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 2020 ريفبرا 11، القاهرة 018895 المرجع:
   

 العربية االتصاالت وهيئات تنظيم جميع إدارات :ىلإ  

 جميع أعضاء قطاع تنمية االتصاالت         

 الشركاء في الدول العربية        

       في الدول العربيةالمؤسسات األكاديمية         

المنظمات اإلقليمية والدولية ذات العالقة          

للفرق االستشاريةاإلقليميين الرؤساء والنواب           

والمجموعات الدراسية                

)بقطاع التقييس والتنمية والراديو(          
   

 الموضوع:

 

تكنولوجيا  ات وخدماتتطبيقلمشاريع الرشيقة )أجايل( دارة اإل"حول التدريبية الدورة

 "المعلومات واالتصاالت

 2020 مارس 26-24السودان،  -الخرطوم 

 تحية طيبة وبعد،
 

اإلدارة الرشيقة )أجايل( لمشاريع حول "يسرني أن أدعوكم للمشاركة في الدورة التدريبية   

جمهورية  – الخرطومبوالتي سوف يتم تنظيمها  "المعلومات واالتصاالتتطبيقات وخدمات تكنولوجيا 

ذه الدورة ينظم االتحاد الدولي لالتصاالت ه .2020 مارس 26لى إ 24، خالل الفترة من السودان

تكنولوجيا تطبيقات كجزء من برنامج أكاديمية سوداتل لالتصاالت )سوداكاد(، بالتعاون مع  التدريبية

 بالمنطقة العربية.لالتحاد الدولي لالتصاالت شبكة مراكز التميز تحت رعاية لومات االتصاالت والمع

 

 .العربيةسيتم تقديم هذه الدورة التدريبية باللغة االنجليزية و

 
تهدف هذه الدورة التدريبية إلى إعداد المشاركين للتدرب على مفهوم إدارة المشاريع الرشيقة 

على تطبيقات وخدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. باستخدام بيانات رشيقة في مجاالت )األجايل( 

 بأسلوبومنهجيات سير العمل واألدوات والتقنيات إلدارة مشاريع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 أكثر رشاقة. 

 

 

 ستمّكن هذه الدورة التدريبية المشاركين من:         

  األجايل(،الرشيقة فهم مفاهيم وفوائد ومخاطر التنمية( 
  األجايل(الرشيقة اإلدارة التمييز بين( ( والمرنةLean،وتطبيقاتها ) 
  األجايل(،الرشيقة فهم فلسفة ونهج ومبادئ إدارة المشاريع( 
 فهم أهمية التفاوض والتعاون، 
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   أجايل(،رشيقة استخدم مهاراتهم في إعداد وإدارة مشروع( 

   أصحاب المصلحة والتي  الفريق ومحفظة المشاريع وإدارةرؤية أفضل بكثير حول بناء

 ،المشروعفي التحكم في إدارة تساعدك في نهاية المطاف 
 لديهم فهم أكبر لبيئة أعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ، 
 تسليط الضوء على مصداقية ومستوى االحتراف في المبادئ والممارسات واألدوات 

 والتقنيات رشيقة.

 

يمكن االطالع على المعلومات التفصيلية عن هذه الدورة التدريبية من خالل اإلطار العام للتدريب 

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

 

وخدمات تكنولوجيا المعلومات  مدراء المشاريع ومطوري تطبيقاتالتدريبية هذه الدورة  ستهدفت

  المعماريين والتقنيين. والمهندسينالمشاريع  واالتصاالت والمصممين والفرق المعنية بتنفيذ

 

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

 .بالرابط أيضا   موضحة تفاصيل دفع الرسومتتوفر حيث  .2020 مارس 14موعد أقصاه 

 

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

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

mahdi@itu.int)  /التخطيط والتطوير مبيعات بإدارة مهندس أول ، مهند عبدهللا سليمانوالمهندس

 .(mohanedas@sudatel.sd) البريد اإللكترونيبأكاديمية سوداتل لالتصاالت )سوداكاد(، على 

 

 نتطلع لمشاركتكم الفعالة في هذه الدورة التدريبية.

 

 وتفضلوا معاليكم/سعادتكم بقبول فائق التقدير واالحترام،،،                  

 
 
   صالح الدين معرف مهندس/                                                             

 
 ]تم التوقيع على األصل[

 
 القائم بأعمال المدير اإلقليمي       
 لمكتب االقليمي للدول العربيةل       
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