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 2020 ريفبرا 11، القاهرة 018896 المرجع:
   

 العربية االتصاالت وهيئات تنظيم جميع إدارات :ىلإ  

 جميع أعضاء قطاع تنمية االتصاالت         

 الشركاء في الدول العربية        

       في الدول العربيةالمؤسسات األكاديمية         

قليمية والدولية ذات العالقةالمنظمات اإل          

االستشاريةللفرق اإلقليميين  والنواب رؤساءال          

       والمجموعات الدراسية        

والتنمية والراديو(بقطاع التقييس )          
   

 الموضوع:

 

 " البصريةلياف األ شبكات أساسياتالدورة التدريبية حول "

 2020أبريل  3 –مارس  30 تونس العاصمة، تونس،

 ،تحية طيبة وبعد
 

"  لياف البصريةاأل أساسيات شبكاتحول "يسرني أن أدعوكم للمشاركة في الدورة التدريبية 

 .2020أبريل  3مارس إلى  30 خالل الفترة من ،تونس –بتونس العاصمة  والتي سوف يتم تنظيمها

( كجزء من S2T) تونس لألقطاب الذكية مؤسسةتصاالت هذا التدريب بالتعاون ينظم االتحاد الدولي لال

لالتحاد الدولي شبكة مراكز التميز تحت رعاية  ةوالشبكة الالسلكيالنطاق العريض النفاذ الى برنامج 

 بالمنطقة العربية.لالتصاالت 

 

 االنجليزية والفرنسية.العربية وسيتم تقديم هذه الدورة التدريبية باللغة 

 
وباإلضافة إلى ذلك، سيغطي  ،شبكات االلياف البصرية أساسيات سيركز علىهذا التدريب 

 :التدريب البنود التالية

 البصرية األلياف لشبكة التقنية المفاهيم فهم. 
 والتحكم واالتصال اإلعداد في البصريةتنصيب شبكات االلياف  عمل تحديد منهجية. 
 البصرية الشبكات في المستخدمة الفنية والقواعد الوصالت ومبادئ مصطلحات شرح. 
 ومراقبتها البصرية األلياف شبكات على القياسات نتائج الالزمة لتوصيل المعرفة اكتساب 

 .وتفسيرها وتحليلها
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 الدورة التدريبية من خالل اإلطار العام للتدريبهذه تفصيلية عن المعلومات اليمكن االطالع على 

اضغط )الدولي لالتصاالت  بوابة أكاديمية االتحاد على ةالتدريب المتوفرصفحة  الذي يمكن تحميله من

 (.هنا
 

ومشغلي البنية التحتية  ومنفذيهاشبكة األلياف الضوئية  ميصمتم تصميم هذه الدورة التدريبية لم

ومقدمي خدمات اإلنترنت ومقدمي المحتوى والخدمات والسلطات المحلية وأي شخص يشارك في 

 .للشركات واالفراد ية بين الشركات ومراكز البياناتاأللياف البصر تنفيذمشروع 

 

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

 حيث تتوفر تفاصيل دفع الرسوم. 2020 مارس 20موعد أقصاه 

 

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

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

 الذكية لألقطاب تونسمكلفة بالتنسيق مع االتحاد الدولي لالتصاالت، مؤسسة والسيدة/ هدي جراية، 

 (.houda.jarraya@s2t.tn; houda.jarraya@gmail.com) ، على البريد اإللكتروني(S2T) بتونس

 

 .نتطلع لمشاركتكم الفعالة في هذه الدورة التدريبية
 

 ،،وتفضلوا معاليكم/سعادتكم بقبول فائق التقدير واالحترام،                  
 

                                                                                                                             

 مهندس/ صالح الدين معرف   

 
 ]تم التوقيع على األصل[

 

 القائم بأعمال المدير اإلقليمي       
 لمكتب االقليمي للدول العربيةل       
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