أكــاديميـة التـدريــب اإلعـالمــي
دورة تقنية الـ IPيف االستديوهات التلفزية
IP based TV Studios

تـونس  26-23 :نيسان /أفريل 2019
مكان انعقاد الـــدورة :
مـقـر أكــاديـمـية الـتـدريـب
اتحاد إذاعات الـدول العـربـيـة
نهـج  – 8840الـمركز العـمـراين
الشمـــايل  1080 -تــونــس

الهدف من الدورة :

•فهم تقنية الـIP
•التع ّرف عىل مك ّونات األستديو التلفزيوين املص ّمم بهذه
التقنية
• تحديد املتطلبات واملواصفات
•التد ّرب العميل عىل محاور الدورة النظري

الجمهور املستهدف :
المـهـنـدسـون والـتـقـنـيـون محاور الدورة :
العاملـون في مجال تـخطيط
•	 Fundamentals of Computer Networks
ودراسة مـشـاريع وتـشغـيـل
•	 Networks for Live IP
االسـتديوهات التلفـزيونـية.
•	 Timing & Synchronization – The Precision
رشوط املشاركة :
Time Protocol
•خـبـرة تـزيد عـن ثــالث
•	 Media Transport over IP Networks
ســنــوات فـي مــجــال
•	 Network traffic simulation
االستديوهات التلفزيونية
•	 An Overview of SMPTE 2110 Audio Over
•معرفـة جـيدة بتـقـنـية
IP for TV Production
املعلومات
•	 The Full Stack
•إتـقان اللغـة اإلنجليـزية.
•	 System Design
•	 How To Manage The Transition To Live IP
لغة العمل :
Production
اللغة اإلنجليزية.
عدد املقاعد املتاحة :
14مقع ًدا
وسـيـتـ ّم قـبـول املرشـحـني
الذيـن يحـقّـقـون شـروط
املشاركة بناء عىل أسبقية
وصول ترشيحاتهم.
التسجيل واالفتتاح الرسمي:

يــوم الثالثاء
2019/04/23
يف الساعة 08:30

آخر موعد للرتشح
 08نيسان/أفريل
2019

مد ّرب الدورة :
السيد  Pedro Ferreiraمن الربتغال وهو مطور برمجيات ،ومد ّرب
ومستشار .ابتدأ الخبري عمله مع رشكة  ،INESCثم أصبح أحد
مؤسيس مجموعة  MOGللتكنولوجيا ،حيث قاد عدة أعامل مبتكرة
مثل  MXF::SDK and mxf SPEEDRAILوهو ناشط يف مجال
التقييس والبحوث ،وقد ساهم بصفته عضو أكادميية اتحاد اإلذاعات
األوروبية  ،EBU Acdemy Facultyبتدريب أكرث من  200شخص
يف مجال تقنية الـ .IP

السفر واإلقــامــة يف الحــاالت العــامة :
تكون تكاليف السفر واإلقامـة والطـعام عـىل نـفقـة الـمتد ّرب
نفسـه .وتقـوم العالقات العـامة فـي االتحاد بإجراءات حجــز
الفندق عـنـد طـلـب الـمتـد ّرب واستـقبـال الـمتـد ّربيـن فـي
املطار ونقلهـم إىل مـكان السـكن وتوفري املواصالت من مكان
اإلقامة إىل مق ّر األكـادمييـة بشكل يومي.

تغطية استثنائية لإلقامة خالل سنة 2019

يتح ّمل االتحاد تكاليف اإلقامة (فقط غرفة مفردة
مع فطور الصباح) خالل كامل مدة انعقاد الدورة
وبحد أقىص يوم قبل انطالقها  ،ويوم بعد انتهائها
كـل بلـد يف السنة ،يف حني
بواقع  15مشاركا من ّ
تتح ّمل الهيئات بقية نفقات سفر ومه ّمة متد ّربيها.
الحصول عىل تأشرية الدخول إىل تونس :
تـو ّجه األكادميية عند الحاجة دعـوة شخص ّية إىل الـمرشّ ح
قصـد تقديـمها إىل السفارة التونسية يف البلد الذي يعيش
فيه ملنحـه تأشرية الدخول إىل تونس خالل مدة الدورة.
رسوم املشاركة بالدورة:
أي من الهيئات األعضاء يف االتـحاد
•مجانية لجميع املرشّ حني من ّ
ألي مـرشّ ـح
•مائـة ( )100دوالر أمرييك عن ّ
كل يـوم تدريبي ّ
أي مرشّ ح شخيص
أو
االتحاد
مـن الهيئات غري األعضاء يف
ّ

طریقة تسدید رسوم الدورة :
تدفـع رسوم االشرتاك حسـب إجراءات التسديــد املالية
املعتدة يف االتحاد ويت ّم تحویل املبلغ إىل حسـاب اتحاد
إذاعات الدول العربیة تونس عىل العنوان التايل :
)Amen Bank (USD
Branch : La Soukra
La Soukra Tunisia
IBAN N° TN59 07024008914104001843
Swift Code : CFCTTNT
ألي سبـب ،يـمكن للمشارك تسـديـد
ويف حال تعذّر التحويل ّ
مبلغ الرسوم املطلوبة نقدا بالدوالر األمريــيك أو مـا يـعادله
بالديـنار التونيس لدى إدارة الشؤون املالية باالتحاد.

لالتصـــــــــال

اتحاد إذاعات الدول العربية
د.عدنان سلهب
 a.salhab.asbu@gmail .comأكادميية التدريب اإلعالمي
 GSM +216 21 91 31 79الهاتف )+216(71849000
()Ext.502- 504
asbu.hq@gmail.com
املركز العمراين الشاميل
ص.ب  - 250تونس 1080
املوقع اإللكرتوين
www.asbu.net

