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 2021 يويون 1القاهرة،  019062 املرجع: 
   

 العربية االتصاالت وهيئات تنظيم مجيع إدارات :ىلإ  
 مجيع أعضاء قطاع تنمية االتصاالت          
 الشركاء يف الدول العربية         

        يف الدول العربيةاملؤسسات األكادميية          
املنظمات اإلقليمية والدولية ذات العالقة           
للفرق االستشارية اإلقليميني الرؤساء والنواب           

    واجملموعات الدراسية         
   

التدريبية   املوضوع: بعد الدورة  املعلومات  "حول    عن  تكنولوجيا  وخدمات  التطبيقات  ملشاريع  الرشيقة  اإلدارة 
 " واالتصاالت

 
 ، طيبة وبعدحتية 

 
اإلدارة الرشيقة ملشاريع التطبيقات وخدمات تكنولوجيا  " حول عن بعد كم للمشاركة يف الدورة التدريبيةتيسران دعو 

خالل    ليت ينظمها االحتاد الدويل لالتصاالت ابلتعاون مع أكادميية سوداتل لالتصاالت )سوداكاد(،ا  "املعلومات واالتصاالت
حتت رعاية شبكة مراكز    تطبيقات تكنولوجيا االتصاالت واملعلوماتكجزء من برانمج    ،2021  يويون  30  إىل  21من  الفرتة  

 . والعربيةاإلجنليزية ورة التدريبية ابللغة التميز لالحتاد الدويل لالتصاالت ابملنطقة العربية. وسيتم تقدمي هذه الد
 

مفهوم اإلدارة الرشيقة للمشاريع على تطبيقات وخدمات    حول  الكتساب املعرفة إعداد املشاركني  إىل  هتدف هذه الدورة  
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ابستخدام بياانت رشيقة يف جماالت ومنهجيات سري العمل واألدوات والتقنيات إلدارة مشاريع 

 . تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إبسلوب أكثر رشاقة
 

 :بنهاية الدورة، سيتمكن املشاركون من
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وين رؤية أفضل بكثري حول بناء الفريق، حمفظة املشروع، إطالق املشروع وتكراره وإدارة أصحاب املصلحة واليت  تك •
 تساعدك يف هناية املطاف تشديد قبضتك على املشروع. 

 فهم أكثر لبناء بيئة عمل إدارة مشروعات تكنولوجيا املعلمات واالتصاالت.  •
االحرتا • ومستوى  مصداقية  على  الضوء  إلدارة تسليط  والتقنيات  واألدوات  واملمارسات  الرشاقة  مبادئ  يف  فية 

 .املشروعات
 
 

 
 

التدريبية   الدورة  هذه  واالتصاالت  تستهدف  املعلومات  تكنولوجيا  وخدمات  تطبيقات  ومطوري  املشاريع  مدراء 
 .واملصممني والفرق املعنية بتنفيذ املشاريع واملهندسني املعماريني والتقنيني

 
ميكن االطالع على معلومات أكثر عن هذه الدورة التدريبية من خالل اإلطار العام للتدريب الذي ميكن حتميله من 

هلذه الدورة التدريبية حصراي على  يتم التسجيل  كما    .1( اضغط هنا)بوابة أكادميية االحتاد الدويل لالتصاالت على الرابط التايل  
  .أعاله تفاصيل دفع الرسوم أيضاً ابلرابط تتوفر  كما   .2021 يونيو  19  الرابط املذكور أعاله يف موعد أقصاه

 
املهدي، مسؤول الربامج، ابملكتب اإلقليمي العريب لالحتاد  ملزيد من املعلومات، ميكنكم االتصال ابملهندس/ مصطفي  

كبري  ،  مهند عبدهللا سليماناملهندس/    و أ  (mahdi@itu.int-ahmed.al-mustafaالدويل لالتصاالت، على الربيد اإللكرتوين ) 
إبدارة   اإللكرتوين  مهندسني  الربيد  على  )سوداكاد(،  لالتصاالت  سوداتل  أبكادميية  والتطوير  التخطيط 

(mohanedas@sudatel.sd.) 
 

 عن بعد. نتطلع ملشاركتكم الفعالة يف هذه الدورة التدريبية

                    
 التقدير واالحرتام،وتفضلوا بقبول فائق              

 
 

 [تم التوقيع عىل األصل]
 

 عادل حممد درويش
 مدير املكتب اإلقليمي 

 االحتاد الدويل لالتصاالت 
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