
 

 
 

 

كتوبر  6 •الدور الثالث   • 147مبنى رقم   •القرية الذكية  •المكتب االقليمي العربي  –االتحاد الدولي لالتصاالت   مصر  •الجيزة  •أ

 ITU-RO-ArabStates@itu.intالبريد االلكترو�ي:  • www.itu.intالموقع االلكترو�ي:  • 1888 3537 202فاكس:  • 1777 3537 202هاتف: 

 اإلقليمي العربي مكتب ال
 

 

 2202  ونييو  13، القاهرة  019537 المرجع: 
   

 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 -
 
 

  

 " السعات العريضة لإلنترنت عن طريق المايكروويف استخدام حول " لدورة التدريبية الحضورية ا  الموضوع: 
 

 ، السادةالسيدات وحضرات 

 تحية طيبة وبعد، 
 

  " السعات العريضة لإلنترنت عن طريق المايكروويف   استخدام"  حول  الحضورية  الدورة التدريبيةفي  كم للمشاركة  تيسرنا دعو 

كاد)،  ا كاديمية سوداتل لالتصاالت (سودا أ بالتعاون مع  الدولي لالتصاالت  االتحاد  خالل  السودان،    –بالخرطوم  لتي ينظمها 

كز    كجزء من برنامج تطبيقات تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات  ،2022 أغسطس  11إلى    9الفترة من   تحت رعاية شبكة مرا

 . بالمنطقة العربية. وسيتم تقديم هذه الدورة التدريبية باللغة اإلنجليزية والعربيةالتميز لالتحاد الدولي لالتصاالت 

 

تعلم   المشاركين ع�ى  إلى مساعدة  التدريبي  البرنامج  األ  وتأثيرها  المايكرويفتقنيات موجات    وفهميهدف هذا  عمال  ع�ى 

األمثل للشبكات    والتصميمسعاتها    وبرمجةويف  كما يساعد المشاركين ع�ى اإللمام بكيفية تخطيط موجات المايكرو  واإلدارة.

 فيها.المستخدمة  واألدواتتستخدم موجات المايكروويف  التي

 

 بنهاية الدورة، سيتمكن المشاركون من:

 

 معرفة المفاهيم األساسية لتقنية المايكروويف.  -

 المايكروويف.حل مشاكل تقنية  فيتساهم  التياألساسية  واألدواتمعرفة الطرق  -

 المايكروويف.و تطوير أنظمة  وتصميم وتحليلفهم كيفية تخطيط  -

 المايكروويف. تخطيط موجات  فيمعرفة كيفية عمل األدوات المستخدمة  -
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كز تشغيل    مهندسيتستهدف هذه الدورة   تخطيط وتشغيل شبكات المايكروويف والجهات التنظيمية    مهندسي  الشبكة، مرا

 .التحليل واألوساط األكاديمية ومهندسي

 

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

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

حيث تتوفر تفاصيل دفع الرسوم ونشرة المعلومات   .2022  أغسطس   8  موعد أقصاهحصريا ع�ى الرابط المذكور أعاله في  

 .بالرابط نفسه

 

بالكبير مستشاري الدول العربية  ، لمزيد من المعلومات، يمكنكم االتصال بالسيد/ احمد الراجحي مكتب اإلقليمي العربي ، 

نقطة ،  ر المكيداالمكي عبد الق  سارة  /ةسيدوال  )ahmed.elraghy@itu.intلالتحاد الدولي لالتصاالت، ع�ى البريد اإللكترو�ي (

كاد)، ع�ى البريد اإللكترو�ي (بأكاديمية االتصال   ).b@sudatel.sdsaraaسوداتل لالتصاالت (سودا

 

 .نتطلع لمشاركتكم الفعالة في هذه الدورة التدريبية

 

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام.

 

 

 

 عادل محمد درويش 

 مدير المكتب اإلقليمي 

 االتحاد الدولي لالتصاالت
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