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 2021 سبتمبر  8، القاهرة  018952 المرجع: 
   

 إلى:

 

   ة فريقيالمنطقة العربية واأل إدارات الدول األعضاء في االتحاد في جميع  -

 ) 2018  دبي،(المراجع في   99القرار  -

   ة فريقيالمنطقة العربية واألالتنظيمية الوطنية في الهيئات  جميع  -

   ة  فريقيالمنطقة العربية واألأعضاء قطاع تنمية االتصاالت في  -

 ث  واألكاديمية ومعاهد البح االتحاد من الهيئات   أعضاء  -

 المنظمات اإلقليمية والدولية  -

رؤساء ونواب الفرق  و وكاالت األمم المتحدة المتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية -
 ية العربية االستشارية والمجموعات الدراسية اإلقليم

 
 

  

للمنطقتين العربية    ية"لوائح االتصاالت الراديو   "االتصاالت الساتلية وإجراءاتحول  تدريبية عن بعد    دورة   الموضوع: 

 واألفريقية
   2021 نوفمبر  12  – كتوبر أ  4

 ، السادةالسيدات وحضرات 

 تحية طيبة وبعد، 

 
العربية    ية" للمنطقتين لوائح االتصاالت الراديو   "االتصاالت الساتلية وإجراءاتالتدريبية حول    دورةإلى ال دعوتكم  سرنا  ي

كتوبر الى    4عن بعد خالل الفترة من    التي ستعقدو  ، واألفريقية االتحاد  هذه الدورة  نظم  اسابيع). ي  6لمدة  (  2021نوفمبر   12أ

 . )ITSO(  الساتليةالمنظمة الدولية لالتصاالت ية بالتعاون مع في المنطقتين العربية واألفريق )ITU( الدولي لالتصاالت

 

 فقط مع عدم توفر الترجمة. ليزيةج اإلن  باللغةالتدريبية  الدورةهذه ونود أن ننوه بأنه سيتم تقديم  

 

كة بناء القدرات المبرمة بين االتحاد  الدورةهذه    تعتبر والمنظمة  )  ITU(  الدولي لالتصاالت  التدريبية جزء من تنفيذ شرا

 .)ITSO( الساتليةالدولية لالتصاالت 

 وستتضمن هذه الدورة المحاور التالية: 

 

 الساتلية.أساسيات االتصاالت  •

 االتصاالت عبر األقمار االصطناعية. السياسات العامة واإلرشادات التنظيمية لخدمات  •

 الترددي المتعلقة بها. وموارد الطيف الساتلية اتلوائح الراديو المتعلقة بالمدار  •
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 ).link budget analysisالوصالت الساتلية ( وتحليل ميزانيةشبكات االتصاالت الساتلية تخطيط  •

 .VSATالمحطات األرضية وأنظمة  •

 . االصطناعيةلألقمار  المتعلقة بتنسيق وتسجيل المحطات األرضيةلوائح الراديو  •

السياسات   صانعي  إلى  موجهة  التدريبية  الدورة  المعلومات  وهذه  تكنولوجيا  قطاع  في  والمشغلين  المنظمين 

 .اإلقليمية والدولية الساتليةاالتصاالت  ومشغ�ي  يوكذلك منظم واالتصاالت

كثر عن هذه الدورة التدريبية من خالل اإلطار العام للتدريب الذي يمكن تحميله من  يمكن االطالع ع�ى معلومات   أ

كاديمية االتحاد الدولي لالتصاالت ع�ى الرابط التالي (  .1)اضغط هنابوابة أ

بأنه س  ماك التسجيل مفتوح  ننوه  باب  المذكور أعاله  يكون  الرابط  التدريبية ع�ى  الدورة  1  موعد أقصاهحتى  لهذه 

كتوبر .مقعدا 40  مقاعد هذه الدورة عدد بأن علما ،2021 أ

لمزيد من المعلومات، يمكنكم االتصال بالمهندس/ مصطفي المهدي، مسؤول البرامج، بالمكتب اإلقليمي العربي  

.)mustafa.almahdi@itu.intالدولي لالتصاالت، ع�ى البريد اإللكترو�ي (لالتحاد 

 . عن بعد  الفعالة في هذه الدورة التدريبية نتطلع إلى مشاركتكم

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام.

 أندرو روجيج 

االتصال مع مدير والمدير اإلقليمي ألفريقيا 
 اللجنة االقتصادية ألفريقيا واالتحاد األفريقي 

االتحاد الدولي لالتصاالت 

 عادل محمد درويش  

 للدول العربية مدير المكتب اإلقليمي

  االتحاد الدولي لالتصاالت

 دورين بوجدان مارتن   /صورة الي : السيدة 

 االتصاالت باالتحاد الدولي لالتصاالتمديرة قطاع تنمية 
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