Association of IDEAS that Accelerate Growth
Registration Number 3457846
T +961 71 558989
info@ideaslebanon.org

Office 1, Building 1280
Beirut Digital District
Beirut, Lebanon

اإلثنين 07 ،تشرين األول2019 ،

لعناية حضرة األستاذ محمد شقير المحترم
معالي وزير اإلتصاالت في لبنان
الموضوع  :إنشاء مساحة تعليمية مبتكرة في المدارس الحكومية اللبنانية
تأمين شبكة إنترنت في خمسة مدارس رسمية
تحية طيبة،
عطفا ً على كتابنا المؤرخ  22كانون الثاني  2019والمقدم في وزارتكم الموقرة لعناية حضرة
الجراح المحترم (مرفق طيه) ،نكرر التقدم بطلبنا هذا الستكمال الشق التقني
األستاذ جمال
َ
الضروري إلطالق برنامجنا المسمى "بوابة االبتكار" ،والذي سوف ينطلق ميدانيا ً في
المدارس الخمس التي تمثل باكورة البرنامج في بداية الشهر القادم.
تعمل جمعية تسريع االزدهار باألفكار ) (IDEAS ACCELERATE GROWTHبالتعاون مع وزارة التربية
والتعليم العالي ) ، (MEHEكما مع وزارتكم الموقرة ومجموعة من شركاء التدريب ،على إنشاء
مساحات مبتكرة في المدارس الرسمية اللبنانية تحقق مجموعة أهداف أهمها إنشاء قدرات
معرفية مبكرة لطالب المدارس الرسمية ،مما يضيف بعدا ً ضروريا ً في سياق التعليم العصري
هو اليوم غائب تماما ً في نظام المدارس الرسمية في لبنان .
في المرحلة األولى يشمل برنامج بوابة االبتكار خمسة مدارس هي:
• مدرسة األوروغواي الرسمية (عالية)
• مدرسة شكا الرسمية ا لمتوسطة (شكا)
• المدرسية العمانية النموذجية الرسمية (صيدا)
• مدرسة عاليه الغربية ا لمتوسطة الرسمية (بيروت)
• مدرسة بيروت العالية الرسمية للبنات (بيروت)
وقد شارفت أعمال التشييد والتأهيل للمساحات التعليمية المرتبطة بالبرنامج على االنتهاء ،ويتم
حاليا ً تجهيزها بالتكنولوجيا ،بما في ذلك شبكة اإلنترنت.
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كتاب لمعالي وزير اإلتصاالت في لبنان

إلتمام المشروع ،نطلب من حضرتكم وبأسرع وقت متاح لديكم ،تأمين شبكة إنترنت لكل من
المدارس المذكورة أعاله عبر تقنية الـ  Fiber opticsأو أي تقنية أخرى متوفرة ،وبسرعة 25
 Mbpsكحد أدنى ،مجانا َ خالل فترة سريان البرنامج التجريبي.
من خالل دعمكم لبوابة االبتكار ،تبقى وزارتكم الموقرة في طليعة التغيير وبناء القدرات
والسعي لتحسين الوعي التكنولوجي في لبنان .معا ً نعمل إلنجاح هذه الباكورة وضمان إنتشارها
وإستمراريتها في كل المناطق اللبنانية.
مع جزيل الشكر،

_______________________
غياث البرازي
رئيس جمعية تسريع اإلزدهار باألفكار
Chairman – IDEAS ACCELERATE GROWTH
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