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 2020  يونيو 25القاهرة،  018938 املرجع:
   

 مجيع إدارات وهيئات تنظيم االتصاالت العربية :ىلإ  
 مجيع أعضاء قطاع تنمية االتصاالت          
 الشركاء يف الدول العربية         
 املؤسسات األكادميية يف الدول العربية                
قليمية والدولية ذات العالقة املنظمات اإل           
االستشارية للفرق اإلقليميني  والنواب رؤساءال           
        واجملموعات الدراسية          

والتنمية والراديو( بقطاع التقييس )           
   

 املوضوع:
 

 ، "(SDNالتنفيذ العملي للشبكات املعرفة ابلربجميات )"ل حو  نرتنتعرب اإل التدريبية  الدورة
 2020 أغسطس 16-09

 حتية طيبة وبعد، 
 

  " (SDNالتنفيذ العملي للشبكات املعرفة ابلربجميات )"  حولعرب اإلنرتنت  دعوكم للمشاركة يف الدورة التدريبية  نأن    يسران
  16ىل إ 09خالل الفرتة من  أكادميية سوداتل لالتصاالت )سوداكاد(،مع اليت ينظمها االحتاد الدويل لالتصاالت ابلتعاون 

لالحتاد الدويل  شبكة مراكز التميز حتت رعاية تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات تطبيقات كجزء من برانمج ،  2020 أغسطس
 ابملنطقة العربية.لالتصاالت  
 

 . العربيةسيتم تقدمي هذه الدورة التدريبية ابللغة االجنليزية و 
 

 وهو (" SDNابلربجميات ) املعرفة الشبكات "حول واملمارسات  واسعة املشاركني برؤى  يهدف إىل تزويد التدريبهذا 
 الشبكات يف االبتكار أمام الباب يفتح فإنه ذلك، إىل ابإلضافة .كبري بشكل الشبكة إدارة مهام يبسط  شبكي انشئ منوذج

 الشبكات متثله ملا املختلفة الرؤى  شرح إىل وكذلك كامل بشكل الشبكة سلوك يف تتحكم للربجمة قابلة واجهة مرنة خالل من
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 وكذلك جًدا الكبرية الشبكات يف  (SDN) ابلربجميات املعرفة للشبكات احلقيقي والتنفيذ ابلفعل، (SDN) ابلربجميات املعرفة
 .العالية  األمان شبكات

 
 
 
 
  ومسئويل الشبكة   االسرتاتيجيني ومهندسي ومديري الشبكات ومهندسي النظم  املخططني  يةالتدريبهذه الدورة   ستهدفت

اليت قد تتطلب تقنيات الشبكات    شبكات النقل املسئولني عن ختطيط وتنفيذ ونشر الشبكات  وموظفي تشغيل  وخمططي اخلدمات
   .(SDNابلربجميات )املعرفة 

 
ميكن االطالع على املعلومات التفصيلية عن هذه الدورة التدريبية من خالل اإلطار العام للتدريب الذي ميكن حتميله  

 .(اضغط هنا)بوابة أكادميية االحتاد الدويل لالتصاالت  من 
 

 اغسطس  06يتم التسجيل هلذه الدورة التدريبية حصراي عن طريق اإلنرتنت على الرابط املذكور أعاله يف موعد أقصاه  
 .ابلرابط  أيضاً  موضحة تفاصيل دفع الرسومتتوفر حيث  . 2020

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

مهند عبدهللا واملهندس/  (mahdi@itu.int-alahmed.-mustafaالدويل لالتصاالت، على الربيد اإللكرتوين )
التخطيط والتطوير أبكادميية سوداتل لالتصاالت )سوداكاد(، على الربيد اإللكرتوين  إبدارة كبري مهندسني ، سليمان

(mohanedas@sudatel.sd) . 
 

 . عرب اإلنرتنت الدورة التدريبيةنتطلع ملشاركتكم الفعالة يف هذه  
 

     وتفضلوا معاليكم/سعادتكم بقبول فائق التقدير واالحرتام،،،                  
                                                      

 
 مهندس/ صالح الدين معرف                                                             

 

 ]تم التوقيع على األصل[ 
 

  

https://academy.itu.int/index.php/training-courses/full-catalogue/software-defined-networking-sdn
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 القائم أبعمال املدير اإلقليمي       

 لمكتب االقليمي للدول العربيةل                                                                    

 
 


