القاهرة ف  10مارس 2019

السيد األستاذ الدكتور /لؤى سعد الدين
عميد كلية الهندسة -جامعة أسوان
تحية طيبة وبعد...

حرصا عىل دوام التعاون بي رشكة  IBMو  ITIوجامعة أسوان ،يسعدنا أن نتشارك ف تقديم الحدث التقن:

IBM Digital-Nation Africa Innovation Day
وذلك لطالب كليات الهندسة ،الحاسبات والمعلومات وعلوم الحاسب .وقد حرصت  IBMعىل أن تقدم أول حدث تقن
يقام ل  ITIبجامعة أسوان ر
مباشة بعد توقيع بروتوكول التعاون بي وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وجامعة أسوان
إلضافة فرع جديد ل  ITIبجامعة أسوان.
هذا ر
ويشفنا قبول دعوة سيادتكم إلقامة هذا الحدث بقاعة كلية الهندسة ،جامعة أسوان يوم الخميس الموافق  28مارس
ر
 2019عىل أن يكون المحاضون من شكة  IBMو  ITIو جامعة أسوان بناءا عىل الجدول التال ذكره.
نرجو من سيادتكم إرسال الدعوة لطالب كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات وعلوم الحاسب بجامعة أسوان ،وذلك
لما تتمتع به جامعة أسوان من تشجيع الطالب عىل مزاولة االنشطة التعليمية الن تعود بالنفع عىل طالب الجامعة ،عىل
أن يقوم الطالب الراغبي بالحضور بالتسجيل بالرابط التالhttps://goo.gl/forms/4PTJQfSnGi0PgK713 :
كما نرجو من سيادتكم الموافقة عىل أن تقوم  IBMو  ITIبإرسال الدعوة لطالب األكاديمية البحرية بأسوان لحضور هذا
الحدث.
علما بأنه سيتم إستغالل هذا الحدث لإلعالن عن برامج التدريب المجان المقدمة من كل من  IBMو  ITIوكذا فتح باب
التسجيل لطالب الجامعة المهتمي بحضورها.
Event Agenda:
Speaker
Prof. Loai Saad ElDeen
Dr. Heba Saleh
Wael Abdoush
Oriette Mohamed Nayel
Dina Sayed
Angy Darwish
Ahmed Gohar
Abdel-Wahab Salah

Session / Workshop
Welcome and Registrations
Welcome Speech by Dean
Welcome Speech by ITI CEO
Welcome Speech by IBM CGM
IBM Digital-Nation
Artificial Intelligence
)Stay Relevant (HR Topic
Lunch Break
Blockchain
Agile Methodology

To
9:00 AM
9:30 AM
9:45 AM
10:00 AM
10:30 AM
12:00 PM
12:30 PM
1:30 PM
3:00 PM
4:30 PM

From
8:00 AM
9:15 AM
9:30 AM
9:45 AM
10:00 AM
10:30 AM
12:00 PM
12:30 PM
1:30 PM
3:00 PM

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية...

مهندسة  /أوريت محمد نايل
مديرة العالقات الجامعية ر
بشكة IBM

مهندس  /أحمد سالم مدين
مدير برنامج إديوترونيكسITI -

