
 

 داف: ــــــــــــاأله

ايد لتكنولدور المناقشة ليهدف المنتدى  ز نت األشياء )جيا و المت  ( من أجل التنمية وخلق عالم ذكي يسهل التنمية االقتصادية IoTإنت 

دور المستدامة جنبا إىل جنب مع نوعية حياة عالية داخل المدن الذكية المستدامة. وباإلضافة إىل ذلك، سوف يناقش المنتدى ال

نت األشياء ) وتطوير مدن ذكية ومسـتدامة ذات نظم إيكولوجية ( فيما يتعلق بالتقنيات المتقاربة لبناء IoTالذي تلعبه إنت 

 متكاملـة. 

 

  :المستهدفون

ز بتخطيط وبناء المدن الذكية  المنتديستهدف ي ز و مشاركة أصحاب المصلحة المعنيي  كبار مديري البلديات والمهندسي 

نت األشياء ومقدمي  ي تطبيقات إنت 
ز
ز ف الخدمات الذين يخططون لتقديم تقنيات عمليات وتكنولوجيات جديدة العاملي 

ي ذلك االدارة الذكية للمياه. 
ز
وتستهدف هذه الفعاليات أيضا صانعي السياسات ومطوري المعايت   للحلول الذكية بما ف

ز  اء المستقلي  اء تكنولوجيا المعلومات من الصناعة والحكومة واألوساط األكاديمية والختر والمستشارين  وكذلك ختر

نت األشياء لتطوير المدن الذكية.  ي تنفيذ مشاريــــع إنت 
ز
ز ف  المشاركي 

 

 مسودة جدول األعمال

  2017ديسمبر  13اليوم األول، األربعاء 

 التسجيل 09:00 – 08:00

09:00 – 09:45 

 

 

 

 الجلسة االفتتاحية: 

، المكتبالمهندس/  - ي لالتحاد الدوىلي لالتصاالت  اإلقليمي  إبراهيم الحداد، المدير اإلقليمي  العربر

 السيد/ سامي يوسف، نائب المدير لمجموعة سوداتل لالتصاالت  -

 الدكتور/ أحمد حسن، المدير التنفيذي ألكاديمية سوداتل لالتصاالت )سوداكاد( -

ي عبد هللا عطية، وزيرة االتصاالت  -
 وتكنولوجيا المعلومات معاىلي الدكتورة/ تهابز

 

احةصورة  10:00 – 09:45  قهوة جماعية واسبر

نت األشياءالجلسة األوىل:  11:30 – 10:00  مدن الذكية والمستدامة: التحديات والفرصمن أجل ال انبر

ز الجلسة ل تهدف ي تواجه واضعي السياسات والمنظمي 
نت األشياء الت  مناقشة فرص وتحديات انت 

ي أل خالل  نت األشياء وتنفيذ المدن الذكية اعتماد النظام االيكولوجر  . المستدامةو نت 

 

 : ن  المتحدثي 

 

 حول دالمنتدى اإلقليمي لالتحاد الدولي لالتصاالت وسودا كا

والمستدامة في المنطقة  المدن الذكية من أجل تطويرإنترنت األشياء "     

 العربية"

 

 2017ديسمبر 14-13 السودان، -الخرطوم 
 

                        

                    



نت األشياء والمدن الذكية االتحاد الدوىلي لالتصاالت أل  مجاالت عملانشطة و  - نبر

امج باالتحاد الدوىلي  مسؤولالمهندس/ مصطفز المهدي،  المستدامة،و    لالتصاالت  التر

ي مقابل تحديات السياسات والتنظيم الحرج  -
ن
نت األشياء ف نتانبر الدكتور/ األشياء،  ألنبر

 بن جيالىلي 
 خبت  االتحاد الدوىلي لالتصاالت ، مصطفز

 

ي للمدن الذكية والمستدامةثانية: الالجلسة   12:30 – 11:30  النظام االيكولوجر

واالقتصادية والهيكلية والتكنولوجية تقديم مختلف السياقات االجتماعية الجلسة تهدف اىل 

 . والتنظيمية للمدن الذكية والمستدامة

 

امج باالتحاد الدوىلي  مدير الجلسة:   المهدي، مسؤول التر
 لالتصاالت  المهندس/ مصطفز

 : ن  المتحدثي 

ة والبيئية والمعالم نماذج للمدن الذكية والمستدامة )المعايب  االقتصادية واالجتماعي -

