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يــــملعلا جـــماــــنربلا
نوـيزفلتلاو ةــعاذإلل يبرعلا ناـــجرهملل

22  ةرودلا- ضايرلا



لوألا موــــــــــيلا

لمع شروتارضاحمتاسلج
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“Are you Ready for the Cloud

ص11–ص10

ةكلمملا يف امنيسلا ةعانص لبقتسم

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف امنيسلا لبقتسم نع شاقن ةسلج
ًايلحم ةعانصلا هذه ريوطت ةيفيطو

م2:40–م2
رويطلاب لصيف•

ريمعلا ءانه•

ينارهزلا ديعس .د•

 فداهلا يمقرلا ىوتحملا
 م3:30– م2:45يقورلا كلام•

 ثولغملا لصيف•

ريهز دعس•

•Mr.ADAMMARSHALL

تقولاةسلجلا ريدمنوثدحتملاةسلجلا عوضوم

تقولانوثدحتملاةرضاحملا عوضوم

رجن كلام•

ضرعملل يمسرلا حاتتفالا

ص11:30– ص11

ريماسم جرخمو ،ممصم ،جتنم

 ةعانص يف لمعي ،يدوعس جرخم
مالعإلاو مالفألا

 ةسيئرو ،ةيدوعس ةجرخمو ةبتاك
ةيدوعسلا امنيسلا ةيعمج

Senior Global Pre Sales 
Manager 

 دعاسمذاتسأو ،ةيبرعلا ةلجملا ريرحت ريتركس
مامإلا ةعماجب لاصتالاو مالعإلا ةيلكب

 ،يدوعس جمارب مدقمو يمالعإ
 يفMBC ةانق رابخأل ًاريدم لمعي
 ةيدوعسلا

 يعيذـــــــم رـــــــيبكو يـــــــمالعإ راـــــــشتسمقيوستلا يف صصختم
 ةرادا ريدــم .ةدــجب يدوعــسلا نوــيزفيلتلا
بردم ،جماربلا

يمالعإيليفغلا يلع•
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هخيرات ةرظن ،ةأرملا اياضقو امنيسلا

 ةأرملا اياضقل ةيبرعلا امنيسلا يف ةيخيراتلا لحارملا نع شاقن ةسلج

نيسحلا هبه•
م5:30– م4:45

نيهاش ماهلإ•

يوانشلا ميرك•

يبلش يسوب•

 عانـــــصل ةدـــــيدج صرـــــف،Freelance لقتـــــسملا يـــــمالعإلا لـــــمعلا
ةيقئاثولا مالفألا ىلع قيبطتلاب ىوتحملا

لاجملا يف رحلا لمعلا لبقتسم نع ةيقيبطت شاقن ةسلج
 يمالعالا

م4:40– م4 ىسوملا رفسم .د•

تقولاةسلجلا ريدمنوثدحتملاةسلجلا عوضوم

تقولانوثدحتملاةسلجلا  عوضوم

فراع دعو .د•

م7:00–م5:45 تاكارشلا عيقوت

يدنجلا ةيدان•

 مالفألا يف صصختم
ةيئاصقتسالا ةيقئاثولا

ةيمالعإو ةيميداكأ

 نم ٌددع اهيدل ،ةريدق ةيرصم ةلثمم
 ةفلتخملا ةيماردلا لامعألا

ةيرصم ةيمالعإو جمارب ةعيذمو ةمدقم

ةيدوعس ةلثمم

 ًاددع تمدق ،ةريدق ةيرصم ةلثمم
 امنيسلا يف لامعألا نم ريبك
 ةيرصملا

 نم ديدعلا جرخأ ،يرصم جرخم
ةيماردلا مالفألا
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لمع شروتارضاحمتاسلج
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 يلبقتسملا لوحتلا ةعاذإلاو نويزفلتلا يف يلحملا جاتنإلا

 ةيلبقتسملا تايدحتلا زرباو يلحملا جاتنالا اياضقل شاقن ةسلج
هريوطتل

م2:40–م2

موجنلا ةعانصو يضايرلا مالعإلا

 موجنلا ةعانص يف يضايرلا مالعالا رود نع شاقن ةسلج
مهراشتناو

يناطحقلا لعشم• يلهسلا ماطس• م3:30– م2:45

ديدجلا مالعإلاوتساكدوبلا

ديدجلا مالعالا يف هتيمهاوتساكدوبلا نع ةيفيرعت ةرضاحم
م4:40– م4يقت رامع•

ريمألا دبع مساب•

تقولانوثدحتملاةرضاحملا عوضوم

تقولاةسلجلا ريدمنوثدحتملاةسلجلا عوضوم

يرهشلا هللادبع•

ريبش دمحأ•

يديعسلا نميأ .د•

تقولاةسلجلا ريدمنوثدحتملاةسلجلا عوضوم

"يمقرلا يبرعلا ىوتحملا"

 ةعانص ةيفيكو يمقرلا يبرعلا ىوتحملا عقاو نع شاقن ةسلج
فداه ىوتحم

م5:45–م4:45 مجن ضاير .د•

•Danijela Horak

•Caroline Caruelle

يبعزلا لساب .م•

م8–م6 ناجرهملا تاقباسم ميكحت ناجل يررقمو ءاسؤر ميركتو ةينويزفلتلاو ةيعاذالا تالدابتلا زئاوج عيزوت لفح

يريسع نسح•
 ةرادإ سلجم سيئر يمالعإ راشتسمو عيذم
 مالعإ ةيعمج

يتيوك جتنمو لثمم

يمالعإو يميداكأ

يدوعس جتنمو لثمم

يدوعس يضاير مدقمو عيذم

 ةديرجب يضايرلا مسقلا سيئر
ةسايسلا

 ةرك تايرابمل يضاير قلعم
ةيضاير جمارب مدقمو مدقلا

يتيوك رواحمو يمالعإو عيذم

مالعإلا ميظنتو ةسدنه يف ريبخ

ASBU

Cite de Memoire

BBC
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م12–ص11:30

جارخإلاو يئامنيسلا ريوصتلاو ريرحتلا :مالفألا ةعانص

اهبصاخلا ىوتحملا ةجلاعمو مالفالا ةعانص نع ةيقيبطت لمع ةشرو
م4:30– م4يدوعسملا دمحم•

تقولانوثدحتملالمعلا ةشرو عوضوم

تقولانوثدحتملاةرضاحملا عوضوم

ةيدوعسلا يف يديموك بادناتس ةلحر

 ةكلمملا يف يديموك بادناتسلا روطت نع شاقن ةسلج
 اهراشتناو

فيرشلا ركاش•

يريسع تاكرب•
 م3:30– م2:45يقيقشلا حرفم•

يرومحلا دياز•اهتامادختسا و اهفيرعت دتمملا و ززعملا و يضارتفالا عقاولا

تقولاةسلجلا ريدمنوثدحتملاةسلجلا عوضوم

تقولانوثدحتملالمعلا ةشرو عوضوم

Broadcasters ص10:50–ص10 and New Satellite Innovation•Yasir Hassan

Viz Artist XR Show Demo•ص11:30–ص11حيبالدلا دمحم 

يدوعس رعاشو ،عيذم ،يمالعإ

VIZRT- ميمصتلا صتخم

Excellence manager -
VIZRT

جتنم و بتاك ،نايديموك

نايديموك و بتاك ، لثمم

ينويزفلت جرخم

Director, Transmission
Operations




