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 2019، األول تشرين 07 ،اإلثنين

  محمد شقير المحترملعناية حضرة األستاذ 

 معالي وزير اإلتصاالت في لبنان

 

إنشاء مساحة تعليمية مبتكرة في المدارس الحكومية اللبنانية الموضوع :  

في خمسة مدارس رسمية تأمين شبكة إنترنت  

 

 ،طيبةتحية 

 

لعناية حضرة والمقدم في وزارتكم الموقرة  2019كانون الثاني  22عطفاً على كتابنا المؤرخ 

الشق التقني  الستكمالالتقدم بطلبنا هذا  المحترم )مرفق طيه(، نكرراألستاذ جمال الجَراح 

ً ، والذي سوف ينطلق ميد"ربوابة االبتكا"المسمى  نابرنامج إلطالق الضروري  فيانيا

 بداية الشهر القادم. المدارس الخمس التي تمثل باكورة البرنامج في

 

مع وزارة التربية  بالتعاون   (IDEAS ACCELERATE GROWTH) األفكارب االزدهارتسريع  جمعيةتعمل 

إنشاء على  ،مجموعة من شركاء التدريبو وزارتكم الموقرة كما مع ،(MEHE)  والتعليم العالي

إنشاء قدرات مجموعة أهداف أهمها  تحقق اللبنانية الرسميةمساحات مبتكرة في المدارس 

 العصري ميلتعلفي سياق ا اً ضروري اً عديضيف ب   مما، الرسميةمعرفية مبكرة لطالب المدارس 

  .في لبنان الرسميةهو اليوم غائب تماماً في نظام المدارس 

 

 :هي خمسة مدارس بوابة االبتكاربرنامج في المرحلة األولى يشمل 

 )عالية(  وروغواي الرسميةمدرسة األ •
 )شكا( لمتوسطة امدرسة شكا الرسمية  •

 )صيدا(  مانية النموذجية الرسميةمدرسية العال •
 ()بيروت مدرسة عاليه الغربية ا لمتوسطة الرسمية •
 ()بيروت مدرسة بيروت العالية الرسمية للبنات •

 

ويتم  ،االنتهاءى عل جنامرة بالبرتبطمتعليمية الت الحامساللأعمال التشييد والتأهيل  تفشارقد و

نت.رنتة اإلكبك شلبما في ذ ،ياحالياً تجهيزها بالتكنولوج



 

 

 
 
 

  لبنان في اإلتصاالت وزير معاليكتاب ل
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لكل من  شبكة إنترنتبأسرع وقت متاح لديكم، تأمين و من حضرتكم نطلب ،تمام المشروعإل

 25 سرعةأو أي تقنية أخرى متوفرة، وب Fiber opticsالمدارس المذكورة أعاله عبر تقنية الـ 

Mbps  ،سريان البرنامج التجريبي.فترة اَ خالل مجانكحد أدنى 
 

في طليعة التغيير وبناء القدرات الموقرة  وزارتكم تبقى ،ابة االبتكارلبو من خالل دعمكم

معاً نعمل إلنجاح هذه الباكورة وضمان إنتشارها  في لبنان.والسعي لتحسين الوعي التكنولوجي 

 وإستمراريتها في كل المناطق اللبنانية. 

 

 

 ر،مع جزيل الشك

 
 

_______________________ 
 

 غياث البرازي

األفكارتسريع اإلزدهار ب جمعية رئيس   
Chairman – IDEAS ACCELERATE GROWTH 

 


