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الدورة التدريبية عن بعد حول "النفاذ إىل السعات العريضة لإلنرتنت عن طريق موجات املايكروويف"

2020

إىل :مجيع إدارات وهيئات تنظيم االتصاالت العربية
مجيع أعضاء قطاع تنمية االتصاالت

الشركاء يف الدول العربية

املؤسسات األكادميية يف الدول العربية
املنظمات اإلقليمية والدولية ذات العالقة
الرؤساء والنواب اإلقليميني للفرق االستشارية
واجملموعات الدراسية

حتية طيبة وبعد،
يسران دعوتكم للمشاركة يف الدورة التدريبية عن بعد حول " النفاذ اىل السعات العريضة لإلنرتنت عن طريق موجات

املايكروويف" اليت ينظمها االحتاد الدويل لالتصاالت ابلتعاون مع أكادميية سوداتل لالتصاالت (سوداكاد) ،خالل الفرتة من
 7إىل  10ديسمب  ،2020كجزء من برانمج الشبكات السلكية والالسلكية عريضة النطاق حتت رعاية شبكة مراكز التميز
لالحتاد الدويل لالتصاالت ابملنطقة العربية .وسيتم تقدمي هذه الدورة التدريبية ابللغة اإلجنليزية والعربية.
هتدف هذه الدورة إىل مساعدة املشاركني على تعلم وفهم تقنيات موجات املايكروويف وأتثريها على اإلعمال واإلدارة.
كما يساعد املشاركني على اإلملام بكيفية ختطيط موجات املايكروويف وبرجمة سعاهتا والتصميم األمثل للشبكات اليت تستخدم
موجات املايكروويف واألدوات املستخدمة فيها.
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بنهاية الدورة ،سيتمكن املشاركون من:
•

معرفة املفاهيم األساسية لتقنيات املايكروويف.
معرفة الطرق واألدوات األساسية اليت تساهم يف حل مشاكل تقنية املايكروويف.

•

فهم كيفية ختطيط وحتليل وتصميم وتطوير أنظمة املايكروويف.
معرفة كيفية عمل األدوات املستخدمة يف ختطيط موجات املايكروويف.

•

•

هذه الدورة مصممة ملهندسي مراكز تشغيل الشبكة ،مهندسي ختطيط وتشغيل شبكات املايكروويف واجلهات التنظيمية
ومهندسي التحليل واألوساط األكادميية .كما ميكن للمؤسسات واألفراد الراغبني يف تعميق معارفهم يف جمال أنظمة املايكروويف
املشاركة يف هذه الدورة.
ميكن االطالع على معلومات أكثر عن هذه الدورة التدريبية من خالل اإلطار العام للتدريب الذي ميكن حتميله من
بوابة أكادميية االحتاد الدويل لالتصاالت على الرابط التايل (اضغط هنا) .1كما يتم التسجيل هلذه الدورة التدريبية حصراي على
الرابط املذكور أعاله يف موعد أقصاه  5ديسمرب  .2020حيث تتوفر تفاصيل دفع الرسوم موضحة أيضاً ابلرابط .ملزيد من

املعلومات ،ميكنكم االتصال ابملهندس /مصطفي املهدي ،مسؤول البامج ،ابملكتب اإلقليمي العريب لالحتاد الدويل لالتصاالت،
على البيد اإللكرتوين ( )mustafa-ahmed.al-mahdi@itu.intواملهندس /مهند عبدهللا سليمان ،كبري مهندسني إبدارة
التخطيط والتطوير أبكادميية سوداتل لالتصاالت (سوداكاد) ،على البيد اإللكرتوين (.)mohanedas@sudatel.sd
نتطلع ملشاركتكم الفعالة يف هذه الدورة التدريبية عن بعد.
وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحرتام،

[تم التوقيع على األصل]
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عادل حممد درويش

مدير املكتب اإلقليمي
االحتاد الدويل لالتصاالت

