
  

 

 
 
 

محو األمية الرقمية وتصميم الخدمات البلدية الرقمية حول دعوة لحضور جلسة البصيرة  
  

 
  
  

 حضرات أعضاء مجتمع المدن الرابطة، 
    

 :Insight Sessions – بعد جائحة كورونا لما  الحضرية"جلسات البصيرة: العقود اآلجلة سلسلة الفعاليات االفتراضية  
Post-COVID Urban Futures"  هي جزء من برنامج المدن الرابطة المعني بأزمةCOVID-19   لهذا العام. تسهل

ا حول الموضوعات ذات الصلة بالتنمية الحضرية المستدامة خالل وبعد حقبة كورونا، بين   ا ومفتوحا السلسلة هذه تبادالا منتظما
الم. بعد فعالية االنطالق التي كانت ناجحة للغاية، يسعدنا اآلن دعوتكم إلى جلسة  الممارسين والخبراء الحضريين في جميع أنحاء الع

 : البصيرة الثانية
   

 Digital literacy and digital municipal service -محو األمية الرقمية وتصميم الخدمات البلدية الرقمية  "
design   " صباًحا بتوقيت ألمانيا.  11:30 -  10:00، الساعة  2021أغسطس آب/ 18يوم األربعاء 

   
ل الرقمي للخدمات العامة البلدية في أجزاء كثيرة من العالم. ومع ذلك، فإنه يتم استبعاد العديد  ت جائحة كورونا إلى تسريع التحو  أد  

لمهارات الرقمية. في  من المواطنين من عملية الرقمنة، إما ألن لديهم وصول محدود إلى التقنيات الضرورية أو ألنهم يفتقرون إلى ا
 لسد الفجوة الرقمية بين المواطنين.  النهجة ونناقش التحديات ول الرقمي للخدمات البلدي  هذه الجلسة، سنلقي نظرة على التحو  

   
 )من خالل الرابط أدناه(.  ستقام الفعايلة افتراضياا في مجتمع المدن المدن الرابطة  

 
Insight Session: Digital literacy and digital municipal service design | Connective Cities 

Network (connective-cities.net) 
 
 
 
 
 

https://community.connective-cities.net/en/node/762
https://community.connective-cities.net/en/node/762


 

 

 الخدمات البلدية الرقميةجلسة البصيرة: محو األمية الرقمية وتصميم 
 

 الوقت ) حسب توقيت ألمانيا(    البرنامج

  09:30 الفحص الفني للمشاركين 

  10:00 كلمات االفتتاح والترحيب 

 كلمة رئيسية: المدن الذكية ومحو األمية الرقمية 

المكانية  إيفا شفايتسر، المعهد الفيدرالي ألبحاث البناء والشؤون الحضرية والتنمية 

(BBSRألمانيا ، ) 

10:10  

لشبكة السلكية وتقديم دورات تدريبية لمحو    TunapandaNETبناء  :ممارسة جيدة

 األمية الرقمية 

، مدافع عن الحقوق   TunapandaNETجوزفين ميليزا ، المؤسس المشارك لـ 

 الرقمية ، كينيا

10:30  

 حول العالم في محو األمية الرقمية  IEEEالممارسات الجيدة من  

 IEEE Special Interest Group onسمر بابا ، عضو لجنة العمليات في 

Human Technology (SIGHT) 2018-2021 

 IEEE Smart Citiesفي   IEEE Smart Cities Educationعضو لجنة  

2020-2021 

10:45  

  11:00 فقرة األسئلة و األجوبة 

  COVID 11:20  11:00رقمنة مجموعة تقديم 

   11:30 فعالية ل انهاية 

 الترجمة متوفرة باللغات العربية و والفرنسية والروسية.  - : اإلنجليزية. فعالية لغة ال

 إذا كانت لديكم أسئلة أخرى، فال تترددوا في التواصل معنا. ! نتطلع إلى مشاركتكم الفاعلة 

 

 مع أطيب التحيات 



 

 الرابطة فريق المدن 

 

 

  
 


