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 تحية طيبة وبعد،،،

األنح  اطالب  اعاألعيين  ععععععداد و دواية و  ICTPفي إطار سعععععععي  األعلي  لجلي العاألعاو وأل ععععععرو  

تزويدهم بااألدار و  اتي يحتاعون إايدا ايتسعععلحو  بدا  بل  ات ر  و  ا وي في  احيال  اعأللية، نوعن جناية سعععيادت م 

 اعااألية األنح  اطالب بااعاألعاو  ععععععداد و دواية جلي من تشوم  ا ععععععر ة بتدريب  EMCبأنن تم  إلتفاق ألع  ععععععر ة 

تتأاف ألن مربع دور و  EMCم يشوم  األعدربين بتعدريعب  اطالبعد  عل  اععاألعاو، ألع  اعلم من دور و  األعدربين وألن  

 وتم إرساادا اسيادت م ألسبشاً.

  اعااألية ابدم  ادور و  الل معازل نصف  اعام جلي  انحو  اتااي: EMCوجلية فشد تم  إلتفاق ألع  ر ة 

 (6102يناير  62. )Information Storage and Management (ISM) ادورل  لواى  -

 (6102فبر ير  6) Cloud Infrastructure and Services (CIS).  ادورل  ا انية -

في ألشر  ا عععععععر ة بااتعألع  ا األي وسعععععععيتم  62/0/6102جلي من تبدم هذه  ادور و جلي  اتو اي بد ية ألن 

 توفيروسائل  األو صالو ألن وإاي ألشر  اتدريب.

ألع ألر جال   مجضاء هيئة  اتدريي )ألدرب ا ل دورل( جضو ألن  6بتر عيح اذاك نرعو ألن سعيادت م  ات رم 

  إلاتز م بااتااي:

 .ألدل  اتدريب  ألسة ميام ألتو صلة ا ل دورل جلى حدل 

  م. 5ص حتي  اساجة  9يبدم  اتدريب ألن  اساجة 

  سععم حاسععباو مو  لية  احاسععباو  هيئة  اتدريي بأحد  لياو  ادندسععة يعب من ي ون  األر ععح جضععو ألن مجضععاء 

 و األعلوألاو مو  لية  اعلوم  سم حاسب آاي.

 يفضعععععل من ي ون محد هذه  األعامو  األعرفية  اتى سععععععوف يتم  اتدريب جليدا ألن  بل  ععععععر ةEMC   ضععععععألن

  األشرر و  اتي يشوم  األر عععععععح بتدريسعععععععدا ب ري تدريب م بر جدد ألن  اطالب سعععععععنوياً اتعزيز ألدار و تشنية

 او في ألعامو  احوسبة  اسحابية و ابياناو  اض ألة وتشنياو ألر ز  ابياناو األعلوأل

  يشوم  األتعدرب بعشعد دور و تعدريبيعة الطالب بعااععاألعة و أل انية  ضعععععععافتدا  ألادل   تيارية  جتألاد  جلى  األو رد

  اتعليألية  التى توفرها  ا ر ة بااألعان

  تدرب )طااب(  الل  اعام  ادر سى  او حد.أل 61من يشوم  األدرب بتدريب ألام يشل جن 

  يتم إجتألاد  األدربين  اذين سععوف يتم تدريبدم ألن  اوحدل  األر زية التدريب بااألعلي  لجلي العاألعاو باإلضععافة

 .EMCإاي  ر ة 

   يتم ألحاسبة  األدربين ألااياً ألن عانب أل روICTP .ألن  الل ألر ز  اتدريب بااعاألعة 

طبشاً النألوذ   األرفق  ألن سععععيادت م  ات رم باارد ألع إرسععععال  ل  ابياناو  ا اصععععة بااألدرب  األر ععععح مرعو 

 .EMCوذاك  الل إسبو  و حد ألن تاريخ  األ اطبة وذاك حتي يتسني انا إرسال بياناو  األدربين ا ر ة 

 وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق اإلحترام والتقدير،،،،

 باملركز املعرفية اخلدمات قطاع على املشرف

 د/ خالد عبدالفتاح حممد


