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 العربیة االتصاالت وھیئات تنظیم جمیع إدارات :ىلإ
 جمیع أعضاء قطاع تنمیة االتصاالت  
 الشركاء في الدول العربیة   
       في الدول العربیةالمؤسسات األكادیمیة    
المنظمات اإلقلیمیة والدولیة ذات العالقة   
للفرق االستشاریةاإلقلیمیین الرؤساء والنواب    
   والمجموعات الدراسیة  

 "الحوسبة السحابیة"حول  عن بعدالدورة التدریبیة  الموضوع:

 ،وبعدتحیة طیبة 

لتي ینظمھا ا "الحوسبة السحابیة" حول عن بعد كم للمشاركة في الدورة التدریبیةتیسرنا دعو
إلى  16 منخالل الفترة  االتحاد الدولي لالتصاالت بالتعاون مع أكادیمیة سوداتل لالتصاالت (سوداكاد)،

رعایة شبكة  تحت كجزء من برنامج تطبیقات تكنولوجیا االتصاالت والمعلومات ،2021 مارس 18
ورة التدریبیة باللغة مراكز التمیز لالتحاد الدولي لالتصاالت بالمنطقة العربیة. وسیتم تقدیم ھذه الد

 .والعربیةاإلنجلیزیة 

لتزوید المشاركین بالمفاھیم والمبادئ األساسیة للحوسبة السحابیة والتعرف تھدف ھذه الدورة 
 .االتصاالتووجیا المعلومات ولتغییر مشھد تكن فيعلى إسھاماتھا 

 :علىالمشاركون سیتعرف الدورة من خالل ھذه 

 .السحابیة الحوسبة وتقنیات مفاھیم •
 .واالتصاالت المعلومات تكنولوجیا مشھد السحابیة الحوسبة تغیر كیف•
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) وإدارة Micro-Servicesمثل الخدمات الدقیقة ( السحابیة، الحوسبة في المستخدمة التقنیات •
 .)Configuration Managementالتھیئة (

  .السحابیة الحوسبة نشر حیاة ودورة لھیاكلا •
 .سحابیة منصة مع في التعامل عملیة خبرة •

لمتخصصین في البنیة التحتیة لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت اتستھدف ھذه الدورة التدریبیة 
 تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، ومراكز، ومنظمي االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات في وزارات

كما  .، ومشغلي ومقدمي خدمات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالتتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت
ھذه المشاركة في  الحوسبة السحابیةیمكن للمؤسسات واألفراد الراغبین في تعمیق معارفھم في مجال 

 الدورة.

عن ھذه الدورة التدریبیة من خالل اإلطار العام للتدریب الذي یمكن االطالع على معلومات أكثر 
یتم كما  .1)اضغط ھنا(یمكن تحمیلھ من بوابة أكادیمیة االتحاد الدولي لالتصاالت على الرابط التالي 

. 2021 مارس 10 لھذه الدورة التدریبیة حصریا على الرابط المذكور أعاله في موعد أقصاهالتسجیل 
 .أعاله تفاصیل دفع الرسوم أیضاً بالرابطتتوفر  كما

لمزید من المعلومات، یمكنكم االتصال بالمھندس/ مصطفي المھدي، مسؤول البرامج، بالمكتب 
 )mahdi@itu.int-ahmed.al-mustafaالدولي لالتصاالت، على البرید اإللكتروني (اإلقلیمي العربي لالتحاد 

التخطیط والتطویر بأكادیمیة سوداتل لالتصاالت كبیر مھندسین بإدارة ، مھند عبدهللا سلیمانالمھندس/  وأ
 ).mohanedas@sudatel.sd( (سوداكاد)، على البرید اإللكتروني

 عن بعد. نتطلع لمشاركتكم الفعالة في ھذه الدورة التدریبیة

 وتفضلوا بقبول فائق التقدیر واالحترام،   

 عادل محمد درویش
 مدیر المكتب اإلقلیمي

 لالتصاالتاالتحاد الدولي 
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