  الدكتور/ هشام فاروق، خبت  االتحاد الدوىلي لالتصاالت  الثقافية(،

ي  - السيد/ ماياميكو نكولوما، خبت  االتحاد   للمدن الذكية المستدامة،عنارص النظام اإليكولوجر

 الدوىلي لالتصاالت 

ي المدن الذكية، -
ن
الدكتور/ محمد  االتجاهات البيئية الناشئة وتحديات إدارة الموارد المائية ف

 االتحاد الدوىلي لالتصاالت  خبت  ، حسن خليل

ي  - نت األشياء عنارص النجاح الرئيسية للنظام األيكولوجر من اجل تطوير المدن الذكية  ألنبر

 مجموعة سوداتل لالتصاالت  -المهندس/طارق محمد حسن خليل، والمستدامة

 

احة الغداء 14:00 – 12:30  اسبر

ي ثالثة: الالجلسة  15:30 – 14:00
ن
نت  ةتكاملمنظم الالاالمن والخصوصية والثقة ف لتنفيذ المدن  األشياءإلنبر

 الذكية والمستدامة

التقنيات كذلك و زيادة الوعي بشأن االمن والخصوصية والثقة وحماية البيانات الجلسة تهدف اىل 

ي المدن الذكية. 
ز
ي تضمن الخصوصية والثقة ف

 والسياسات لتخفيف العمليات الت 

 

  لالتصاالت  سوداتلمجموعة  –المهندس/ طارق خليل مدير الجلسة: 

 : ن  المتحدثي 

نت األشياء و  - ، سيناريوهات والتقنيات للمدن الذكية والمستدامةالمتطلبات االمن إلنبر

 خبت  االتحاد الدوىلي لالتصاالت ، بن جيالىلي الدكتور/ مصطفز 

نت األشياء والحاجة اىل  - ي إنبر
ن
جوبيكريشنا السيد/ القانونية، سياسات الالخصوصية والثقة ف

 ، خبت  االتحاد الدوىلي لالتصاالت جرج

 
 

 

 



 

نت األشياءمعمارية الجلسة الرابعة:  16:30 – 15:00  المدن الذكية والمستدامةمن أجل حوكمة  إنبر

نت األشياءيمكن لمناقشة كيف الجلسة تهدف اىل  ي خلق كفاءة أكتر  أن تساعد  لبنية التحتية إلنت 
ز
ف

ز الخدمات الصحية  وتعزيز نظم تقديم خدمات فعالة من حيث التكلفة وتعزيز شبكات النقل وتحسي 

ز   . وتعزيز الحلول والحد من ازدحام حركة المرور وتشجيع االستدامة والحفاظ عىل أمن المواطني 

 

 لالتصاالت الدكتور/ محمد حسن خليل، خبت  االتحاد الدوىلي مدير الجلسة: 

 : ن  المتحدثي 

نت األشياء من أجل حياة أفضل،  - ي  المهندس/ إنبر
، خبت  االتحاد الدوىلي عبد الرزاق حشابز

 لالتصاالت 

الدكتور/  ،تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للمدن الذكية والمستدامةمعمارية هيكلية  -

 ، خبت  االتحاد الدوىلي لالتصاالت هشام فاروق

نت األشياء  - طبيب – الدكتور/ أحمد المباركوما بعده،  2020 الصحة: العاممن أجل إنبر

نت األشياء والصحة  ي تقنيات إنت 
ز
ي وباحث ف  بشر

 

 

، الخميس  ي
ن
 2017ديسمبر  14اليوم الثان

09:00 – 10:30 

 

 

 

نت : خامسةالالجلسة   : من وجهة نظر التقييسالمدن الذكية والمستدامةلتطوير  األشياءإنبر

ا لمناقشة اتجاهات التقييس الجلسة  نت األشياء. كما فتتيح منتر ي إلنت  يما يتعلق بالنظام اإليكولوجر

انها سوف توفر فرصة لتبادل وجهات النظر بشأن المصادر المفتوحة والبيانات الضخمة 

نت األشياء وتكنولوجيات   . إنت 

 

 بن جليىلي الدكتور/ مدير الجلسة: 
 لالتصاالت خبت  االتحاد الدوىلي ، مصطفز

 : ن  المتحدثي 

نت االشياء  المنظماتالمعايب  و  دور  - عبد عاصم المهندس/ ، العاملة بتعاريف التقييس بأنبر

 لالتصاالت  سوداتل مجموعةالوهاب عبد ربه، 

نت االشياء  المنظماتو موحدة  معمارية -  السيد/ جوبيكريشنا ، الدولية لتحديد تقييس إنبر

