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  اجتماعات لجنتي الدراسات التابعتين  فيعد بُ المشاركة التفاعلية عن 
 االتحاد الدولي لالتصاالت فيتنمية االتصاالت  لقطاع

اع اجتماعات لجنتي الدراسات التابعتين لقط  فيعد االتحاد الدولي لالتصاالت خدمات المشاركة التفاعلية عن بُ  يوفر
ليًا . وستتيح هذه الخدمة للخبراء الذين ال تسنح لهم الفرصة للمشاركة فعاالتحاد الدولي لالتصاالت  في تنمية االتصاالت

ئل مسا وهم بشأن مختلفلْ دلوا بدَ المناقشات ويُ   فيوأن يشاركوا  ،اجتماعات لجنتي الدراسات أن يقدموا مساهماتهم  في
  لجنتي الدراسات.

 تكْ كونِّ  أدوبيقاعة اجتماعات عبر برمجيات اجتماعات لجنتي الدراسات ويمكن للمندوبين البعيدين أن يتواصلوا مع 
(Adobe Connect meeting room)  بنشاط. ويرون قناة فيديوية من قاعة االجتماع،  هذه االجتماعات  فيفيشاركون

أي لغة من اللغات التي تغطيها الترجمة الشفهية الجتماع معين) ويشاهدون العروض أثناء   فيويسمعون النقاش الدائر (
االجتماع ومقدمي   فيعرضها ويحّملون وثائَق ويتفاعلون بالتناوب على الكالم (فيطرحون أسئلة وقضايا على المشاركين 

  العروض، وما إلى ذلك).
تماع. عد التسجيل كالمعتاد لحضور االجمن خدمات المشاركة عن بُ  االستفادة  فيويتعين على المندوبين الذين يرغبون 

 تكْ أدوبي كونِّ برمجية قاعة اجتماعات  للدخول إلى TIESخدمة   فياستخدام حسابهم عد عن بُ  ويمكن للمشاركين
(Adobe Connect) االجتماع. فيالقائمة الرسمية للمشاركين   في المشاركون عن ُبعدج المندوبون . كما سيدر   

ين اجتماعات لجنتي الدراسات التابعت  فيعد إرشادات الخطوة بخطوة الواردة أدناه للمشاركة كمندوب عن بُ  يرجى اتباع
  لقطاع تنمية االتصاالت.

  

 : التسجيل لالجتماع من خالل جهة االتصال الخاصة بكم1الخطوة 

  
الموقع التالي:  فيالجتماعات من خالل جهة االتصال الخاصة بكم حضور ال لسجّ  . 1

D/meetings/registration/‐http://www.itu.int/net3/ITU  
كمل عد"، ثم تر بجانب عبارة "مشارك عن بُ وتؤشّ  ،حضوره  فيوتختار جهة االتصال االجتماع الذي ترغب   

  التسجيل كالمعتاد.
نوان عد، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى العالمشاركة عن بُ   فيقد سجلت بالفعل ولكنك ترغب اآلن  كنتَ وٕاذا [  

devsg@itu.int  اجتماعات لجنة دراسات تابعة لقطاع   فيعد المشاركة عن بُ   فيمع اإلشارة إلى الرغبة
  االتصاالت.] تنمية

الخاصة  TIESاستعمل تفاصيل حساب . اتالخاص بقاعة االجتماع urlالعنوان بريد إلكتروني مع  سُيرسل إليكم 2.
  االفتراضية اتبك للدخول إلى قاعة االجتماع
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 : الدخول إلى قاعة االجتماعات االفتراضية للجنتي الدراسات التابعتين لقطاع تنمية االتصاالت2الخطوة 

  
 التسجيل عنداألمانة من إليك  ُقّدمالذي العنوان  من خاللكت أدوبي كونّ برمجية إلى قاعة اجتماعات  أدخل 1.

  االجتماع. في
  الخاص بك. ITU TIESحساب سجل باستخدام  2.
  ينبغي بعدئذ أن تتمكن من الدخول إلى قاعة اجتماعات لجنتي الدراسات التابعتين لقطاع تنمية االتصاالت. 3.

