
ما هو الملتقى الدولي e-AGE؟
الملتقى الدولي للربط التقني للبنى التحتية اإللكترونية العربية في إطار البنى العالمية (e-AGE)، هو ملتقى دولي سنوي تعقده 
المنظمة العربية لشبكات البحث والتعليم. فمنذ اطالق المنظمة في كانون أول (ديسمبر) عام ٢٠١٠ في رحاب جامعة الدول 
العربية، تم اتخاذ القرار بعقد هذا الملتقى متنقال من دولة عربية إلى غيرها بشكل سنوي. ويأتي هذا الملتقى تماشيا مع األهداف 
الشبكات  وإنشاء  المشتركة،  واألنشطة  والتعليم  البحث  مجال  في  للتعاون  والترويج  الوعي  بنشر  والمتعلقة  للمنظمة  الرئيسية 

لتسهيل التعاون بين الباحثين واألكاديميين في العالم العربي وباقي دول العالم.

بدأت المنظمة العربية لشبكات البحث والتعليم باتخاذ خطوات راسخة للربط بين الباحثين واألكاديميين عبر الدول العربية من 
خالل إطالق أول نقطة اتصال (PoP) في تيليستي - لندن. بالتعاون مع عنكبوت؛ الشبكة الوطنية المتقدمة لألبحاث والتعليم في 
االمارات العربية المتحدة، تم إطالق أول تبادل الكتروني تعليمي عربي ودولي مفتوح (AGE-OX) في الفجيرة. كما أن المنظمة 
العربية لشبكات البحث والتعليم تتعاون مع شركائها للعمل على إطالق نقاط اتصال جديدة في مصر ومنطقة المغرب العربي. 

 .(NRENs) كما أن المنظمة تدعم بناء وتطوير الشبكات الوطنية لالبحاث والتعليم في الدول العربية

في هذا العام ستولي المنظمة اهتماما خاصا وتركيزًا أكبر حول المستخدمين، وكيف يمكن أن تدعم البنية التحتية االلكترونية 
البحثية  أنشطتهم  لعرض  للمستخدمين  الجلسات  من  المزيد  تخصيص  وسيتم  والتطبيقات.  الخدمات  حيث  من  احتياجاتهم 
والتعليمية وتحديد الكيفية التي يمكن من خاللها أن تقدم الشبكات الوطنية للبحاث والتعليم (NRENs) خدمة أفضل لهؤالء 

المستخدمين.
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المواضيع التي سيناقشها المؤتمر
التعاون البحثي في الطاقة، والبيئة، والصحة، والمناخ، والمياه، والزراعة، واألحياء، واالقتصاد، والطب والمواضيع المعاصرة حول العالم.

شبكات البحث والتعليم، بما في ذلك التحديات، والتشغيل، واالستدامة، والتمويل، والحوكمة، والحماية، والخدمات.
والشبكات  السحابية،  والحوسبة  والمحتويات،  االلكترونية،  والمكتبات  المعلومات  وبنوك  والتعليم،  األبحاث  مصادر  الى  الوصول 

والحواسيب ذات األداء العالي.
خيارات وأساليب الربط بما في ذلك التكنولوجيا، والخدمات والكوابل، والدارات، والمعدات.

تطورات االنترنت وأثرها على شبكات البحث والتعليم.
الخدمات االلكترونية مثل: العلوم االلكترونية، والحكومة االلكترونية، والمكتبات االلكترونية، والتعليم االلكتروني.

.(eduGAIN) و (eduroam) واتحاد الهويات، والتجوال التعليمي ،(Science Gateways) بيئات البحث االفتراضي، والبوابات العلمية

لماذا عليك أن تشارك؟
سيوفر الملتقى لكل من المؤسسات التعليمية الرائدة والمزودين والموردين الدوليين في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ومقدمي 
في  والمشاركة  الرعاية  خالل  فمن  والدولية.  واإلقليمية  المحلية  المجتمعات  مع  وطيدة  عالقات  وإقامة  لاللتقاء  كبيرة  فرصة  الخدمات 
البنية  ربط  مجال  في  الناشئة  األسواق  مع  الصحيح  الربط  فرصة  على  للمؤتمر  الراعون  والمساهمون  الموردون  يحصل  المعرض؛ سوف 
التحتية اإللكترونية وتطبيقاتها في العالم العربي. في هذا الحدث الهام سوف تتسنى فرصة االلتقاء بخبراء تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
والعالم  األورومتوسطية  للمناطق  اإللكترونية  التحتية  البنية  الدولية وخبراء في  والمنظمات  المؤسسات  القرار والسياسات ورؤساء  وصناع 
العربية  الدول  جامعة  من  المستوى  رفيعي  وممثلين  والباحثين  األكاديمية  واألوساط  األمريكي  الشمال  ومناطق  وآسيا  وأفريقيا  العربي 

واليونسكو وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والمفوضية األوروبية والوكالة األمريكية للتنمية.

