
 

 
 االتحاد الدولي لالتصاالت

 (ARO) اإلقلیمي العربيالمكتب 
 

ي  –االتحاد الدو�ي لالتصاالت  ة  •أ�ت��ر  6 •الدور الثالث  • 147مبىن رقم  •الق��ة الذك�ة  •المكتب االقل��ي العريب ن  م� •الج�ي
:  • +202 3537 1888فا�س:  • +202 3537 1777هاتف:  ي

وين :  • www.itu.intالموقع االل��ت ي
وين �د االل��ت  ArabStates@itu.int-RO-ITUال�ب

 

 
 2019 أغسطس 4القاھرة،  018760 المرجع:

   

 العربیة االتصاالت وھیئات تنظیم جمیع إدارات إلى:  
 جمیع أعضاء قطاع تنمیة االتصاالت         
 الشركاء في الدول العربیة        

       في الدول العربیةالمؤسسات األكادیمیة         
قلیمیة والدولیة ذات العالقةالمنظمات اإل          
االستشاریةللفرق اإلقلیمیین  والنواب رؤساءال          
       والمجموعات الدراسیة        
والتنمیة والرادیو)بقطاع التقییس (          

   

 الموضوع:
 

لالتحاد الدولي لالتصاالت والمنظمة الدولیة  ة السنویةقلیمیاإل التدریبیة الورشة
 للمنطقة العربیة  "عبر األقمار االصطناعیة حول "االتصاالت الفضائیة لالتصاالت

 2019 أكتوبر 17-13، الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة -الجزائر 
 

 ،تحیة طیبة وبعد
 

عبر األقمار حول "االتصاالت اإلقلیمیة السنویة  التدریبیةالورشة ن ندعوكم لحضور أیسرنا 
ة الجزائریة الدیمقراطیة الجمھوری -الجزائر في مدینة والتي ستعقد ، للمنطقة العربیة "االصطناعیة

 )ITU( التحاد الدولي لالتصاالتاھذا التدریب نظم . ی2019 برأكتو 17 - 13 ، خالل الفترةالشعبیة
البرید والمواصالت السلكیة وزارة  استضافة كریمة منب )ITSOوالمنظمة الدولیة لالتصاالت الفضائیة (

 .بالجزائر والالسلكیة والتكنولوجیات والرقمنة
 

شراكة بناء القدرات المبرمة بین االتحاد تنفیذ كجزء من  ورشة التدریبیةال هھذویجري تنفیذ 
عبر األقمار االتصاالت  حولمن أجل تقدیم التدریب  )ITSO( الفضائیةلالتصاالت والمنظمة الدولیة 

اثنین من الخبراء ذوي الخبرة الواسعة في مجال االتصاالت  التدریب سیتولى تقدیم .االصطناعیة
 فضائیة.ال

 .مع عدم توفر ترجمة لیزیةجباللغة اإلن لورشةا قدمتس 
 

 :المواضیع التالیة تدریب المشاركین علىسیتم 
 .فضائیةأساسیات االتصاالت ال -
 .االصطناعیةعبر األقمار  تصاالتالخدمات الالعامة واإلرشادات التنظیمیة  السیاسات -
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 link budgetالوصالت الفضائیة ( وتحلیل میزانیة ات االتصاالت الفضائیةشبكتخطیط  -

analysis(. 
 .وصیانتھاالفیسات  أنظمةتركیب  -
 .التردديالنطاق و الفیسات أنظمةشراء  -
 لوائح الرادیو. -
 

إلى المنظمین، وصانعي السیاسات والعاملین في قطاع االتصاالت  ةموجھ ھذه الورشة
والمسائل  فضائیةال. وھو یغطي مجموعة واسعة من القضایا المتعلقة باالتصاالت وتكنولوجیا المعلومات

 .والدولیةاإلقلیمیة  فضائیةالالتنظیمیة، بما في ذلك دور منظمات االتصاالت 
 

ورابط  نشرة المعلوماتھذه الورشة بما في ذلك عن تفصیلیة المعلومات الاالطالع على  كمیمكن
 الدولي لالتصاالت أكادیمیة االتحادموقع من  ماحمیلھیمكن ت والتي اإلطار العام للتدریبو التسجیل

 ).ھنا ضغطا(
 

وعد ندعوكم للتسجیل عبر اإلنترنت من خالل الموقع اإللكتروني المذكور أعاله. علماً بأن آخر م
 .9201 أكتوبر 1 للتسجیل ھو

 
 ؤولـمس المھدي، ىمصطفال بالمھندس/ ـكم االتصـ، یمكناطـھذا النشلمزید من المعلومات عن 

                            يـاإللكترون   البرید  على  االت، ـلالتص  ي ـالدول   ادـلالتح  العربي    اإلقلیمي  المكتب ب  ج، ـماالبر
)mahdi@itu.int-ahmed.al-mustafa ،( /وزارة ب التعاون والعالقات الدولیة ةمدیر، حسینة لعرجوالسیدة

 البرید اإللكترونيعلى  ،البرید والمواصالت السلكیة والالسلكیة والتكنولوجیات والرقمنة بالجزائر
)H.Laredj@mpttn.gov.dz.( 

 
 .في الجزائروأن نراكم  ةالھام ھذه الورشةنتطلع لمشاركتكم الفعالة في 

  
 وتفضلوا معالیكم/سعادتكم بقبول فائق التقدیر واالحترام،،،                  

 
  [تم التوقیع على األصل]        
 

   مھندس/ ابراھیم الحداد                                                               

 

 
 يـمـلیـقر اإلـالمدی                                                                           
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