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 2019 يوليو 23القاهرة،  018755 المرجع:
   

 العربية االتصاالت وهيئات تنظيم جميع إدارات :ىلإ  

 جميع أعضاء قطاع تنمية االتصاالت         

 الشركاء في الدول العربية        

       في الدول العربيةالمؤسسات األكاديمية         

قليمية والدولية ذات العالقةالمنظمات اإل          

االستشاريةللفرق اإلقليميين  والنواب رؤساءال          

       والمجموعات الدراسية        

والتنمية والراديو(بقطاع التقييس )          
   

 الموضوع:

 

  "البيانات الضخمة" حولالدورة التدريبية 

 2019 سبتمبر 5-3السودان،  -الخرطوم  

 ،تحية طيبة وبعد
 

سوف يتم  والتي "الضخمةالبيانات " الدورة التدريبية حوليسرني أن أدعوكم للمشاركة في 

ينظم االتحاد الدولي  . 2019 سبتمبر 5لى إ 3خالل الفترة من  ،جمهورية السودان – الخرطومب تنظيمها

تطبيقات كجزء من برنامج  أكاديمية سوداتل لالتصاالت )سوداكاد(،لالتصاالت هذا التدريب بالتعاون مع 

بالمنطقة لالتحاد الدولي لالتصاالت شبكة مراكز التميز تحت رعاية تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات 

 العربية.

 

 .العربيةاالنجليزية وسيتم تقديم هذه الدورة التدريبية باللغة 

 
لبيانات ل األساسية مفاهيممعرفة اليهدف هذا البرنامج التدريبي إلى مساعدة المشاركين على 

كميات ، إدارة، معالجة وتحليل المهارات التي يحتاجون إليها لتخزين التعرف علىالضخمة وأدواتها، و

 .هائلة من البيانات

 

ن تخطيط وتنفيذ استراتيجية البيانات يالمشارك باستطاعةيكون س، نهاية هذا البرنامج التدريبي مع

 .أفضلبشكل الخاصة بأعمالهم من أجل اتخاذ القرارات  لمؤسساتهم،الضخمة 

 

والنظم وموظفي تخزين البيانات  مطوري البرمجياتي األعمال ومحللستهدف تهذه الدورة 

صناع القرار و وموظفي مراكز البيانات والمنظمينوتكنولوجيا المعلومات موظفي االتصاالت و ومعالجتها

  .واألوساط األكاديمية
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 هذه الدورة التدريبية من خالل اإلطار العام للتدريبتفصيلية عن المعلومات اليمكن االطالع على 

 (.اضغط هنا)الدولي لالتصاالت  بوابة أكاديمية االتحادالذي يمكن تحميله من 
 

يتم التسجيل لهذه الدورة التدريبية حصريا عن طريق اإلنترنت على الرابط المذكور أعاله في 

 .بالرابط أيضا   موضحة تفاصيل دفع الرسوم .2019 أغسطس 27موعد أقصاه 

 

بالمهندس/ مصطفي المهدي، مسؤول البرامج، بالمكتب ولمزيد من المعلومات، يمكنكم االتصال 

ahmed.al-mustafa-اإلقليمي العربي لالتحاد الدولي لالتصاالت، على البريد اإللكتروني )

mahdi@itu.int) مية سوداتل ، مدير أول التخطيط والتطوير بأكاديمصطفى عجب سيدو /سدمهنوال

 .(agab@sudatel.sdي )لالتصاالت )سوداكاد(، على البريد اإللكترون

 

 .نتطلع لمشاركتكم الفعالة في هذه الدورة التدريبية

 

 وتفضلوا معاليكم/سعادتكم بقبول فائق التقدير واالحترام،،،                  
 

 

  مهندس/ ابراهيم الحداد                                                               

 
 

 ي ـمـليـقر اإلـالمدي       
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