  

  :مالحظة
ن م األيمنللتواصل مع راعي االجتماع خالل االجتماع الرجاء استخدام نافذة الدردشة على الجانب السفلي   *

  االجتماع.  شاشة قاعة
عد، انظر الرابط: ولالطالع على بيان عملي لكيفية عمل البرمجيات التفاعلية لخدمات المشاركة عن بُ   *

http://www.adobe.com/products/acrobatconnectpro/demo/    
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  إلى العناصر التالية: سيمكنك الوصول، التسجيل بمجرد  *
  معاينة فيديوية لقاعة المؤتمر والمتحاورين؛ تعرضفيديوي  نقطة توصيل  
   ؛حاسوبك مجهارباإلنكليزية من خالل  تدفقي سمعيبث  
  قاعة االجتماع الفعلي؛ في المعروضةجميع الوثائق والعروض  بيننقطة توصيل للتبادل ت  
  راعي اجتماع كوّنكت، فضًال عن غيره من المشاركين تسمح لك بالتواصل مع  نقطة توصيل للدردشة

  .)دردشات خاصة مع راعي اجتماع كوّنكت ومع مشاركين آخرين إلجراء خيار بوجود(يرجى العلم 
 

  

  ليزيةك: االستماع إلى الصوت باإلن3الخطوة 
 

تماع إلى كت. ويمكنك االسقاعة اجتماعات أدوبي كونّ  ث القناة السمعية اإلنكليزية بالتدفق المباشر إلىستُبَّ   .1
 إلى المؤتمر السمعي عبر هاتفك الثابت. االنضمامذلك من خالل مجهار حاسوبك دون 
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  : االنضمام إلى المؤتمر السمعي4الخطوة 

  الظروف التالية: فيباستخدام هاتفك إال السمعي  ال حاجة بك لالنضمام إلى المؤتمر
  .الشفوية المتاحة لالجتماعاالستماع إلى الترجمة  فيإذا كنت ترغب   •
  .باللغات األخرى المتاحة لالجتماعليزية أو كشفهية باإلنتقديم مساهمة  فيإذا كنت ترغب   •
  
  أعلى الشاشة: في "Join Teleconference"على انقر إلى المؤتمر السمعي،  ولالنضمام 1.

 

  (اتصل بي عن طريق الهاتف) للسماح للنظام باالتصال بك. "Call My Phone"على  انقر .2

 

 ("Call Me")" اتصل بيانقر على "طري و بدون الرمز الدليلي القُ أدخل رقم هاتفك األرضي من القائمة، ثم د بلدك حدّ   3.
 (ال يمكن استخدام الهواتف المتنقلة لهذه الخدمة!)

  

يمكنك   (التي الحالة التلقائية  فيو على لوحة مفاتيح الهاتف لقبول النداء.  1الهاتف. أجب واضغط  عندما يرنّ  4.
ة تخبرك . وستسمع رسال("المؤتمر الرئيسي") حال إلى قناة المتكلمجانبك من الخط وتُ  أن تغيرها)، يتم إسكات

  بها. بأنك "تستمع إلى الكالم دون ترجمة". إذ تتيح لك قناة المتكلم االستماع لمن يتحدث باللغة التي يتحدث

  التي تريد متابعة االجتماع بها. حدد اللغة 5.
  من قائمة اختيار المادة السمعية. "French" اختراالستماع إلى الترجمة الفرنسية،  فيفإذا كنت ترغب   
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  :مالحظة
اللغات خالل  يرجى مالحظة أنك ستحتاج إلى خط هاتف أرضي من أجل االستفادة من القنوات متعددة  *

يمكن   ال ،بالمعايير  فيالتي ال ت نوعيةالو  أو التحدث خالل مداخلة. ونظرًا الرتفاع التكاليفاالجتماع و/
  الخدمات. لهذه ةاتف المتنقلو استخدام اله

  

 : استالم منبر الكالم واإلدالء بمداخلة أثناء االجتماع5الخطوة 

  .لطلب حق الكالم واإلدالء بمداخلة (”raise hand“)استخدم وظيفة "رفع اليد"  1.

  بجوار اسمك. مرفوعة سترى يدًا صغيرةالجزء العلوي من النافذة. وعندئذ،  في انقر خيار (رفع اليد)
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ستسمع رسالة صوتية قصيرة (على هاتفك) تفيد بنقلك قر رئيس االجتماع حقك بمخاطبة الحضور، وما أن يُ  2.
  إلى قناة الكالم. ويمكنك التحدث آنئذ.

