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 2021  سبتمبر  8، القاهرة  215019 المرجع: 

   

 إلى:

 

 في المنطقة العربية جميع إدارات وهيئات تنظيم االتصاالت  -

 في المنطقة العربية جميع أعضاء قطاع تنمية االتصاالت  -

 الشركاء في المنطقة العربية  -

 في المنطقة العربية المؤسسات األكاديمية  -

 في المنطقة العربية المنظمات اإلقليمية والدولية ذات العالقة  -

 رؤساء ونواب الفرق االستشارية والمجموعات الدراسية اإلقليمية العربية  -

 
 

  

 (" FTTHشبكات النفاذ البصرية )الدورة التدريبية عن بعد حول "  الموضوع: 

 

 ، السادةالسيدات وحضرات 

 تحية طيبة وبعد، 

 

لتي ينظمها االتحاد ا ("FTTHشبكات النفاذ البصرية ) "   للمشاركة في الدورة التدريبية عن بعد حول كم  تيسرنا دعو 

كاد(، خالل الفترة  كاديمية سوداتل لالتصاالت )سودا كجزء من   ،2021بر  نوفم 07إلى   03من الدولي لالتصاالت بالتعاون مع أ

كز التميز لالتحاد الدولي لالتصاالت بالمنطقة العربية.  تحت رعاي  برنامج تطبيقات تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات ة شبكة مرا

 . وسيتم تقديم هذه الدورة التدريبية باللغة اإلنجليزية والعربية

 

أساسيات شبكات النفاذ البصرية، بالتحديد شبكات توصيل األلياف   فهم  ن على مساعدة المشاركيلتهدف هذه الدورة  

من بين الموضوعات الرئيسية المختلفة المتعلقة بشبكات النفاذ البصرية وشبكات توصيل    (FTTHالبصرية إلى المنازل )

 . األلياف البصرية إلى المنازل

 

 :بنهاية الدورة، سيتمكن المشاركون من

 

 ( وكيفية تنفيذها.Passive Optical Networkالبصرية الغير نشطة )فهم بنية األلياف  •

 (.Passive Optical Networkتحديد األنواع المختلفة من تصميمات شبكات األلياف البصرية الغير نشطة )  •

 Broadband Passive Opticalشرح وتوضيح اإلختالفات بين شبكات األليف البصرية عريضة النطاق ) •

Network (BPON)( السلبية  البصرية  جيجابت  وشبكات   )Gigabit Passive Optical Network 

(GPON)( وشبكات األليف البصرية )Ethernet Passive Optical Network (EPON) .) 
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 (. FTTxتحديد المكونات المطلوبة التي تسهل تركيب شبكات توصيل األلياف البصرية إلى المنازل وغيرها ) •

 (. FTTxالبصرية لشبكة توصيل األلياف البصرية إلى المنازل وغيرها ) احتساب ميزانية الخسارة  •

( أو اختبار األلياف في حلقة  FTTxاختبار األلياف في شبكات توصيل األلياف البصرية إلى المنازل وغيرها )  •

 الشبكات. 

 

ومقدمي خدمات اإلنترنت مصممي شبكات األلياف البصرية ومنفذيها ومشغلي البنية التحتية  تستهدف هذه الدورة  

كز البيانات للشركات ومقدمي المحتوى والخدمات والسلطات المحلية ومنفذي مشاريع األلياف البصرية بين الشركات ومر  ا

المشاركة في    (FTTHشبكات النفاذ البصرية )كما يمكن للمؤسسات واألفراد الراغبين في تعميق معارفهم في مجال  .  واألفراد

 الدورة.هذه 

 

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

كاديمية االتحاد الدولي لالتصاالت على الرابط التالي ) . كما يتم التسجيل لهذه الدورة التدريبية حصريا على 1( اضغط هنابوابة أ

كتو  30 الرابط المذكور أعاله في موعد أقصاه  .تفاصيل دفع الرسوم موضحة أيضاً بالرابطتتوفر حيث  .2021  برأ

 

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

نقطة  ،  ر المكيداالمكي عبد الق  سارة  /ةسيدوال   (mustafa.almahdi@itu.intلالتحاد الدولي لالتصاالت، على البريد اإللكتروني )

كاد(، على البريد اإللكتروني )االتصال   (.saraab@sudatel.sdبأكاديمية سوداتل لالتصاالت )سودا

 

 . نتطلع لمشاركتكم الفعالة في هذه الدورة التدريبية عن بعد

 

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام.

 

 ]تم التوقيع على األصل[ 

 

 

 عادل محمد درويش 

 مدير المكتب اإلقليمي 

 االتحاد الدولي لالتصاالت
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