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 2019 كتوبرأ 13القاهرة،  018815 المرجع:
   

 جميع إدارات وهيئات تنظيم االتصاالت العربية :ىلإ  

 جميع أعضاء قطاع تنمية االتصاالت        

 الشركاء في الدول العربية       

 المؤسسات األكاديمية في الدول العربية             

قليمية والدولية ذات العالقةالمنظمات اإل         

االستشاريةللفرق اإلقليميين  والنواب رؤساءال         

       والمجموعات الدراسية       

والتنمية والراديو(بقطاع التقييس )         
   

 الموضوع:

 

 والفني" السياساتيحول "حوكمة اإلنترنت: المنظر الدورة التدريبية 

 2019نوفمبر  28-26السودان،  -الخرطوم 

 تحية طيبة وبعد،

 

هذه الدورة م ينظيتم ت. المشار اليها أعالهالتدريبية للمشاركة في الدورة يسرني أن أدعوكم 

تطبيقات تكنولوجيا االتصاالت كجزء من برنامج  بالتعاون مع أكاديمية سوداتل لالتصاالت )سوداكاد(،

 والمعلومات تحت رعاية شبكة مراكز التميز لالتحاد الدولي لالتصاالت بالمنطقة العربية.

 

 سيتم تقديم هذه الدورة باللغة االنجليزية والعربية.

 

إلى تزويد المشاركين بتاريخ حوكمة االنترنت، واألسس التقنية والقانونية هذه الدورة دف ته

مة االنترنت، وأحدث المعلومات حول كوالدولية الرئيسية المتصلة بح ةاتيوالقضايا السياس لإلنترنت،

 مناقشات حوكمة اإلنترنت.

 

 :، سيتمكن المشاركون منلدورةبنهاية ا

 إلنترنت االيكولوجي لنظام ال فهم(Internet eco-system). 

 نت.إدارة اإلنتر هيكليةاألساسيين في  فاعليينتسليط الضوء على ال 

  أصحاب المصلحةو اإلنترنتفهم كيفية حوكمة. 

  المتعلقة بحوكمة االنترنت تطوير السياسات اجراءاتفهم. 

 لمستقبل اإلنترنت التخطيط. 
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االطالع على المعلومات التفصيلية عن هذه الدورة من خالل اإلطار العام الذي يمكن  كميمكن

 (.اضغط هنا)بوابة أكاديمية االتحاد الدولي لالتصاالت تحميله من 

 

والمدراء  اتالشبكي مسؤولمهندسي الشبكات، مطوري التطبيقات، هذه الدورة  ستهدفت

 .لتكنولوجيا المعلوماتالتنفيذيين 

 

يتم التسجيل لهذه الدورة حصريا عن طريق اإلنترنت على الرابط المذكور أعاله في موعد أقصاه 

 .تفاصيل دفع الرسومكذلك حيث تتوفر  ،2019 نوفمبر 19

 

بالمكتب ولمزيد من المعلومات، يمكنكم االتصال بالمهندس/ مصطفي المهدي، مسؤول البرامج، 

( mahdi@itu.int-ahmed.al-mustafaاإلقليمي العربي لالتحاد الدولي لالتصاالت، على البريد اإللكتروني )

والمهندس/ مصطفى عجب سيدو، مدير أول التخطيط والتطوير بأكاديمية سوداتل لالتصاالت 

 (.agab@sudatel.sdريد اإللكتروني ))سوداكاد(، على الب

 

 .نتطلع لمشاركتكم الفعالة في هذه الدورة التدريبية

 

 وتفضلوا معاليكم/سعادتكم بقبول فائق التقدير واالحترام،،،                  

 

 

 مهندس/ ابراهيم الحداد                                                                 

 

 ]تم التوقيع على األصل[

 

 المديـر اإلقـليـمـي                  
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