يرجى البدء بذكر اسمك والبلد أو المؤسسة التي تمثلها. على سبيل المثال، "أنا جون وعند اإلدالء بمداخلة،  3.
  ".المملكة المتحدة، أتحدث إليكم من لندن في (Oftel)سميث من هيئة تنظيم االتصاالت 

اة خفض يدك. وٕاذا كنت تستمع إلى القن بتغيير وضعك من خالل وبعد االنتهاء من مداخلتك، يرجى بيان ذلك 4.
  جهاز الهاتف الثابت. فيليزية يمكنك إعادة السماعة إلى مكانها كاإلن

  مالحظة:
هم أيضًا التأكد من اإلضاءة . ومن الملديك جاهزة عند أخذ الكلمة للتدخليرجى التأكد من أن كاميرا الويب   *

  التي تتواجد بها قبل أخذ الكلمة. الغرفة في
االنتباه  . ويرجىعدتقديم عرضهم عن بُ ينطبق اإلجراء هذا نفسه لإلدالء بمداخلة على أولئك الذين يطلبون   *

د. عتقديم عرض عن بُ   فيأخذ العلم مسبقًا إذا كنت ترغب إلى تحتاج  )devsg@itu.int(إلى أن األمانة   
اختبار التوصيل وجودة التدفق الفيديوي والسمعي واإلضاءة والتزامن مع شرائح ويرجع ذلك أساسًا إلى ضرورة 

  العرض. العرض، إلنجاح
  

  ما ينبغي تذّكره خالل االجتماع

  عد أن يتوقعوا أن يكون بوسعهم القيام بما يلي خالل االجتماع:يمكن للمشاركين عن بُ 
<="" font="">•   ُدَّم فيه.الوقت الذي تُعرض وتق  فيقاعة مؤتمرات االتحاد   فيقدَّم متابعة العروض والوثائق التي ت 

<="" font="">•     <="" font="">  ليزية من قاعة االجتماع، فضًال كاالستماع إلى قنوات المناقشات باللغة اإلن
  اجتماعات لجنتي الدراسات. أثناءعد عن مداخالت المشاركين اآلخرين عن بُ 

<="" font="">•     <="" font="">  فوية إلى اللغات األخرى المقدمة لالجتماع.شاالستفادة من خدمات الترجمة ال  

اختر حالة "رفع 
لطلب الحق اليد"

 بالكالم
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<="" font="">•     <="" font="">   "استخدام وظيفة "رفع اليد(“raise  hand”)  على الخط لطلب الكالم
  واإلدالء بمداخلة.

<="" font="">  
التواصل مع راعي المؤتمر عن ُبعد عبر الدردشة لطرح األسئلة/التعليقات التي يمكن أن تنقل إلى الشخص   •

  الخبير الذي يقدم العرض.ذي يرأس االجتماع أو إلى المندوب/ال  
  

الع على جلسات االجتماع المؤرشفةاالطّ 

قطاع اجتماع للجنتي الدراسات التابعتين لباإلضافة إلى أرشيف البث السمعي الشبكي المعتاد المحفوظ لكل   *
ديدة التي عد التفاعلية الجتسجيالت فيديوية باستخدام خدمة المشاركة عن بُ  تنمية االتصاالت، ستتاح أيضاً 

ميع ج توفر مزايا مثل جدول محتويات يضم جميع المحاضرين والمتحدثين والمداخالت، وروابط إلكترونية إلى
  المقدمة. العروض

 

عد التفاعلية قبل اجتماعات لجنتي الدراسات التابعتين لقطاع تنمية المساعدة المتاحة مع خدمات المشاركة عن بُ 
 االتصاالت وأثناءها

وٕاذا ما احتجتم لمزيد من المعلومات  ،عدم من خدمات المشاركة عن بُ ان لديكم أي أسئلة بخصوص ما يقدَّ إذا ك  *
  .devsg@itu.intبريد إلكتروني إلى العنوان  حول المنصة والمرافق، يرجى إرسال

   .خالل الموقع اإللكتروني لالجتماعمن عد خدمات المشاركة عن بُ  التي تدعمهاتحقق من اللغات   

 

