
 
 

 

 ورشة عمل اقليمية حول "األلياف البصرية لشبكات االتصاالت: من المقاييس الى االنجاز"

 3102نوفمبر  24-25الجزائر، 

 مسودة برنامج العمل

نوفمبر  42اليوم االول   

 التسجيل وترحيب 
 
 

8:30 – 9:30 

 الجلسة االفتتاحية 
 

9.30-10:00 

1الجلسة   

 اسواق النطاق العريض: وضع االلياف البصرية 
 

  االولي  الجلسة  رئيس
 

  / تليكوم الجزائر –مدير  – عقلي مقرانالسيد  

 
 :أعضاء فريق المناقشة

 
  عضو مجلس ادارة هيئة  –السيد/ جمال حجازيFTTH  

  السيدة/ رفيعة بركات– ARPT 

 المكتب االقليمي العربي لالتحاد الدولي ، ،مستشار اول  السيد صالح الدين معرف

 لالتصاالت

  مدير تليكوم الجزائر  – عقليالسيد/ مقران 

 

 
 مناقشة ■

10:00- 11.00 

 11.45 – 11.30 استراحة قصيرة

4الجلسة   

  البصري رسالاال تكنولوجيا في لتطوراتا
 

  الثانية الجلسة  رئيس
 

  / تونس  – مراد منيفالسيد  

 
 :المناقشةأعضاء فريق 

 

11.45 - 13.15 

Algeria 

Ministry of Post and ICT 



  /تونس  –مراد منيف السيد 
  السيد/ ثيري فاليت– HUAWEI  
 السيد / عبد الحليم بوطريفة جامعة باتنة 

 مناقشة ■

 14.00-13:15 استراحة غذاء

3الجلسة   

 شبكات االرسال الضوئية الحضرية  وطويلة المدي 
  

  الثالثة الجلسة  رئيس
 

  / شركة إتصاالت الجزائر - لمدير العاما –مهمل  وازواالسيد 

 
 :أعضاء فريق المناقشة

 
تونس (شركة إتصاالت مجموعة  -سيد/ مختار المناكريلا) مقدمة بواسطة   

  شركة إتصاالت تونس  –مدير  –السيد/ جمال سقا 

  ل ايتسوت –السيد/ محمد صالح قبيلي 

  شركة إتصاالت الجزائر –السيد/ رياض نور 

  جنحاني السيد / محمد- SOTRANASA 

 
 

 مناقشة ■

14.00 -15.30 

 15:45 – 15.30 استراحة قصيرة

2الجلسة   

الضوئية النفاذ شبكة  
 

الثالثة الجلسة  رئيس  
  

 السيد صالح الدين معرف ،مستشار اول ، المكتب االقليمي العربي لالتحاد الدولي  
 

 :أعضاء فريق المناقشة

 
  /مدرس باحث في  - عبد الفتاح شنيكة السيدINTTIC  وهران 
  السيد/عمر صديقي , جامعة تلمسان 

  /رمزي بن لقصيرة السيد-  MPTIC 

  /مسعودي السيد – ZTE 

  / السويد  –جامعة التكنولوجيا  –ايريك بولين السيد 
 

 
 مناقشة ■

15:45 – 17.15 

 

 

 



Day 2,   November 25 

5الجلسة   

للشركات إنتاجية كأداة البصرية األلياف شبكات  
  

  الخامسة الجلسة  رئيس
 

  / مدرس بالجامعة   –ك سي محمد  مالالسيد 

 
 :أعضاء فريق المناقشة

 
  /االتحاد الدولي لالتصاالت  –اوتا هيروشي السيد  

  /تيري فاليت السيد-  HUAWEI 

  شركة إتصاالت الجزائر –السيد/ رياض نور 

  / اني قالسيد– SNELGAZ  
 

 مناقشة ■

09.30 -11:00 

Coffee Break 11:00- 11:15 

6الجلسة   

 :والتحديات العريض النطاق ستراتيجياتا
  

  السادسة الجلسة  رئيس
 

  / 31جامعة باريس   –وا   يعزالدين بودرالسيد   

 
 :أعضاء فريق المناقشة

 
  / 31جامعة باريس   –وا   يعزالدين بودرالسيد   

  /الوزارة  –حكيم ايشيرا السيد- MPTIC 

  /اتصاالت الجزائر  –استشاري  –رات حلونيس بلالسيد 
  / السودان   –الشركة الوطنية لالتصاالت – محمد علي عباسالسيد 

 
 مناقشة ■

11.15 -12:45 

lunch 12:45– 14:00 

7الجلسة   

 :التحتية ةالبنى تقاسم :
  

 :أعضاء فريق المناقشة
  / موريتانيا   –محمد احمد عبد الرحمن السيد 

  /جمال بودا السيد- MTIC 

  /بوكلي حسانالسيد 
   السيد / محمد جنحاني- SOTRANASA 

 
 مناقشة ■
 

14.00 -15.30  



Coffee break 15.30 – 15.45 

 الجلسة الختامية 
 مائدة مستديرة 

  
  رؤساء الجلسات 
  بالجزائر صالاالتالبريد وتكنولوجيات اإلعالم ووزارة 
  االتحاد الدولي لالتصاالت 

 
 االقتصادية والتنمية اإلقليمية للشراكة كوسيلة البصرية األلياف 
 االجتماعي االندماج وتحسين الرقمية لسد الفجوة البصرية األلياف شبكات تطوير 

 .النزوح ومكافحة
 مناقشة ■

 15.45 -16.30 45 – 
17:30 

 


