
الهدف من الـــدورة :

فـهـم تـقنـيـة الـIP والتـعرف عىل مكونات االسـتديـو االذاعي 
املصمم بهذه التقنية وتحديد املتطلبات واملواصفات والتـدرب 

العميل عىل محاور الدورة النظرية.

محاور الـــدورة :  

1. Classical radio studios, audio over IP , AoIP 
standards – AES67

2. Design an AoIP radio studio

3. Practice:  - configuration of the console   
               - machine & router controls

4. Practice:  - overview of the entire system  
               - system control

مدّرب الـــدورة :

الـخبـيــر السـويـسـري Jean Pascal Ruch، الذي يتوّل منصب 
املـديـر اإلقليـمـي لرشكة Auditech، لـديـه خبـرة واسـعة فـي  
الـعمل فـي تصـميم االستديـوهات اإلذاعيـة والسيـام بتـقـنيـة 
الـIP كام لديـه خربة كبرية يف مشاريع  تصميم واستالم وتشغيل 
االستديوهات اإلذاعية بتقنية الـIP. )تفاصيـل السيـرة الذاتـيـة 

عىل موقع األكاديـمية(.

 مكان انعقاد الـــدورة :
 مقر أكاديمية التدريب اإلعالمي
اتحاد إذاعات الدول العربيـة  
نهج 8840 – المركز العمراني 
الـشـمـالـي - 1080 تــونـس

 

 الجمهور املستهدف : 
الدورة موجهة الى المهندسين 
و الـتـقـنـيـيــن  العـامـليـــن 
فـي مجـال تخـطيـط ودراسـة 
مشاريع وتشغيل األستديوهات

.IPاإلذاعية  بتقنية الـ

رشوط املشاركة :

يجب أن يكون المــشـاركــون  
من العاملين في االستديوهات 
اإلذاعية  ولديهم معرفة متوسطة 
في تـقنـية الـIP مـع إلـمــام 
جــيّــد باللـغة اإلنجلــيزيـة.

لغة العمل :
اللغة اإلنجليزية

عدد املقاعد املتاحة :  14

أوقات العمل :

 14:30 - 09:00

 أكــاديميـة التـدريــب اإلعـالمــي  
 " IP دورة " تصميم االستديوهات اإلذاعية بتقنية الـ 

    IP Based Radio Studios Design
  تـونس :  25 - 29 نوفمبـر 2019

آخر موعد 
للرتشح 

10 ترشين الثاين

نوفمرب

2019

السفر واإلقــامــة يف الحــاالت العــامة :
تكون تكاليف السفر واإلقامـة والطـعام عـىل نـفقـة الـمتدرّب 
نفسـه. وتقـوم العالقات العـامة فـي االتحاد بإجراءات حجــز 
الفندق عـنـد طـلـب الـمتـدرّب واستـقبـال الـمتـدّربيـن فـي 
املطار ونقلهـم إل مـكان  السـكن وتوفري املواصالت من مكان 

اإلقامة إل مقّر األكـادمييـة  بشكل يومي.

 الحصول عىل تأشرية الدخول إىل تونس :
تـوّجه األكادميية عند الحاجة دعـوة شخصيّة إل الـمرّشح 
قصـد  تقديـمها إل السفارة التونسية يف البلد الذي يعيش 

 فيه ملنحـه  تأشرية الدخول إل تونس خالل مدة الدورة.
رسوم املشاركة بالدورة: 

مجانية  لجميع املرّشحني من أّي من الهيئات األعضاء يف االتـحاد	 

مائـة )100( دوالر أمرييك عن كّل يـوم تدريبي ألّي مـرّشـح  	 

مـن الهيئات غري األعضاء يف االتحاد أو أّي مرّشح شخيص 

طریقة تسدید رسوم الدورة :
املالية التسديــد  إجراءات  حسـب  االشرتاك  رسوم      تدفـع 
اتحاد إل حسـاب  املبلغ  تحویل  ويتّم  االتحاد   املعتدة يف 

إذاعات الدول العربیة تونس عىل العنوان التايل :
Amen Bank (USD)  

Branch : La Soukra
La Soukra Tunisia

IBAN N° TN59 07024008914104001843
Swift Code : CFCTTNT

ويف حال تعّذر التحويل ألّي سبـب، يـمكن للمشارك تسـديـد 
مبلغ الرسوم املطلوبة نقدا بالدوالر األمريــيك أو مـا يـعادله 

بالديـنار التونيس لدى إدارة الشؤون املالية باالتحاد.

تغطية استثنائية لإلقامة خالل سنة 2019
مفردة  غرفة  )فقط  اإلقامة  تكاليف  االتحاد  يتحّمل 
الدورة  انعقاد  مدة  كامل  خالل  الصباح(  فطور  مع 
انتهائها  بعد  ويوم   ، انطالقها  قبل  يوم  أقىص  وبحد 
حني  يف  السنة،  يف  بلـد  كـّل  من  مشاركا    15 بواقع 
تتحّمل الهيئات بقية نفقات سفر  ومهّمة متدّربيها. 
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