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 إلى:

 

 في المنطقة العربيةجميع إدارات وهيئات تنظيم االتصاالت  -

 في المنطقة العربيةجميع 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 -

 
 

  

 " إنترنت األشياء الدورة التدريبية حول "  الموضوع: 

 

 ، السادةالسيدات وحضرات 

 تحية طيبة وبعد، 

 

دعو  في  تيسرنا  للمشاركة  التدريبيةكم  األشياء "  حول  الدورة  مع  ا  "إنترنت  بالتعاون  لالتصاالت  الدولي  االتحاد  ينظمها  لتي 

كاد(،  كاديمية سوداتل لالتصاالت )سودا كجزء من برنامج    ،2022  مايو   26ى  إل   24  نخالل الفترة م السودان،    –بالخرطوم    أ

كز التميز لالتحاد الدولي لالتصاالت بالمنطقة العربية. وسيتم  تحت رعاية شبكة    تطبيقات تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات مرا

 .والعربيةاإلنجليزية ورة التدريبية باللغة تقديم هذه الد

 

( في التنمية وخلق عالم ذكي يسهل التنمية االقتصادية المستدامة  IoTتهدف هذه الدورة إلى مناقشة دور إنترنت األشياء )

 عالية داخل المدن الذكية المستدامة. جنًبا إلى جنب مع نوعية حياة

 

 بنهاية الدورة، سيتمكن المشاركون من:

 

 تحديد أنسب أجهزة ومستشعرات إنترنت األشياء بناًء على دراسات الحالة. -

 إعداد التوصيالت بين األجهزة وأجهزة االستشعار. -

 تقييم البروتوكول المناسب لالتصال بين إنترنت األشياء. -

 بروتوكوالت االتصال إلنترنت األشياء. تحليل  -
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الدورة   المدتستهدف هذه  المصلحة في  إنترنت   نأصحاب  العاملين في تطبيقات  والمهندسين  البلدية  الذكية، وكبار مديري 

السياسات والمعايير، فضالً عن خبراء   إنترنت األشياء، وصانعي  لتقديم حلول  الذين يخططون  الخدمات  األشياء، ومقدمي 

في تنفيذ مشاريع   ونشاركالذين يتكنولوجيا المعلومات من الصناعة والحكومة واألوساط األكاديمية والخبراء واالستشاريين  

 إنترنت األشياء لتطوير المدن الذكية.

 

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

التالي ) الرابط  الدولي لالتصاالت على  االتحاد  كاديمية  التدريبية  .  1(اضغط هناأ الدورة  الرسوم لهذه  التسجيل ودفع  كما يتم 

حيث تتوفر تفاصيل دفع الرسوم ونشرة المعلومات بالرابط   . 2022  مايو  20  موعد أقصاهحصريا على الرابط المذكور أعاله في  

 .نفسه

 

بالمكتب اإلقليمي العربي كبير مستشاري الدول العربية  ، المعلومات، يمكنكم االتصال بالسيد/ احمد الراجحيلمزيد من    ،

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

كاد(، على البريد اإللكتروني )االتصال   (. saraalamkki5@gmail.comبأكاديمية سوداتل لالتصاالت )سودا

 

 .نتطلع لمشاركتكم الفعالة في هذه الدورة التدريبية

 

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام.

 

 [تم التوقيع على  األصل]

 

 

 درويش عادل محمد 

 مدير المكتب اإلقليمي 

 االتحاد الدولي لالتصاالت
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