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 الدورة التدريبية األولى من نوعها في العالم العربي 

 أساسيات الحوسبة السحابية 

 العالمي  IEEE معهد مهندس ي الكهرباء واإللكترونياتمع شهاد حضور من 

 هدية من كتيب "مفاهيم أساسية في الحوسبة السحابية" 

 

 ملاذا من املهم تعلم الحوسبة السحابية؟ 

 الطلب على املتخصصين في الحوسبة السحابية في النموإستمرار  •

 من فرص العمل وبالتالي زيادة في الدخل •
ً
 معرفتك وإتقانك للحوسبة السحابية ستتيح لك مزيدا

   ظيفة الفرص الو تخصصك في الحوسبة السحابية سيتيح لك العديد  •

 صاحب العمل واألقرانلدى املصداقية وتعزز  خبرتك تثبت  حصولك على شهادة في الحوسبة السحابية  •

 وظيفية إلجراء مقابلةالقائمة املختصرة  لدخولك منافسات وظيفية وأن تكون ضمن  فرص أفضل  •

 

 وصف الدورة التدريبية

تعليمية تفاعلية عبر اإلنترنت ملدة يومين. تقدم هذه الدورة التمهيدية منهًجا  تجربة  Cloud Essentials Course تعد دورة

متوازًنا وتتناول وجهات النظر التجارية والتقنية للحوسبة السحابية. كما سيشرح كيفية اعتماد السحابة وتشغيلها وإدارتها.  

 Cloud بنجاح ليصبحوا معتمدين في املرتبط  CompTIA® Cloud Basics تمكن الدورة املشاركين من إكمال اختبار 

Essentials. تم تصنيف هذه الدورة كمحتوى معتمد من CompTIA.  تم اختبار املناهج التعليمية Cloud Basics   بواسطة

 .ProCert مختبرات 

 

 أهداف الدورة 

 :في نهاية هذه الدورة، سيتمكن املشاركون من

 املصطلحات الشائعة املستخدمة في السحابة  تحديد

 .حديد خصائص الحوسبة السحابية والخدمات السحابية من منظور األعمالت

 القيمة التجارية للحوسبة السحابية في الحالة املحددة تحديد 

 الحاسوبية  شرح نماذج النشر املختلفة في السحابة 

 ذكر خطوات اعتماد الحوسبة السحابية بنجاح 

https://www.arab-cio.org/


 

Copyright 2020 ©Arab-CIO web portal                     https://www.arab-cio.org/                       2 

 الحاسوبية  السحابةالقدرات التنظيمية ذات الصلة بتحقيق  تحديد 

 سرد تأثير وتغيير الحوسبة السحابية على خدمة تكنولوجيا املعلومات

 تحديد املشكالت املرتبطة بدمج الحوسبة السحابية في مخاطر االمتثال الحالية والتنظيمية للمؤسسة 

 

 محتويات الدورة 

 يغطى البرنامج مجاالت مختلفة منها:

 الحوسبة السحابية نظرة عامة على برامج تشغيل األعمال والتكنولوجيا التي تعمل على زيادة نمو   ▪

 املفاهيم األساسية للحوسبة السحابية واملصطلحات  ▪

 االفتراضية   املوارد  الحوسبة السحابيةخصائص  ▪

 مميزات الحوسبة السحابية  ▪

   الحوسبة السحابيةأنواع  ▪

o ه هجين سحب  /  ه خاصسحب /   هعام سحب : من حيث النشر 

o  :من حيث الخدمة( البرمجيات السحابية كخدمةSaaS) ،واملنصات ( كخدمةPaaS) ، والبنية التحتية(IaaS) 

 قدمي الخدمات السحابية  نبذه عن م   ▪

 قياس قيمة األعمال وعائد االستثمار للحوسبة السحابية  ▪

 الخدمات السحابية  مقدمىوتقييم اتفاقيات مستوى الخدمة مع  تقدير ▪

 في الحوسبة السحابية  األمن والخصوصية مستويات  ▪

 تحديات ومخاطر الحوسبة السحابية  ▪

 

 املتطلبات األساسية 

فمن املستحسن أن يكون لدى املشاركين معرفة في مجال تكنولوجيا   مسبقة للتسجيل؛ ومع ذلك، متطلباتال توجد  

 .املعلومات

 

 اضغط هنا د من املعلومات والتسجيل في الدورة للمزي
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