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 2020 أغسطس 31القاهرة،  018951 املرجع: 
   

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

        يف الدول العربيةاملؤسسات األكادميية           
قليمية والدولية ذات العالقة املنظمات اإل           
االستشارية للفرق اإلقليميني  والنواب رؤساءال           
        واجملموعات الدراسية          

والتنمية والراديو( بقطاع التقييس )           
   

 املوضوع:
 

 " البياانت الضخمة" حول الدورة التدريبية 
 2020 سبتمرب 24-22السودان،  -اخلرطوم 

 ، حتية طيبة وبعد

 
ابلتعاون    ينظمها االحتاد الدويل لالتصاالتاليت  "  لبياانت الضخمةا"يسران دعوتكم للمشاركة يف الدورة التدريبية حول  

 ،2020  سبتمرب  24ىل  إ  22من  خالل الفرتة    ،مجهورية السودان  -  رطوميف اخل  أكادميية سوداتل لالتصاالت )سوداكاد(، مع  
ابملنطقة  لالحتاد الدويل لالتصاالت  شبكة مراكز التميز  حتت رعاية  تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات  تطبيقات  كجزء من برانمج  

 .العربيةسيتم تقدمي هذه الدورة التدريبية ابللغة االجنليزية و و  العربية.
 

الدورةدف  هت املشاركني على    هذه  املإىل مساعدة  و ل  األساسية  فاهيممعرفة  وأدواهتا،  الضخمة   التعرف علىلبياانت 
 . كميات هائلة من البياانت، إدارة، معاجلة وحتليل  تخزينللاملهارات اليت حيتاجون إليها 
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أجل اختاذ القرارات    من   ملؤسساهتم ختطيط وتنفيذ اسرتاتيجية البياانت الضخمة    ، سيتمكن املشاركون منلدورةبنهاية ا
 . أفضلالتجارية بشكل 

 
والعاملني ختزين البياانت ومعاجلتها    موظفي و   والنظم   مطوري الربجميات البياانت واألعمال و   ي حملل هذه الدورة  ستهدف  ت

   .األكادميية األوساط  و   صناع القرار و   املنظمني و   البياانتمراكز    واالتصاالت ومسؤويل   املعلومات تكنولوجيا    يف بيئة 
 

عن هذه الدورة التدريبية من خالل اإلطار العام للتدريب الذي ميكن حتميله من أكثر  معلومات  ميكن االطالع على  
 (. اضغط هنا)  على الرابط التايل   بوابة أكادميية االحتاد الدويل لالتصاالت 

 
  14هلذه الدورة التدريبية حصراي عن طريق اإلنرتنت على الرابط املذكور أعاله يف موعد أقصاه  يتم التسجيل  كما  

 .ابلرابط  أيضا   موضحة تفاصيل دفع الرسوم .2020 سبتمرب
 

وملزيد من املعلومات، ميكنكم االتصال ابملهندس/ مصطفي املهدي، مسؤول الربامج، ابملكتب اإلقليمي العريب لالحتاد  
( اإللكرتوين  الربيد  على  لالتصاالت،  واملهندس/  mahdi@itu.int-ahmed.al-mustafaالدويل  عبدهللا (  مهند 

إدارة  ،  سليمان مهندسي  اإللكرتوين  كبري  الربيد  على  )سوداكاد(،  لالتصاالت  سوداتل  أبكادميية  والتطوير  التخطيط 
(mohanedas@sudatel.sd .) 

 
 .نتطلع ملشاركتكم الفعالة يف هذه الدورة التدريبية

 
 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحرتام،،،                   

 
 
 

 ]تم التوقيع على األصل[ 
 

                                                                                                                                
                                   عادل درويش

 اإلقليمي املكتب مدير                                   

 الحتاد الدويل لالتصاالت ا                                                                    
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