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 2019 أغسطس 1القاھرة،  018762 المرجع:

   

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

       في الدول العربیةالمؤسسات األكادیمیة         
المنظمات اإلقلیمیة والدولیة ذات العالقة          
للفرق االستشاریةاإلقلیمیین الرؤساء والنواب           

والمجموعات الدراسیة                
(بقطاع التقییس والتنمیة والرادیو)          

   

 الموضوع:
 

 "تصمیم الشبكات البصریةالتدریبیة حول "الدورة 
 2019 سبتمبر 27-23تونس العاصمة، تونس، 

 ،تحیة طیبة وبعد
 

سوف  والتي "تصمیم الشبكات البصریةیسرني أن أدعوكم للمشاركة في الدورة التدریبیة حول "
. ینظم االتحاد الدولي 2019 سبتمبر 27لى إ 23من خالل الفترة  ،تونس –بتونس العاصمة  یتم تنظیمھا

) كجزء من برنامج S2Tمؤسسة تونس لألقطاب الذكیة بتونس (لالتصاالت ھذا التدریب بالتعاون مع 
لى شبكات النطاق العریض تحت رعایة شبكة مراكز التمیز لالتحاد الدولي لالتصاالت بالمنطقة إالنفاذ 

 .العربیة
 

 .العربیة واالنجلیزیة والفرنسیةالتدریبیة باللغة سیتم تقدیم ھذه الدورة 
 

یھدف ھذا التدریب إلى تزوید المشاركین بأفكار وممارسات واسعة حول فھم عملیة تصمیم شبكة 
األلیاف البصریة مع التركیز على جوانب المعرفة األربعة الرئیسیة لتصمیم شبكات النفاذ البصري 

 وحزمة التصمیم).(مكونات شبكة األلیاف وعملیة التصمیم وعملیة التكلفة 
 

 :من بین عدة مواضیع تتعلق بمجاالت الدورة التدریبیة، سوف یتم تغطیة الموضوعات التالیة
 وصف النموذج التشغیلي وھیكل الشبكات متعددة االرسال ])Wave Division Multiplex 

WDM([.  
  توصیف وحدات البناء النموذجیة لشبكة الWDM ) مكبر للصوت)amplifiersوحدة ،( 

 ، معدد إرسال إسقاط ضوئي)Dispersion-Compensating Module DCM( تعویضیة التشتت
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)optical add-drop multiplexer OADM(وصلة ضوئیة ، )Optical Cross-Connect OXC( ،
 .)transponderمستجیب (

 ) توضیح العوامل الرئیسیة التي ینطوي علیھا تخطیط الشبكات متعددة االرسالWDM ،(
) وحساب dispersion compensation)، تعویض التشتت (power budgetیزانیة الطاقة (مثل م

 ) والالخطیةOptical Signal to Noise Ratio OSNRاإلشارة الضوئیة إلى الضوضاء (
)nonlinearity.( 
 ) تحدید الخطوط العریضة لعملیة تصمیم الشبكات متعددة االرسالWDM(.  
 بیانات (وصف استخدام شبكة اتصال الData Communication Network في الشبكات (

 .البصریة
 

لمھندسین والمخططین ومدیري المشاریع ومشغلي أنظمة تكنولوجیا استھدف ھذه الدورة ت
) ومصممي أنظمة توزیع األلیاف البصریة وأي شخص یعمل في الشبكات عالیة ITSالمعلومات (

تصمیم الشبكات  مجال في معارفھم تعمیقفي راد الذین یرغبون المؤسسات األخرى واألفأن  .السرعة
 .في ھذا البرنامج التدریبي تھممشاركمرحب بأیضا ھم  البصریة

 
 ھذه الدورة التدریبیة من خالل اإلطار العام للتدریبتفصیلیة عن المعلومات الیمكن االطالع على 

 ).اضغط ھنا(تصاالت الدولي لال بوابة أكادیمیة االتحادالذي یمكن تحمیلھ من 
 

یتم التسجیل لھذه الدورة التدریبیة حصریا عن طریق اإلنترنت على الرابط المذكور أعاله في 
 دفع الرسوم.حیث تتوفر تفاصیل  2019 سبتمبر 13موعد أقصاه 

 
ولمزید من المعلومات، یمكنكم االتصال بالمھندس/ مصطفي المھدي، مسؤول البرامج، بالمكتب 

 )mahdi@itu.int-ahmed.al-mustafa( تصاالت، على البرید اإللكترونياإلقلیمي العربي لالتحاد الدولي لال
ھدى جرایة، مكلفة بالتنسیق مع االتحاد الدولي لالتصاالت، مؤسسة تونس لألقطاب الذكیة والسیدة/ 
 ).houda.jarraya@s2t.tn; houda.jarraya@gmail.com)، على البرید اإللكتروني (S2Tبتونس (
 

 .التدریبیةنتطلع لمشاركتكم الفعالة في ھذه الدورة 
 

 وتفضلوا معالیكم/سعادتكم بقبول فائق التقدیر واالحترام،،،                
 
  [تم التوقیع على األصل]       

 
 مھندس/ ابراھیم الحداد

 

 
 

 

 المدیر االقلیمي
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