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 2021  يناير 31القاهرة،  019034 املرجع: 

   

 العربية االتصاالت وهيئات تنظيم مجيع إدارات :ىلإ  
 مجيع أعضاء قطاع تنمية االتصاالت          
 الشركاء يف الدول العربية         

        يف الدول العربيةاملؤسسات األكادميية          
املنظمات اإلقليمية والدولية ذات العالقة           
للفرق االستشارية اإلقليميني الرؤساء والنواب           

    واجملموعات الدراسية         
 

   
 املوضوع:

 

التدريبية   بعدالدورة  الدولية  وأنظمة  شبكات"حول    عن  املتنقلة    وأنظمة   شبكات /2000-االتصاالت 
 "  للهاتف النقال اجليل اخلامس 

 
 ، حتية طيبة وبعد

 
اجليل  / 2000-االتصاالت املتنقلة الدولية  وأنظمة  شبكات"حول  عن بعد كم للمشاركة يف الدورة التدريبيةتيسران دعو 

خالل الفرتة ( S2T) تونس لألقطاب الذكية مؤسسة   معاليت ينظمها االحتاد الدويل لالتصاالت ابلتعاون " اخلامس للهاتف النقال 
شبكة مراكز التميز حتت رعاية  واألنظمة الالسلكية    شبكات النطاق العريضمن برانمج    كجزء،  2021  مارس  21  إىل  15  من

 .اإلجنليزيةسيتم تقدمي هذه الدورة التدريبية ابللغة و  لالحتاد الدويل لالتصاالت ابملنطقة العربية.
 

الرتكيز   إىل  الدورة  الدوليةاعلى  هتدف  املتنقلة  النقال /2000-التصاالت  للهاتف  اخلامس  اجليل  وأنظمة    شبكات 
 .ذا اجملالتتعلق هباليت ختلفة املرئيسية ال املوضوعاتو 

 
 :عرف علىتال بنهاية الدورة، سيتمكن املشاركون من
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 اجليل اخلامس. /2000-املتنقلة الدوليةاالتصاالت  حنو اجليل الرابع وتطوره نظام حدود ▪
 اجليل اخلامس./2000-االتصاالت املتنقلة الدولية ألنظمة اجلديدة ملتطلباتا ▪

 
 

 
 

  القادمة   اجليل اخلامس/2000-االتصاالت املتنقلة الدولية  ألنظمة  املعمارية   واهلندسة  وامليزات  اجلديدة  التقنيات ▪
 . الصغرية والوصالت الراديوية واحملطات القاعديةاصة هبا اخل الرتدد نطاقات خاصة

 يف  اجليل اخلامس  ونشر  اجليل اخلامس/2000-االتصاالت املتنقلة الدولية  إىل  اجليل الرابع  أنظمة  من  االنتقال ▪
 العامل. 

 (. GPP3ومواصفات ) تطور ▪
 

مصممة الدورة  يعملون    التقنيي  واملوظفي  لمهندسي ل  هذه  )  وأنظمة  شبكاتبالذين  واخلامس  الرابع    ( 4G/5Gاجليل 
 اآلخرين   واألفراد  ابملؤسسات  نرحب  كما.  األكادميية  واألوساط  والصناعة  االتصاالت  ومشغلي  السياسات  وصانعي  واملنظمي
 . هذه الدورة يف  للمشاركة اجليل اخلامس أنظمة يف قدراهتم ببناء املهتمي

 
ريبية من خالل اإلطار العام للتدريب الذي ميكن حتميله من  ميكن االطالع على معلومات أكثر عن هذه الدورة التد

هلذه الدورة التدريبية حصراي على  يتم التسجيل  كما    .1( اضغط هنا)بوابة أكادميية االحتاد الدويل لالتصاالت على الرابط التايل  
أقصاه موعد  يف  أعاله  املذكور  ابلرابط تتوفر  حيث  .  2021  مارس  5  الرابط  أيضاً  موضحة  الرسوم  دفع  من   .تفاصيل  ملزيد 

يل لالتصاالت،  املعلومات، ميكنكم االتصال ابملهندس/ مصطفي املهدي، مسؤول الربامج، ابملكتب اإلقليمي العريب لالحتاد الدو 
 ( اإللكرتوين  الربيد  جراية،    (mahdi@itu.int-ahmed.al-mustafaعلى  هدي  الدويل والسيدة/  االحتاد  مع  ابلتنسيق  مكلفة 
مؤسسة   اإللكرتوين   ،(S2T)  بتونس  الذكية  لألقطاب  تونسلالتصاالت،  الربيد  houda.jarraya@gmail.com ;)  على 

houda.jarraya@s2t.tn .) 
 

 عن بعد. نتطلع ملشاركتكم الفعالة يف هذه الدورة التدريبية

                    
 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحرتام،             

 
 ]تم التوقيع على األصل[ 

 

 
1  systems-and-networks-mobile-20005g-catalogue/imt-courses/full-https://academy.itu.int/index.php/training 

https://academy.itu.int/index.php/training-courses/full-catalogue/imt-20005g-mobile-networks-and-systems
mailto:mustafa-ahmed.al-mahdi@itu.int
mailto:houda.jarraya@gmail.com)
https://academy.itu.int/index.php/training-courses/full-catalogue/imt-20005g-mobile-networks-and-systems
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 عادل حممد درويش
 مدير املكتب اإلقليمي 

  االحتاد الدويل لالتصاالت

 


