المنطقة تجارب الحاضنات : الجلسة الخامسة  سمير العيطة: رئيس

  تجربة حاضنة بيريتيك في لبنان نيكوال روحانا

  ث والتطوير وبرامج االحتضان في مصرمراآز التميز في البح أحمد موسى
  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في سورياحاضنة تجربة  ريما شعبان

  نقاش 
   
 ١١:٣٠ – ١١:٠٠ استراحة قهوة 
   

 ١٣:٠٠ – ١١:٣٠ )٢(في المنطقة تجارب الحاضنات :  السادسةالجلسة  منصور فرح: رئيس
   في السعوديةاإلبداعوجيا ومنظومة حاضنة التكنول عبد العزيز الحرقان

  نولوجيا المعلومات واالتصاالتتكالفلسطينية لحاضنة التجربة  ) هانيا ديماسييمتقد(ليث قسيس 
  حاضنة األعمال التكنولوجية في جامعة فيالدلفيا: مرآز التميز األردني  محمد عجور

  نقاش 
   
 ١٤:٠٠ – ١٣:٠٠ استراحة غداء 
   

 ١٥:٣٠ – ١٤:٠٠   في المنطقةالتعاون بين اإلسكوا والحاضنات: الجلسة السابعة  سف نصيريو: رئيس

 ميرنا الحاج بربر / جورج يونس
 صناعة المحتوى الرقمي تعزيز تطوير"لتنفيذ مشروع لتكنولوجية ا حاضناتاللتعاون بين اإلسكوا وا

 "العربي في حاضنات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 

  نقاش 
   
 ١٦:٠٠ – ١٥:٣٠ استراحة قهوة 
   
 ١٧:٠٠ – ١٦:٠٠ ختامالتوصيات وجلسة ال 

 

 اإلسكوا
   اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا–األمم المتحدة 

  إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
  


