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Reference: …………017264……: 2013/9/29                                                                       الرقم   :التاريخ

 بما فيها هذه الصفحة(  2ات )عدد الصفح                                   
 

 العربية االتصاالت وهيئات تنظيم إلى جميع إدارات تعـميـم

 في الدول العربيةوالشركاء  ضاء قطاع تنمية االتصاالتوجميع أع

 والمنظمات االقليمية والدولية ذات العالقة
 

     "النجازاأللياف البصرية لشبكات االتصاالت: من المقاييس الى احول "اقليمية ورشة عمل الموضوع: 

 3102 مبرنوف 24-25، الجزائر              
 

 تحية طيبة وبعد ،
 

 يسعدنا توجيه الدعوة الى، لهذا العام طة عمل المكتب اإلقليمى العربىفي اطار خ

األلياف البصرية لشبكات االتصاالت: من " حول ورشة عمل اقليميةللمشاركة في  معاليكم/سعادتكم

 بالجزائر ، صالاالتالبريد وتكنولوجيات اإلعالم ووزارة  استضيفهسوف تى توال"، نجازالمقاييس الى اال
   .3102 مبرنوف 25و 24ي يوم

 
 لمسائل التالية:وبالخصوص ا األلياف البصريةبالقضايا المتعلقة وستناقش ورشة العمل 

 :اتختلف االستخداملماأللياف البصرية: التطورات والحلول التكنولوجية  .0

  في شبكات االرسالاأللياف البصرية  

  النفاذ في شبكات  األلياف البصرية 

  .موقع األلياف البصرية تطور سوق النطاق العريض: .3

 .استراتيجيات النطاق العريض: القضايا والتحديات .2

 .تقاسم البنية التحتية: حالة شبكات األلياف البصرية .4

 
 :موقع التسجيلحصرا من خالل  اإلنترنت عبر التسجيل سيجريو

www.itu.int/online/regsys/ITU-D/workshop/edrs.registration.form?_eventid=4000178 
 

 .51/11/3102موعد للتسجيل هو  أخرعلما بان 
 

؛ فإنيه يوجيد عيدد محيدود هيذا النشياطفيي  وتسهيالً لمشاركة بعض اإلدارات من الدول االقل نموا
تعبئة  . وعلى االدارات الراغبة في طلب المنحةأو تكاليف السفر تكاليف اإلقامة من المنح الجزئية لتغطية

 .1/11/2310 في موعد أقصاه أدناهالمذكور  لورشةاالمتوفر على موقع النموذج 
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 :بـ لمزيد من المعلومات، يمكنكم االتصال
 slaheddine.maaref@itu.int :البريد االلكتروني        ، مستشار أولصالح الدين معرف األستاذ/

   
 

ونميوذج ، مثيل جيدول األعميال، نشيرة المعلوميات بهذه الورشيةالوثائق المتعلقة توفير سيتم هذا و
هيذا النشياط، مين  جمييع ميا يسيتجد بخصيوصونموذج حجز الفنيدق، باإلضيافة ىليى طلب المنحة الجزئية 

 : بهذه الورشةعلى موقع االنترنت الخاص 

http://www.itu.int/ITU-D/arb/ARO/2013/FOCN/ 
 

 

 .بالجزائرم الفعالة في هذا الحدث وان نراكم تككمشارنتطلع ل

 
 ،،بقبول وافر االحترام والتقدير ،معاليكم/سعادتكم وتفضلوا      

 

 

 

 المهندس/ ابراهيم الحداد

 

 
 

 اإلقليمي العربي لمكتبل االقليمي مديرال         
 االتحاد الدولي لالتصاالت
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