 التابعتين لقطاع تنمية االتصاالت 2و 1النفاذ إلى وثائق لجنتي الدراسات 

التابعتين لقطاع تنمية االتصاالت باستخدام خدمة أدوبي  2و 1باإلضافة إلى النفاذ إلى وثائق لجنتي الدراسات   •
يتيح  التابعتين لقطاع تنمية االتصاالت 2و 1لجنتي الدراسات  *تطبيق تزامنكت، يرجى االنتباه إلى أن كونّ 

لذاكرة قرص اهاتين اللجنتين من مخّدم االتحاد الدولي لالتصاالت إلى محرك  **لكم النسخ المتزامن لوثائق
جنيف والقيام   فيكل هذا التطبيق للنفاذ إلى مخّدم االتحاد المحلي لديكم. وقد شُ 

بالنسخ المتزامن ألحدث الوثائق المنشورة حسب الطلب. بادروا إلى االطالع على دليل 
D/study_groups/SGP_2010‐http://www.itu.int/ITU‐ على الرابط: مستخدم النسخ المتزامن للوثائق

D_UserGuideSync.html‐2014/reference_documents/ITU،  
من  )exe‐setup‐2‐SG1( التابعتين لقطاع تنمية االتصاالت 2و 1تطبيق تزامن لجنتي الدراسات  تحميلبادروا إلى   •

  .)setup.exe‐2‐http://ifa.itu.int/d/confsync/app/2011/DevSG/SG1( هنا
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 أسئلة شائعة

  اجتماعات لجان الدراسات التابعة لالتحاد الدولي لالتصاالت؟ فيعد : كيف يمكنني المشاركة عن بُ 1السؤال 
الذي  حادبث الشبكي لالتالاالستماع فقط إلى الجلسة، عليك متابعة  فيعد، وكنت ترغب إذا كنت مشاركًا عن بُ  :وابج

بط التالي الرا  فيمن قنوات لغات الترجمة المتاحة لذلك االجتماع. ويمكن العثور على رابط البث الشبكي  يوفر كلٍّ 
  :على اليمينالركن العلوي  في

  التابعين لقطاع تنمية االتصاالت 2و 1الدراسات  تالجن
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من أجل النفاذ إلى  لدى االتحاد الدولي لالتصاالت  (TIES)حساب خدمة تبادل معلومات االتصاالتيلزمك  مالحظة:
  الشبكي. البث

لة مفصالعد التفاعلية، عليك اتباع إجراءات التسجيل االستفادة من خدمات المشاركة عن بُ   فيإذا كنت ترغب 
  الجزء العلوي من هذه الصفحة. في

  وخدمات البث الشبكي العادي؟ ،عد التفاعلية: ما هو الفرق بين المشاركة عن بُ 2ؤال سال
االستماع فقط إلى الجلسة، عليك متابعة البث الشبكي لالتحاد الذي   فيإذا كنت مشاركًا عن ُبعد، وكنت ترغب  :وابج

المدعومة لذلك االجتماع. وٕاذا ما أردت اإلدالء بمداخلة من مكان بعيد، أو إن أردت  يوفر كل من قنوات لغات الترجمة
أن تتاح لك فرصة طرح األسئلة خالل اجتماع وتقديم رأيك الخبير بشأن المسائل الواردة على بساط البحث، عليك بطلب 

  الحصول على خدمات المشاركة عن ُبعد التفاعلية.
هناك بعض التكاليف اإلضافية المرتبطة باستخدام منصة المشاركة عن ُبعد التفاعلية،  اعتبارك أن فيويرجى أن تضع 

لذلك كن مستعدًا جيدًا بالمداخالت واألسئلة والتعليقات وما إلى ذلك عند طلب الحصول على هذه الخدمة. أما إذا كنت 
  ماع.المقدمة لالجت الشبكي العاديتفضل مجرد االستماع إلى االجتماع، فلعل األفضل أن تستفيد من خدمات البث 

دقيقة  (30)بثالثين  الجلسةعد، الرجاء الدخول إلى قاعة االجتماع قبل بداية : عند استعمال المشاركة التفاعلية عن بُ مالحظة
  األقل.  على

  عد؟: كيف يمكنني المشاركة مشاركة فاعلة كمندوب عن بُ 3السؤال 
عد عليك التسجيل أوًال باستخدام استمارة التسجيل فاعلة كمندوب عن بُ المشاركة مشاركة   فيإذا كنت ترغب  :وابج

