
0405730 Cloud Computing Architecture and Services 

Cloud Computing Architecture and Services is a field of study focused on the design 

of architectural solutions for cloud computing- based environments (services and 

deployment models), which are inherently distributed and service-based. Among 

others, cloud-based solutions must consider connectivity, latency and bandwidth 

constraints, quality attributes such as availability and performance, and non-technical 

aspects such as pricing and SLAs (Service-Level Agreements). This course will focus 

on the technologies required to architect and deploy secure and robust services and 

applications on cloud-provisioned environments, with the aim best leveraging the 

available cloud resources. The ultimate goal is to design cloud-based solutions using 

appropriate architectural design principles and best practices to address customer 

requirements and deliver quality cloud-based solutions. The final aim of this module 

is to enable learners to effectively evaluate, architect and develop cloud based 

application services and client applications of such services and equip the learner with 

the required skills to assess the appropriateness of utilizing a range of cloud based 

application services and associated technologies in order to integrate these services 

with traditional enterprise environments and consumer applications. 

 معمارية السحب الحاسوبية وخدماتها0405730 
وخدمات الحوسبة السحابية عبارة عن مجال دراسي يركز على تصميم الحلول المعمارية للبيئات القائمة معمارية 

عالوة ا على الخدمة بطبيعتها. على الحوسبة السحابية )الخدمات ونماذج النشر(، والتي يتم توزيعها واعتماده

، يجب أن تأخذ الحلول المستندة إلى السحابة في االعتبار قيود االتصال وزمن الوصول وعرض النطاق على ذلك

واتفاقيات مستوى  ات الماليهالترددي وخصائص الجودة مثل التوفر واألداء والجوانب غير التقنية مثل التسعير

ونشر الخدمات والتطبيقات اآلمنة والقوية في  لمعمارية وبناءالتقنيات المطلوبة على  المادةستركز هذه  .الخدمة

البيئات المزودة بالسحابة، بهدف االستفادة بشكل أفضل من الموارد السحابية المتاحة. الهدف النهائي هو تصميم 

ارسات لتلبية متطلبات الحلول المستندة إلى السحابة باستخدام مبادئ التصميم المعماري المناسب وأفضل المم

ن المتعلمين من تقييم خدمات سيتمك وبناءا على ذلكالعمالء وتقديم حلول تستند إلى السحابة عالية الجودة. 

التطبيقات القائمة على السحابة وتصميمها وتطويرها بشكل فعال وتطبيقات العمالء لهذه الخدمات مدى مالءمة 

ائمة على السحابة وما يرتبط بها التقنيات من أجل دمج هذه الخدمات استخدام مجموعة من خدمات التطبيقات الق

 .مع بيئات المؤسسات التقليدية وتطبيقات المستهلكين

 


