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 االتحاد الدولي لالتصاالت
 املكتب اإلقليمي العريب

 

Ref: 018240        7201 فبراير 72 ،القاهرة   
 

 المعلوماتاالتصاالت وتكنولوجيا ووزارات  إداراتجميع  إلى:
  األقل نموا العربية في الدولاالتصاالت  تنظيمهيئات و      

     
- ول اإلنترنتكو وتاإلصدار السادس من بر " حولالمتخصص الثاني  يبرنامج التدريبال دعوة لحضورالموضوع: 
 نموا، العربية األقل  " للدولالثانيالمستوي 
 2017 أبريل 6-2السودان،  جمهورية-الخرطوم          
                      

 حتية طيبة وبعد،
العربية  إلماراتا بدولةيف إطار مبادرة الشراكة املوقعة بني االحتاد الدويل لالتصاالت وهيئة تنظيم االتصاالت 

التصاالت جبمهورية باهليئة القومية ل تبروتوكول اإلنرتناملتحدة وبالتعاون مع مركز التدريب املتخصص لإلصدار السادس من 
 إلصدارا التدريب المتخصص على للدول العربية األقل نموا حولبناء القدرات البشرية السودان وضمن مشروع 

ي لرتشيح ممثلني أثنني حبد أقصاملوقرة  موزارتكم / هيئتكرين أن أدعو ـــــــيس، (IPv6) بروتوكول اإلنترنتالسادس من 
المستوي -( IPv6) بروتوكول اإلنترنتاإلصدار السادس من " حولالمتخصص  الثاني يبرنامج التدريبالللمشاركة يف 

 . جهورية السودان – اخلرطوم، ب2017ابريل  6اىل  2 من ي سوف يتم تنظيمه خالل الفرتةذوال" ثانيال
         

برامج ي ومدير  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتقطاعات من  املهندسنيالتدريب  املستوي من ذايستهدف ه        
روع مشوأعضاء فريق  مشاريع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومديري (IPv6) نرتنتإلالنسخة السادسة من بروتوكول ا

روتوكول ب( واملهندسني العاملني يف هندسة وختطيط الشبكات القائمة على IPv6) بروتوكول اإلنرتنتالنسخة السادسة من 
 .(IP based network) اإلنرتنت
ربنامج ال ل منامتحان املستوي األو  اجتازان يكون املرتشح قد يتطلب  باملشاركة يف هذا التدريجتدر اإلشارة اىل ان         
 (.Certified Network Engineer Level1 (CNE-1))لمستوى األول لعلى الشهادة املهنية االحرتافية  الحصولو  التدرييب

 
نشرة ، جدول األعمالثل م ذا التدريب  وتتوفر مجيع الوثائق املتعلقة هب كما،  العربية واالجنليزية ةباللغالتدريب  سيتم    

 لمرشحينمتضمنة المتطلبات الضرورية ل ومعلومات مفصلة حول التدريب والترشيح المنحة طلبونموذج  المعلومات
ستجد خبصوص باإلضافة إىل مجيع ما ي، نموذج حجز الفندقوعبر اإلنترنت  التسجيل ورابط واستمارة تقييم المرشحين

 (.اضغط هنا) اإلقليميعلى موقع االنرتنت اخلاص باملكتب  هذا النشاط،
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إقامة وتذاكر )سوف يتم تغطية كافة نفقات المشاركة فإنه  املرشحني يف هذه الدورة التدريبية،وتسهياًل ملشاركة 

تطلبات المنرجو تعبئة لذا  من الدول األقل نموا. كل دولةفقط من  اثنين لمرشحين سفر على الدرجة السياحية( 
حني املستوفني وإرفاق السرية الذاتية للمرشباملوقع االلكرتوين  المتوفرة المرشحينواستمارة تقييم  الضرورية للمرشحين
 .7201 مارس 20أقصاه يف موعد م لنا رساهلإو  عالهإيف الفقرة  للشروط املشار إليها

 
املكتب ب مدير املشروعمصطفى املهدي،  /املهندسب، ميكنكم االتصال هذا التدريبعن  علوماتملزيد من امل

املهندس/ أكرم عمر حسنني، (، و mahdi@itu.int-ahmed.al-mustafaالحتاد الدويل لالتصاالت )اإلقليمي العريب ل
 .(akram@ntc.gov.sdمنسق املشروع باهليئة القومية لالتصاالت )

 
 .اخلرطومفعالة يف هذا احلدث وأن نراكم يف نتطلع ملشاركتكم ال

 
 واالحرتام،وتفضلوا معاليكم/سعادتكم بقبول فائق التقدير                                       

 
 

 ابراهيم الحداد المهندس/ 

 
 

 

 للمكتب اإلقليمي العريب اإلقليمياملدير   
 االحتاد الدويل لالتصاالت     
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