يرة ستسمع رسالة صوتية قص، يتعّرف عليك رئيس االجتماعوما أن . )هنا(يرجى الرجوع إلى المقدمة لهذا االجتماع. 
   .أعاله) 5على هاتفك تفيد بنقلك إلى قناة الكالم. ويمكنك التحدث آنئذ (يرجى الرجوع إلى الخطوة 

  عد التفاعلية؟: ما هي المتطلبات التقنية لالستفادة من خدمات المشاركة عن بُ 4السؤال 
 كت واالستفادة من خدمات الترجمةاالستماع إلى االجتماع باستخدام منصة أدوبي كونّ   فيإذا كنت ترغب فقط  :وابج

  .(الروابط أعاله) المشار إليه أعالهية المقدمة، استخدم البث الشبكي و الشف
عد، فإنك تحتاج إلى التأكد من أن حاسوبك أو تقديم عرض عن بُ  االجتماعاإلدالء بمداخلة خالل   فيوٕاذا كنت ترغب 

متناولك خط   في. ويلزم أيضًا أن يكون (Adobe Flash Player)مجهز بأحدث إصدار من برمجيات أدوبي فالش بالير 
  .)نها محبذةالكاميرا الشبكية اختيارية لك(هاتف أرضي (ال يمكن أن تستخدم الهواتف المتنقلة لهذه الخدمة) وكاميرا شبكية 

 ة االجتماعات االفتراضية لبرمجيةقاع  في: هل أنا بحاجة إلى تثبيت أي برمجيات خاصة للمشاركة 5 السؤال
  ؟كتكونّ   أدوبي

يجب أن تكون موصوًال بالمؤتمر الفيديوي عبر هاتفك األرضي الثابت (هذا التوصيل مجاني بالنسبة للمستعمل)  كال، ولكن :وابج
  .(Adobe Flash Player) متصفح إنترنت وأحدث إصدار من برمجيات أدوبي فالش باليرى لإسوف تحتاج  ومع ذلك

الم أو استاللغات خالل االجتماع و/ من أجل االستفادة من القنوات متعددة ثابت ستحتاج إلى هاتف أرضي مالحظة:
عد، تستخدم خطوط كة عن بُ منبر الكالم خالل مداخلة. وألن جودة الصوت أمر بالغ األهمية لفهم مداخلة من مشارَ 

  الهاتف األرضية لتحقيق أقصى قدر من الجودة.
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كلمة و/أو أخذ الستفادة من القنوات متعددة اللغات خالل االجتماع من أجل االهاتف أرضي ثابت ى لإستحتاج : مالحظة
وألن جودة الصوت أمر بالغ األهمية لفهم مداخلة من مشاَركة عن ُبعد، تستخدم خطوط الهاتف األرضية  أثناء المداخلة.

  لتحقيق أقصى قدر من الجودة.

  الصحيحة للجلسة التي أود حضورها؟كت أدوبي كونّ  برمجية : كيف يمكنني العثور على قاعة6السؤال 

 أيام. كت قبل الموعد المقرر لبدء االجتماع ببضعةأدوبي كونّ برمجية ستتلقى دعوة تورد تفاصيل قاعة اجتماعات  :وابج

  الدفع لإلدالء بمداخلة؟ : هل يتعين عليّ 7السؤال 

من قاعة االجتماعات  (”raise hand“)عرب عن رغبتك باإلدالء بمداخلة باستخدام ميزة "رفع اليد" أ كال، :وابج
  اتصاالت إلى هواتف متنقلة). جرىاالفتراضية، فيتصل بك االتحاد على خطك األرضي (لن تُ 

  على الوجه الصحيح؟ : هل يمكنني اختبار متصفحي وتوصيلي لمعرفة ما إذا كان حاسوبي مشكَّالً 8السؤال 

  في: كتنعم. يمكنك تشغيل اختبار أدوبي كونّ  :وابج
http://arcps.adobeconnect.com/common/help/en/support/meeting_test.htm  

  

  
  كت؟أدوبي كونّ برمجية قاعة اجتماعات   في: ما الذي سأراه 9السؤال 

  سيمكنك الوصول إلى العناصر التالية: :وابج
  النقاش؛  فيظهر قاعة المؤتمر والمشاركين وحدة فيديوية تعرض بث فيديوي يُ   •
  إلى مجهار حاسوبك؛باإلنكليزية بث تدفقي سمعي   •
  قاعة االجتماع الفعلي؛  فيوحدة تشارك تبين جميع الوثائق والعروض المعروضة   •
  ، فضًال عن غيره من المشاركين؛كوّنكتوحدة الدردشة التي تسمح لك بالتواصل مع راعي اجتماع   •

