
 
 
 
 

 السالم عليكم ورحمة هللا و�ر�اتة

 تحية طيبة و�عد،

 �عاون مؤسسة سالكون للمعرفةاملوضوع: 

ان مؤسسة سال�ون ترحب باف�ار الطلبة ا�خر�ج�ن ��ديكم امل�حقية اح�� التحايا وتود ان �علمكم 

الُعماني�ن وتدعوهم للت�جيل واملشاركة �� مؤتمر رؤ�ة عمان حسب املعلومات ادناه وال�ي تو�ح ماهو هذا 

 ال��نامج والية الت�جيل والتواصل مع القائمون ��ذا املشروع راج�ن منكم اخذ املوضوع �ع�ن االعتبار 

 والهدف منھ:فكرة املشروع 

��دف مؤسسة سال�ون �� إشراك املبتعث�ن �� إثراء ا�جتمع بأف�ار ومساهمات فعالة من شأ��ا اإلسهام �� رسم رٔو�ة 

ن تطلق مبادرة �سهم �� إشراك املبتعث�ن خارج الوطن �� املؤتمر الوط�ي لرٔو�ة عمان 
ٔ
 ٢٠٤٠عمان املستقبلية. ارتأت املؤسسة ا

�ار ومق��حات �سهم �� تحقيق أهداف الرٔو�ة، �عد ان ملسنا الرغبة الشديدة من املبتعث�ن للمشاركة إلضفاء ما لد��م من أف

بأف�ارهم ومق��حا��م لبناء بلدهم الغا�� ونقل وتطبيق ما �علموه �� دول االبتعاث. سيعمل املشروع ع�� إيصال جميع أف�ار 

 .الشباب املبتعث�ن خالل املؤتمر

 طر�قة التطبيق:

. سيتم توف�� ٢٠٤٠تطبيق املشروع عن طر�ق �شر استمارة �حصر الراغب�ن �� املشاركة �� مؤتمر رؤ�ة عمان سيتم 

أماكن مناسبة لتجمع الطلبة املبتعث�ن خالل ف��ة ا�عقاد املؤتمر وذلك بالتنسيق مع ا�جمعيات الطالبية �� دول االبتعاث. 

اصل مع الطلبة املبتعث�ن �� مختلف دول االبتعاث عن �عد فر�ق مختص من مؤسسة سال�ون للمعرفة �عمل ع�� التو 



 
)اثناء ف��ة ا�عقاد املؤتمر. سيقوم الفر�ق بنقل أف�ار الطلبة املبتعثون لفر�ق عمل الرؤ�ة بطر�قة  Zoomباستخدام (برنامج 

 منظمة و سلسة لضمان مشاركة فئة الشباب لعدم تكرار األف�ار املطروحة.

 

 

 مالحظة:

 2040ستتعاون مؤسسة سال�ون مع ا�جمعيات الطالبية �حجز قاعات لتجميع الطلبة للمشاركة عن �عد �� مؤتمر رؤ�ة عمان 

 :2040 للمؤتمر الوط�ي للرؤ�ة املستقبلية عمان  رابط الت�جيل �� استمارة مشاركة الطلبة 
o.gl/forms/tgNlhZNZRhzMJOks1https://go 

 2040رابط ��جيل مشاركة ا�جمعيات �� املؤتمر الوط�ي للرؤ�ة املستقبلية عمان 

https://goo.gl/forms/Mr8GUxIuaxqpJAuI3 
 ما �عود بھ من نفع لوطننا العز�ز. مجددين الشكر والعرفان و راج�ن منكم دعمكم الذي اعتدناه �� �ل 

 ملز�د من املعلومات ير�� التواصل مع:

 املؤتمن بن محسن الهنائي

 مدير املشروع

 almoutamin.alhinai@salikon.omال��يد االلك��و�ي: 

 96895431101رقم التواصل: +

 6144920737الوا�ساب: +رقم التواصل 

 

 د.طالل بن محمد البلو��ي         

 واشنـــــــــــــــــطن-امل�حق الثقا��         

 امل�حقية الثقافية -سفارة سلطنة عمان         

https://goo.gl/forms/tgNlhZNZRhzMJOks1
https://goo.gl/forms/Mr8GUxIuaxqpJAuI3
mailto:almoutamin.alhinai@salikon.om

	فكرة المشروع والهدف منه:
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