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 االتحاد الدولي لالتصاالت
 المكتب اإلقليمي العربي

 

 

Ref : 017843  5201 أغسطس 23 ،القاهرة  

 

 

 العربية االتصاالت وهيئات تنظيم جميع إداراتإلى: 
  وجميع أعضاء قطاع تنمية االتصاالت واالعضاء المنتسبين في الدول العربية       
 والمنظمات االقليمية والدولية ذات العالقة       

 

 ،"الممارسات الوطنية والدولية: لهاتف المحمولتجوال ا" اإلقليمية حولعمل الورشة دعوة لحضور لموضوع: ا
   2015أكتوبر  29-27السودان،  –لخرطوم ا             
              

 وبعد،حتية طيبة 

اإلقليمية عمل الورشة فإننا يسرنا دعوتكم حلضور " ،2015يف إطار خطة عمل املكتب اإلقليمي العريب لعام 
 ة منالسودان، خالل الفت  –اخلرطوم ب ، واملزمع عقدها" الممارسات الوطنية والدولية: لهاتف المحمولتجوال احول 

 .لالتصاالت جبمهورية السودانباستضافة كرمية من اهليئة القومية  2015أكتوبر  27-29
 

 :سيتم تناول املواضيع التاليةضمن عدة موضوعات ستتطرق الورشة هلا، 

o  ومناذجه، التجوالمفهوم 

o وأسس بناء العالقات للتجوال، عملية التجوال 

o للتجوال، واالقتصادية التقنية والتجاريةالتنظيمية و  االعتبارات 

o عابرة على شبكات نقل الصوت والصورة والرسائل ال تطبيقاتمبا فيها دور وتأثري  لتجوالل هات املستقبليةالتوج
 ،(Over The Top services) املشغلنی

o ،جتوال اهلاتف احملمول وحرية  انتقال املشتك برقمه واملشغل االفتاضي 

o  وخمرجات املؤمتر العاملي لحتديثات( التصاالت الدوليةWCIT-12 فيما يتعلق بالتجوال )،الدويل 

o ،دور املنظمنی وأصحاب املصلحة 

o جتارب التجوال يف الدول العربية واإلقليمية والعاملية. 
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 .ورشةوإننا نتطلع اىل مشاركتكم واملسامهة يف اعمال هذه ال

 
علما بان أخر موعد ، حصرا من خالل موقع التسجيل اإلنتنت عرب التسجيل حلضور هذه الورشة سيجري

 .15/10/2015 للتسجيل هو

 
 ملزيد من املعلومات، ميكنكم االتصال بـ:

برامج باملكتب اإلقليمي العريب لالحتاد الدويل لالتصاالت، على مساعد املهندس/ مصطفي املهدي، مسئول 
  Mahdi@itu.int-Ahmed.Al-Mustafa :الربيد االلكتوين

 

 لمنح الجزئيةا، فإنه يوجد عدد حمدود من ه الورشةملشاركة بعض الوفود من الدول االقل منوا يف هذاوتسهيالً 
ور . وعلى االدارات الراغبة يف طلب املنحة تعبئة النموذج املتوفر على موقع الورشة املذكالسفر أو االقامةلتغطية تكاليف 

 .01/10/2015أدناه يف موعد أقصاه 

 

هذا وسيتم توفري الوثائق املتعلقة هبذا احلدث، مثل جدول األعمال، نشرة املعلومات ومنوذج حجز الفندق، 
 هذا النشاط، من خالل موقع االنتنت اخلاص به:  مجيع ما يستجد خبصوصباإلضافة إىل 

 

http://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/ArabStates/Pages/Events/2015/RM/default.aspx 
 

 نتطلع ملشاركتكم الفعالة يف هذا احلدث.
 

 وتفضلوا معاليكم/سعادتكم بقبول فائق التقدير واالحتام،،،                                 

 
 

 ابراهيم الحداد المهندس/  

 
 املدير االقليمي للمكتب اإلقليمي العريب  

 االحتاد الدويل لالتصاالت     
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