  : كيف يمكنني االستماع إلى القناة السمعية؟10السؤال 
ة االجتماع. وتعتمد عملي  فيلغتك من قائمة لغات الترجمة المتاحة  اختيارعند دخولك القاعة، سُيطلب إليك  :وابج

  القناة السمعية على اللغة التي تختارها:االستماع إلى 
ليزية، يمكنك االستماع إلى البث التدفقي باإلنكليزية من خالل كهي اللغة اإلن اخترتهافإذا كانت اللغة التي   •

  حالة تشغيل ومن ضبط جهارة الصوت. فيمجهار حاسوبك. الرجاء التأكد من أن المجهار 
ليزية، عليك إدخال رقم هاتفك األرضي (لن تعمل الهواتف المتنقلة)، كاللغة اإلن اخترتهاوٕان لم تكن اللغة التي   •

  فيتصل االتحاد بك. وسُترسل القناة السمعية عبر خط الهاتف. 

  اإلدالء بمداخلة؟ : كيف يمكنني11السؤال 
  عليك بما يلي لإلدالء بمداخلة: :وابج
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وٕادخال رقم  ("Call my phone")"اتصل بي عن طريق الهاتف"  من خالل اختيارانضم إلى المؤتمر السمعي   •
  هاتفك األرضي

  .لبيان رغبتك باإلدالء بمداخلة (”raise hand“)استخدم وظيفة "رفع اليد"   •
وستسمع صوتًا مسجًال طالبًا إليك أن  ،لغى كاتم صوتكوبمجرد أن يمنحك رئيس االجتماع حق الكالم، سيُ   •

  تتكلم، ويمكنك اإلدالء بمداخلتك.
جع صدى الصوت، الرجاء التأكد من إسكات مجهار حاسوبك قبل إدالئك بمداخلتك. وبمجرد االنتهاء ولتجنب رَ   •

ا إذا من مداخلتك، يرجى إعالم راعي االجتماع عبر نافذة الدردشة، وٕاما إعادة سماعة الهاتف، إلى مكانه
اع مدت اإلنكليزية كلغتك، واستئناف االستماع عبر مجهار حاسوبك، أو البقاء على الخط الستئناف االستحدَّ 

  ليزية من خالل الهاتف الثابت.إلى القناة السمعية غير اإلنك

  عد؟ية للمشاركين عن بُ وفَّر الترجمة الشفو : هل تُ 12السؤال 
  باللغة التي توفَّر لها الترجمة.ية نعم، يمكنك تقديم مداخلة شفو  :وابج

ن م اإلنكليزية والفرنسية والصينية، على سبيل المثال، يمكنك اإلدالء بمداخلتك بأيّ  اتوية باللغفإذا وفِّرت الترجمة الشف
  هذه اللغات.

ترجمة مداخلتك باللغة  ،عدبُ   والمشاركون عن ،االتحاد  فيقاعة المؤتمرات   فيوسيسمع المندوبون الحاضرون 
  .اختاروها التي

  

  وقت مبكر، للتأكد من أن كل شيء يعمل على ما يرام؟ في: هل يمكنني النفاذ إلى قاعة االجتماعات 13السؤال 
  كت حالما تتلقون الرابط.أدوبي كونّ برمجية نعم. نحن نشجعكم على تسجيل الدخول إلى قاعة اجتماعات  :وابج

  جَّل الجلسات؟سَ : هل ستُ 14السؤال 
ت النفاذ إلى جلسا  فيوٕاذا كنت ترغب  نهاية االجتماع.  فينعم. ستسجَّل جميع الجلسات، وستكون متاحة  :وابج

بعد اختتام االجتماع وسوف ُيرسل إليك  devsg@itu.intالمؤرشفة، يرجى تقديم طلب من خالل العنوان التالي:  االجتماع
  رابط بالبريد اإللكتروني فور توفره.

  
  

وٕاذا ما احتجتم لمزيد من المعلومات حول  ،عدقدَّم من خدمات المشاركة عن بُ إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص ما يُ 
  .devsg@itu.intالمنصة والمرافق، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى العنوان 

___________ 

 


