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الدورة التدريبية حول "التنفيذ العملي للشبكات المعرفة بالبرمجيات ( )SDNوبرتوكول

2019

الى :جميع إدارات وهيئات تنظيم االتصاالت العربية
جميع أعضاء قطاع تنمية االتصاالت

الشركاء في الدول العربية

المؤسسات األكاديمية في الدول العربية

المنظمات اإلقليمية والدولية ذات العالقة
الرؤساء والنواب اإلقليميين للفرق االستشارية
والمجموعات الدراسية

(بقطاع التقييس والتنمية والراديو)

" Openflow
حتية طيبة وبعد،

الخرطوم  -السودان 26-24 ،يونيو 2019

يسرين أن أدعوكم للمشاركة يف الدورة التدريبية حول "التنفيذ العملي للشبكات المعرفة بالبرمجيات ()SDN

وبرتوكول  "Openflowواليت سوف يتم تنظيمها باخلرطوم – مجهورية السودان ،خالل الفرتة من  24اىل  26يونيو
 .2019ينظم االحتاد الدويل لالتصاالت هذا التدريب بالتعاون مع أكادميية سوداتل لالتصاالت (سوداكاد) ،كجزء من
برنامج تطبيقات تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات حتت رعاية شبكة مراكز التميز لالحتاد الدويل لالتصاالت باملنطقة العربية.
سيتم تقدمي هذه الدورة التدريبية باللغة االجنليزية والعربية.
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التدريب سيزود املشاركني برؤى واسعة واملمارسات حول "الشبكات املعرفة بالربجميات ( ")SDNهي منوذج شبكي
ناشئ يبسط مهام إدارة الشبكة بشكل كبري .باإلضافة إىل ذلك ،فإنه يفتح الباب أمام االبتكار يف الشبكات من خالل واجهة
مرنة قابلة للربجمة تتحكم يف سلوك الشبكة بشكل كامل.
يهدف هذا التدريب إىل شرح الرؤى املختلفة ملا متثله الشبكات املعرفة بالربجميات ( )SDNبالفعل ،والتنفيذ احلقيقي
جدا وكذلك شبكات األمان العالية .باإلضافة إىل ذلك ،سيوضح
للشبكات املعرفة بالربجميات ( )SDNيف الشبكات الكبرية ً
التدريب كيف يقوم برتوكول ال  OpenFlowبفصل مفاتيح التحكم وبيانات أجهزة الشبكات.
ميكن االطالع على املعلومات التفصيلية عن هذه الدورة التدريبية من خالل اإلطار العام للتدريب الذي ميكن حتميله
من بوابة أكادميية االحتاد الدويل لالتصاالت (اضغط هنا).
هذه الدورة تستهدف املخططني االسرتاتيجيني ومهندسي ومديري الشبكات ومهندسي النظم ومسؤويل الشبكة
وخمططي اخلدمات وموظفي تشغيل شبكات النقل املسؤولني عن ختطيط وتنفيذ ونشر الشبكات اليت قد تتطلب تقنيات
الشبكات املعرفة بالربجميات ( )SDNوبرتوكول  OpenFlowيف املستقبل.
يتم التسجيل هلذه الدورة التدريبية حصريا عن طريق اإلنرتنت على الرابط املذكور أعاله يف موعد أقصاه  15يونيو
 2019حيث تتوفر تفاصيل دفع الرسوم.
وملزيد من املعلومات ،ميكنكم االتصال باملهندس /مصطفي املهدي ،مسؤول الربامج ،باملكتب اإلقليمي العريب لالحتاد
الدويل لالتصاالت ،على الربيد اإللكرتوين ( )mustafa-ahmed.al-mahdi@itu.intواملهندس /عاطف محد عبد اهلل ،مدير
أول التخطيط والتطوير بأكادميية سوداتل لالتصاالت (سوداكاد) ،على الربيد اإللكرتوين (.)atifha@sudatel.sd
نتطلع ملشاركتكم الفعالة يف هذه الدورة التدريبية.
وتفضلوا معاليكم/سعادتكم بقبول فائق التقدير واالحرتام،،،
مهندس /ابراهيم الحداد
[تم التوقيع على األصل]
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