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ومضات معرفية
 نشرة إلكترونية شهرية يعدها فريق المعرفة في الهيئة...»«ومضات معرفية
ً
 وتعزيز ثقافة،داخليا
االتحادية للموارد البشرية الحكومية؛ بهدف نشر المعرفة
 ويكسبهم، بما يثري معارفهم،»القراءة واالطالع لدى موظفي «الهيئة
. من خالل ومضات معرفية،خبرات ومهارات مهنية وأخرى شخصية
ISSUE )02( العدد

Read with us
Embracing digital transformation
and cloud with confidence

اقرأ معنا
احتضان التحول الرقمي
والسحابة اإللكترونية بكل ثقة

By Mark McHale,

 مارك ماكهيل:بقلم

Vice President of Arrow ECS for Enterprise
Computing Solutions at UK and Ireland

نائب رئيس شركة آروز لحلول الحوسبة المؤسسية
بالمملكة المتحدة وأيرلندا

This article will introduce to you about, How cloud
technology can support your digital transformation
strategy.

 سيتم التعرف على كيفية دعم،من خالل قراءة المقال
التكنولوجيا السحابية الستراتيجيات التحول الرقمي في
.المؤسسات

To read the article, please click on the link below:
https://www.itproportal.com/features/embracing-digitaltransformation-and-cloud-with-confidence/

: يرجى الضغط على الرابط التالي،لقراءة المقال
https://www.itproportal.com/features/embracing/digital-transformation-and-cloud-with-confidence

The Exhibition in Numbers

المعرض في أرقام

EXHIBITION TIMINGS

توقيت المعرض

The 38th Cycle of Sharjah International Book Fair
(SIBF) 2019 will take place in Sharjah Expo Centre
starting from 30th of October to 9th of November
2019.

 من معرض الشارقة الدولي للكتاب38 تقام الدورة الــ
ً
9  أكتوبر ولغاية30 اعتبارا من
،في مركز إكسبو الشارقة
.2019 نوفمبر

Public visiting hours are from 09:00 am to 10:00 pm
daily except on Friday from 04:00 pm to 11:00 pm.
https://www.sibf.com/en/content?id=10289

ً
صباحا ولغاية
09:00  من الساعة:مواعيد الزيارة للجمهور
 ما عدا يوم الجمعة،مساء طيلة أيام األسبوع
10:00
ً
ً
.مساء
عشر
الحادية
وحتى
عصرا
الرابعة
الساعة
من
فهي
ً
https://www.sibf.com/ar/content?id=10289

لقطات معرفية

Knowledge Videos

سوشيال سوايب

Social Swipe

تعد سوشيال سوايب أول شاشة إعالنات تفاعلية تقبل
التبرع باستخدام بطاقات االئتمان ،لصالح الحمالت اإلنسانية
العالمية ،حيث بات التبرع أسهل من أي وقت مضى .إذ
يتم التبرع بقيمة  2يورو باستخدام بطاقة االئتمان ،من
خالل الشاشة التفاعلية مباشرة.
للمشاهدة يرجى الضغط هنا

The is the first interactive billboard to accept credit cards,
making donating easier than ever before.
A credit card swipe through the poster donated 2 euros
and triggered an interactive experience
To Watch Please click here

We chose for you
From the book
Zayed a legacy in sustainable development
«for the people of this planet»

Nor any drop to drink
To Read the article, Click here …

اخترنا لكم
من كتاب

زايد إرث في التنمية المستدامة
»«من أجل سكان هذا الكوكب
وال قطرة واحدة صالحة للشرب
...لقراءة الموضوع اضغط هنا

Quiz of the Month

لغز الشهر

What is the score?

كم الناتج ؟

Please click on the picture to participate in solving the quiz
The winners will be announced during the next Monthly gathering

يرجى الضغط على الصورة للمشاركة في حل اللغز
سيتم اإلعالن عن الفائزين خالل إفطار السعادة المقبل

Knowledge Team

فريق المعرفة