العارضون والرعاة
ستوجه الدعوة خالل ملتقى عام ٢٠١٥ إلى العارضين والجهات الراعية والتي تمثل أبرز مزودي خدمات االتصاالت والتعليم وتكنولوجيا 
الشركات  للقاء  للمشاركين  مركزية  التقاء  نقطة  الملتقى  وسيشكل  وخدماتهم  منتجاتهم  أحدث  لعرض  وذلك  واالتصاالت  المعلومات 
والمؤسسات التجارية. ويقدم الملتقى حزم رعاية على مستويات مختلفة باإلضافة إلى العديد من المزايا والفرص للظهور أمام مستويات 

رفيعة من المشاركين.

المزيد من الظهور والتفاعل
سيحظى رعاة الملتقى الدولي الخامس للربط التقني للبنى التحتية اإللكترونية العربية في إطار البنى العالمية بفرصة الظهور والتفاعل مع 
منظمي ومشاركي المؤتمر السنوي السابع للمنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم  (AROQA) تحت عنوان "أنماط التعليم ومعايير 

الجودة ذات الصلة" والذي سينعقد بنفس الوقت وبافتتاح واختتام مشترك

أهم مزايا الرعاية 
سوف يحصل كل الرعاة على المزايا التالية:

شكر وتقدير على رعايتهم في الكلمة االفتتاحية والختامية لفعاليات الملتقى مع ذكر درجة الرعاية.
الحصول على فرصة اإلعالن في كتيب المؤتمر وللراعي الحق في تصميم هذا االعالن

الحصول على مساحات إعالنية مجانية على الموقع اإللكتروني للمؤتمر، على أن يوفر الراعي مواد اإلعالن (الشعار والالفتة ولمحة موجزة 
عن الراعي).

وضع شعار المنظمة الراعية على جميع المواد المطبوعة الخاصة بالمؤتمر (خلفية حفل االفتتاح والقوائم والكتيب الخ.)
ُتدرج المواد الترويجية للراعي في حقيبة المؤتمر الرسمية.

يتم تضمين أسم وشعار الراعي في المنشورات المتداولة بشكل شهري عن المؤتمر.
مشاركات في وسائل االعالم وشبكات التواصل االجتماعي الخاصة بالمنظمة والمؤتمر.
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عروض رعاية أخرى 
رعاية الطالب: تغطية تكلفة سفر وإقامة ألربع (٤) طالب بما يعادل ١٢٥٠ دوالر أمريكي لكل منهم. تكون مزايا رعاية الطالب نفس 

تلك التي يتمتع بها الراعي البرونزي في حال تغطية ٤ طالب.

رعاية الباحثين والمتحدثين: تغطية تكلفة سفر وإقامة ٣ باحثين أو متحدثين بما يعادل ١٥٠٠ دوالر أمريكي لكل منهم. تكون المزايا 
نفس تلك التي يتمتع بها الراعي البرونزي.

 
يمكن االتفاق على حزم رعاية أخرى وبتفصيل يتناسب مع المتقدم للرعاية، يرجى االتصال بالسيد يوسف الطرمان على البريد اإللكتروني 

torman@asreenorg.net

درجات الرعاية

الدرجة

البالتينية

الذهبية

الفضية

البرونزية

راعي

الحداألقصى 
لعدد الرعاة

٢

٤

٦

٨

بال حدود

المبلغ

١٥٠٠٠

١٠٠٠٠

٧٠٠٠

٥٠٠٠

٣٠٠٠

المزايا

-  فرصة مميزة للتحدث في أحد الجلسات الرئيسية 
-  اإلعفاء من رسوم االشتراك (٥ مندوبين يمثلون الراعي كحد أقصى).

.(booth) مساحة عرض مجاني  -
-  إعالن مساحته صفحة واحدة في كتيب المؤتمر، على أن يقوم الراعي بتصميم اإلعالن.

-  فرصة للتحدث في أحد الجلسات.
-  اإلعفاء من رسوم االشتراك (٣ مندوبين يمثلون الراعي كحد أقصى).

.(booth) مساحة عرض مجاني  -
-  إعالن مساحته صفحة واحدة في كتيب المؤتمر، على أن يقوم الراعي بتصميم اإلعالن.

-  اإلعفاء من رسوم االشتراك (مندوبين يمثالن الراعي كحد أقصى).
.(booth) مساحة عرض مجاني  -

-  إعالن مساحته صفحة واحدة في كتيب المؤتمر، على أن يقوم الراعي بتصميم اإلعالن.

-   اإلعفاء من رسوم االشتراك (مندوبين يمثالن الراعي كحد أقصى).
-   إعالن مساحته نصف صفحة في كتيب المؤتمر، على أن يقوم الراعي بتصميم اإلعالن.

-  اإلعفاء من رسوم االشتراك (مندوب واحد يمثل الراعي كحد أقصى).
-  إعالن مساحته نصف صفحة في كتيب المؤتمر، على أن يقوم الراعي بتصميم اإلعالن.
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الرعـاة الرئيسييــن  في المؤتمــرات السابقــة

الرعاة البالتينيني

الرعاة الذهبيني

الرعاة الفضيني

الرعاة البرونزيني

الرعاة

 الشركاء اإلعالميني


