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 2020 أغسطس 17، القاھرة 018952 المرجع:
   

المنطقة إدارات الدول األعضاء في االتحاد في  -  
  ة فریقیالعربیة واأل

 )2018 دبي،(المراجع في  99القرار  -
المنطقة التنظیمیة الوطنیة في الھیئات  -

  ة فریقیالعربیة واأل
المنطقة أعضاء قطاع تنمیة االتصاالت في  -

  ة فریقیالعربیة واأل
األكادیمیة ومعاھد االتحاد من الھیئات  أعضاء -

 ث والبح
 المنظمات اإلقلیمیة والدولیة -
وكاالت األمم المتحدة المتخصصة والوكالة  -

 الدولیة للطاقة الذریة
   

 "یةلوائح االتصاالت الرادیو وإجراءاتالساتلیة االتصاالت " حول عن بعدتدریبیة  دورة الموضوع:
 للمنطقتین العربیة واألفریقیة

  2020نوفمبر  15 – كتوبرأ 1
                    

 تحیة طیبة وبعد،
 

 یة"لوائح االتصاالت الرادیو وإجراءاتالساتلیة "االتصاالت حول تدریبیة  دورةإلى دعوتكم سرنا ی
 6( 2020نوفمبر  15أكتوبر الى  1خالل الفترة من بعد  نع التي ستعقدو ،العربیة واألفریقیة للمنطقتین

طقتین العربیة واألفریقیة بالتعاون مع نفي الم )ITU( االتحاد الدولي لالتصاالتھذه الدورة نظم ی. اسابیع)
فقط  لیزیةجباللغة اإلنالدورة ونود أن ننوه بأنھ سیتم تقدیم  .)ITSO( الساتلیةالمنظمة الدولیة لالتصاالت 

 ترجمة.المع عدم توفر 
 

 الدولي لالتصاالت التدریبیة جزء من تنفیذ شراكة بناء القدرات المبرمة بین االتحاد الدورةھذه  تعتبر
)ITU ( الساتلیةوالمنظمة الدولیة لالتصاالت )ITSO( التالیةالمحاور الدورة ھذه ستتضمن و: 
 

 .الساتلیةأساسیات االتصاالت  -
 السیاسات العامة واإلرشادات التنظیمیة لخدمات االتصاالت عبر األقمار االصطناعیة. -
 .الترددي المتعلقة بھا وموارد الطیف الساتلیة اتلوائح الرادیو المتعلقة بالمدار -
 ). link budget analysis( الساتلیةالوصالت  وتحلیل میزانیة الساتلیةشبكات االتصاالت تخطیط  -
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 .VSAT أنظمةالمحطات األرضیة و -
 .لألقمار االصطناعیة لوائح الرادیو المتعلقة بتنسیق وتسجیل المحطات األرضیة -
 

نولوجیا المعلومات المنظمین والمشغلین في قطاع تكوصانعي السیاسات ھذه الدورة التدریبیة موجھة إلى 
 .اإلقلیمیة والدولیة الساتلیةاالتصاالت  مشغليمنظمات و وكذلك واالتصاالت

 
اإلطار العام ورابط التسجیل بما في ذلك  دورةھذه التفصیلیة عن المعلومات الاالطالع على  كمیمكن

 .1)ھنا ضغطا( على الرابط التالي بوابة أكادیمیة االتحاد الدولي لالتصاالتن خالل م للتدریب
 
موعد حتى ور أعاله لھذه الدورة التدریبیة على الرابط المذكننوه بأنھ سیكون باب التسجیل مفتوح  ماك

 . مقعدا 60 مقاعد ھذه الدورة عدد بأن علما، 2020 رسبتمب 20 أقصاه
 

س/ مصطفي المھدي، المھندنرجو عدم التردد في االتصال بـ، ةربشأن ھذه الدو ولمزید من المعلومات
mustafa-( يبالمكتب اإلقلیمي العربي لالتحاد الدولي لالتصاالت، على البرید اإللكترون مسؤول البرامج

mahdi@itu.int-ahmed.al(. 
 
 . عن بعدالفعالة في ھذه الدورة التدریبیة  لى مشاركتكمنتطلع إ

                        
 وتفضلوا بقبول فائق التقدیر واالحترام،،،                   

 

            

 
 عادل درویش /السید

                                                 للمكتب اإلقلیمي العربي                                                                       المدیر اإلقلیمي
 

 
 

 مارتن-: السیدة/ دورین بوغداننسخة
 مدیرة مكتب تنمیة االتصاالت     
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