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  2021ابريل  12جنيف،  96BDT/DKH/CDS/DM/1 المرجع: 

   

 إلى:   

 والوزارات  إدارات الدول األعضاء في االتحاد، -

 هيئات التنظيم -

 أعضاء قطاع تنمية االتصاالت في االتحاد  -

  الهيئات األكاديميةأعضاء  -

 في الدول العربية

   

كز التميز التابعة  التدريب  دليل الموضوع:    1202لعام  في المنطقة العربية لالتحاد الدولي لالتصاالتلمرا

 حضرات السيدات والسادة،

 تحية طيبة وبعد،

كز ال ز إلى دعم تنمية القدرات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. وهو يقدم التعليم المستمر تمييهدف برنامج مرا

البرامج  للمهنيين   العام والخاص من خالل  المجالين  واالتصاالت في  المعلومات  تكنولوجيا  التنفيذيين في مجال  والمديرين 

ال كز  مرا وتعمل  واإلقليمية،  تميالمباشرة.  األطراف  المتعددة  المنظمات  من  بدعم  االتحاد  مناطق  في جميع  أنشئت  التي  ز، 

وتبا  والبحث  المهني  للتطوير  إقليمية  اتصال  للعمالء  كجهات  المتخصص  التدريب  خدمات  تقديم  عن  فضالً  المعارف،  دل 

واالتصاالت   المعلومات  تكنولوجيا  مجال  في  ومهاراتهم  قدراتهم  بتطوير  المهتمين  جميع  فإن  الصدد،  هذا  وفي  الخارجيين. 

لزيارة   مدعوون  الرقمية  بعد  التدريب  دليلوالتنمية  على  كاديميأل  عن  لالتصاالت  الدولي  االتحاد  التالي: اة   لرابط 

catalogue-courses/full-https://academy.itu.int/training 

 

كز ا   2021عن بعد لعام  يسرني أن أبلغكم بأن دليل التدريب   العربية  في المنطقة  ز التابعة لالتحاد الدولي لالتصاالت  لتميلمرا

موقع الهذه المنطقة بالذات، وكذلك على  اختيار  أعاله عن طريق    المذكور  رابطعن طريق ال   هن. ويمكن الوصول إليمتاح اآلهو  

   العنوان : مكتب االتحاد الدولي لالتصاالت للدول العربية علىاإللكتروني ل 

 Presence/ArabStates/Pages/default.aspx-D/Regional-https://www.itu.int/en/ITU 

المشاركة في إوأدعوكم   يرغبون في  الذين قد  المصلحة  الروابط داخل مؤسستكم وكذلك مع جميع أصحاب  تبادل هذه  لى 

   لدورات التدريبية في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.ا

 

م دورات تدريبية للدول العربية في خمسة مجاالت ذات أولوية هي: النطاق العريض الالسلكي والثابت، واألمن السيبراني،  وُتقدَّ

األشياء. يرجى مالحظة أن ، وإنترنت  وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والبيئة

. سيحصل  تتغيرالحالي، وأن التواريخ قد  (  Covid-19كورونا )جائحة  بسبب    عن بعد الدورات التدريبية سوف تقدم أساسا  

 . االتحاد الدولي لالتصاالت  من   على شهادة  الدوراتبنجاح تقييم المشاركون الذين يجتازون 

 

كز   التميز األربعة التالية لالتحاد في المنطقة العربية:وتقدم الدورات من جانب مرا
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 ، هيئة إقليمية مقرها المملكة العربية السعودية(NAUSS)جامعة نايف العربية للعلوم األمنية  -

كاديمية سوداتل لالتصاالت  -  ، السودان(SUDACAD)أ

 ، تونس(S2T)مؤسسة تونس لألقطاب التكنولوجية الذكية  -

 ، تونس(CITET)ي لتكنولوجيا البيئة مركز تونس الدول  -

 

اإلطار في  محددة    رسوم الدوراتوتفاصيل    ،دورة تدريبيةكل  التدريبية في وصف    اتالدور في  تسجيل  لتتوفر المواعيد النهائية ل

 الدولي لالتصاالت.  كاديمية االتحادأ ورة تدريبية، وكالهما متاح في بوابة كل د ل   العام للتدريب

 

المهدي،    / المهندس سيكون   )البريد    مسؤول مصطفى  العربية  الدول  لمنطقة  لالتحاد  اإلقليمي  بالمكتب  البرامج 

الهاتف:  mustafa.almahdi@itu.intاإللكتروني:   أي  294توصيلة    20+ 2 3537 1777(،  لتقديم  استعداد  أتم  على   ،)

 تحتاجونها.  افية معلومات إض 

 .2021عام  ال دورات التدريب المقدمة في مؤسستكم في وأتطلع إلى المشاركة الفّعالة من ممثلي 

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام. 

 

 

 مارتن- دورين بوغدان

 المديرة
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