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 (ISTAT) ، المعهد الوطني اإليطالي لإلحصاءالمدير اإلداري لتكنولوجيا المعلومات

سيدة شراء، وتعد المستندات الفنية الخاصة بالدعوة للمناقصات، وترتيب  /تتولى ال ماريا متابعة كامل عملية ال

التسلللي ، والمفاة ة على العاقات ما المورني ، ومتابعة افتفاقيات وتنفيا ا ىتى افهتءاء م  جهزاا او وتمد  

 .بيوترس نورات متخصصة ةي علو  الكمالدع  للعديد م  أهشطة اإلنارة، وتدر   

 150المعءد ) ةي يكروسلللوة ام ماريا خبرة ةنية كبيرة، ىيث تمو  بتنسللليد جنارة عميا أه مة ة/وتملك السللليد

عءللاا كمبيوتر ، وتللدير الءواتم المفمولللة والبنيللة التفتيللة لتكنولوعيللا المعلومللات،  3000و  عءللاا خللان ،

لك تمو  باتخاذ المرارات بشللللللية كيفية ت بي  و كاوتنفا ا وتمنيات عديدة لتكنولوعيا المعلومات بنياتوتمترح 

، دير افسللللللتخدا  الصللللللفيح للبنية التفتية وا عءزة، وتالبنية التفتية لألعءزة والبرمزيات وماءمةوتنفيا 

 .الخارعية الزءاتدير جعراءات تبانل البياهات ما ، وتفس   موارن ا عءزةوترصد وت

 :ة عديدة لما يليوقد قام  السيد/ ماريا باقتراح وتنفيا بني

 التعاةي م  الكوارثوبنية خطة  -

 الوةرة خان  عالي -

 شبكة منطمة التخزي   -

 فهتره خان  ا -

 Linux RedHat جلى IBM AIX افهتمال م  برمزيات -

 افةتراضي العال نفيا خان  ت -

افتصللللافت ال ابتة د جنارة يتنسللللتتولى العديد م  مزموعات العمل الفنية، وماريا عضللللو ةي  /السلللليدةكما أة 

 .والمتنملة

 عنوان العرض

 المعءد الوطني اإليطالي لإلىصلللاء النموذج افسلللتراتيزي لتطور بنية تكنولوعيا المعلومات وافتصلللافت ةي
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 نبذة مختصرة

التن ي  ما الشللللريفة توضللللح تن يماً عديداً ةي المعءد الوطني اإليطالي لإلىصللللاء )ىدن برهامج التفديث لمد 

   وقصير شرح

 :ما يليالمعءد الوطني اإليطالي لإلىصاء  ةيتفديث الا  داف الرئيسية لبرهامج  وتشمل

 وتفسي  هوعيتءاو تزويد المعلومات والخدمات اإلىصائية للبانعملية جثراء  -

، بما يتماشللللللى ما قيون لارتماء بكفاءة وعونة عمليات اإلهتاجالتكنولوعيا  وتفديث أنواتفسللللللي  ت -

 .الميزاهية

 :ه رة عامة على بنية تمنية المعلومات الفعلية

 .؛ ا هشطة المستمبلية الممترىة لخطة التطويرمركز البياهات والشبكة اليو  -

 واليو ؛ ا هشطة المستمبلية الممترىة لخطة التطوير العال  افةتراضيخان   -

 والتطوير ؛ ا هشطة المستمبلية الممترىة لخطةه ا  جنارة البياهات اليو  -

 و؛ ا هشطة المستمبلية الممترىة لخطة التطويراليو  ةبيئة العمل الرقمي -
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