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الدورة التدريبية حول " شبكات النفاذ البصرية (”)FTTH

حضرات السيدات والسادة،
تحية طيبة وبعد،
يسرنا دعوتكم للمشاركة في الدورة التدريبية حول " شبكات النفاذ البصرية ( " )FTTHالتي ينظمها االتحاد الدولي لالتصاالت
بالتعاون مع أ كاديمية سوداتل لالتصاالت (سودا كاد) ،بالخرطوم – السودان ،خالل الفترة من  12إلى  16يونيو  ،2022كجزء
من برنامج تطبيقات تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات تحت رعاية شبكة مرا كز التميز لالتحاد الدولي لالتصاالت بالمنطقة
العربية .وسيتم تقديم هذه الدورة التدريبية باللغة اإلنجليزية والعربية.
تهدف هذه الدورة لتعريف المشاركين على أساسيات شبكات النفاذ البصرية ،بالتحديد شبكات توصيل األلياف البصرية إلى
المنازل ( )FTTHمن بين الموضوعات الرئيسية المختلفة المتعلقة بشبكات النفاذ البصرية وشبكات توصيل األلياف البصرية
إلى المنازل.
بنهاية الدورة ،سيتمكن المشاركون من:
-

فهم بنية األلياف البصرية الغير نشطة ( )Passive Optical Networkوكيفية تنفيذها.

-

تحديد األنواع المختلفة من تصميمات شبكات األلياف البصرية الغير نشطة (.)Passive Optical Network

-

شرح وتوضيح اإلختالفات بين شبكات األليف البصرية عريضة النطاق ( Broadband Passive Optical Network
) )(BPONوشبكات جيجابت البصرية السلبية () )Gigabit Passive Optical Network (GPONوشبكات األليف
البصرية ().)Ethernet Passive Optical Network (EPON

-

تحديد المكونات المطلوبة التي تسهل تركيب شبكات توصيل األلياف البصرية إلى المنازل وغيرها (.)FTTx
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-

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

-

اختبار األلياف في شبكات توصيل األلياف البصرية إلى المنازل وغيرها ( )FTTxأو اختبار األلياف في حلقة الشبكات.

تست ت ت تتتهدف هذه الدورة مصت ت ت تتممي شت ت ت تتبكات األلياف البصت ت ت تترية ومنفذيها ومشت ت ت تتغلي البنية التحتية ومقدمي خدمات اإلنترنت
ومقدمي المحتوى والخدمات والسلطات المحلية ومنفذي مشاريع األلياف البصرية بين الشركات ومرا كز البيانات للشركات
واألفراد .كما يمكن للمؤستستات واألفراد الراغبين في تعميم معارفهم في مجال شتبكات النفاذ البصترية ( )FTTHالمشتاركة في
هذه الدورة.
يمكن االطالع على معلومات أكثر عن هذه الدورة التدريبية من خالل اإلطار العام للتدريب الذي يمكن تحميله من بوابة
أ كاديمية االتحاد الدولي لالتصاالت على الرابط التالي (اضغط هنا) .1كما يتم التسجيل ودفع الرسوم لهذه الدورة التدريبية
حصريا على الرابط المذكور أعاله في موعد أقصاه  10يونيو  .2022حيث تتوفر تفاصيل دفع الرسوم ونشرة المعلومات بالرابط
نفسه.
لمزيد من المعلومات ،يمكنكم االتصال بالسيد /احمد الراجحي ،كبير مستشاري الدول العربية ،بالمكتب اإلقليمي العربي
لالتحاد الدولي لالتصاالت ،على البريد اإللكتروني ( )ahmed.elraghy@itu.intوالسيدة /سارة المكي عبد القادر المكي ،نقطة
االتصال بأكاديمية سوداتل لالتصاالت (سودا كاد) ،على البريد اإللكتروني (.)saraab@sudatel.sd
نتطلع لمشاركتكم الفعالة في هذه الدورة التدريبية.

وتفضلوا بقبول فائم التقدير واالحترام.
]تم التوقيع على األصل[
عادل محمد درويش
مدير المكتب اإلقليمي
االتحاد الدولي لالتصاالت
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