 جرج، خبت  االتحاد الدوىلي لالتصاالت 

ي استكشاف التشغيل  -
ن  البينن نت االشياءمعمارية إبي  المحددة والمعايب  المختلفة  نبر

 السيد/ جوبيكريشنا جرج، خبت  االتحاد الدوىلي لالتصاالت ، ذات الصلة المنظماتبواسطة 

 

احة 11:00 – 10:30  اسبر

نت األشياء والربط والتكامل التشغيلسادسة: الالجلسة  12:30 – 11:00 ي لنظم إنبر
 البينن

ي تهدف اىل التحقق من إمكانية التشغيل الجلسة 
ي والتكامل والربط البيتز

نت األشياء  البيتز ي إنت 
ز
 . ف

 



 الدكتور/ هشام فاروق، خبت  االتحاد الدوىلي لالتصاالت مدير الجلسة: 

 : ن  المتحدثي 

نت األشياء وتحديات - ي تشغيل الطبقات متعددة  إنبر
، بن جيالىلي الدكتور/ مصطفز  ،البينن

 خبت  االتحاد الدوىلي لالتصاالت 

نت األشياء  التكامل والربط - ي إلنبر ي النظام اإليكولوجر
ن
ي ف

، سليمان مدثر الدكتور/ ، البينن

 لالتصاالت سوداتل  مجموعة

نت األشياء  - الدكتور/  المدن الذكية والمستدامة،من أجل تطوير المشاكل والتحديات إلنبر

 خبت  االتحاد الدوىلي لالتصاالت ، بن جيالىلي مصطفز 

احة الغداء 14:00 – 12:30  اسبر

نت األشياء (RFID) المعرفة راديويا  تقنيات اعتماد الجلسة السابعة:  15:30 – 14:00  لمدن الذكية  من أجل ا وإنبر

نت األشياء ان تتفاعل  وتقنيات المعرفة راديويا  الجلسة تهدف اىل زيادة الوعي حول كيف يمكن إلنت 

ي المدن الذكية
ز
ي لعب دورا محوريا ف

ز
 التكنولوجيات ف

 

 السيد/ جوبيكريشنا جرج، خبت  االتحاد الدوىلي لالتصاالت مدير الجلسة: 

 : ن  المتحدثي 

، الدكتور/ مصطفز (: الفرص والمحددات، RFIDالتكنولوجيات المعرفة راديويا ) - بن جيالىلي

 الدوىلي لالتصاالت خبت  االتحاد 

 ،االختيار  وضوابط للمدن الذكية (RFID) الحلول الممكنة للتكنولوجيات المعرفة راديويا  -

ي  المهندس/ 
 ، خبت  االتحاد الدوىلي لالتصاالت عبد الرزاق حشابز

الدكتور/ ( لتطوير المدن الذكية، ,WSN, LWPAN, 5G) تكميليةالبديلة أو الحلول ال -

، مصطفز    االتحاد الدوىلي لالتصاالت خبت  بن جيالىلي

نت  : ثامنةالالجلسة  16:30 – 15:00 ات األعضاء والمستدامة لمدن الذكيةمن أجل تنفيذ ا األشياءإنبر : خبر

  المصلحة وأصحاب 

ات الجلسة تهدف اىل  األعضاء وأصحاب المصلحة بشأن أفضل الممارسات الدول تبادل ختر

نت األشياء لتنمية المدن الذكية   إلنت 

 

 االتحاد الدوىلي لالتصاالت المهندس/ مصطفز المهدي، مسؤول برامج بمدير الجلسة: 

 : ن  المتحدثي 

ات العملية إل  - ي المدن الذكية الخبر
ن
نت األشياء إ المبنية عىلدارة المياه ف السيد/ ماياميكو ، نبر

  نكولوما، خبت  االتحاد الدوىلي لالتصاالت 

ي المدن الذكية: تجارب إلدارة االتكنولوجيات الذكية  -
ن
محمد حسن الدكتور/ ، دوللمياه ف

 ، خبت  االتحاد الدوىلي لالتصاالت خليل

نت األشياء  المبنية عىلواألمن الرئيسية  لاز أتمتة المنحلول  - محمد صالح  السيد/ ، إنبر

كة البيت الذكي صديق  السودان، ، مدير عام شر

 



 

  لختامية: ا كلماتال 17:00 – 16:30
امج باالتحاد الدوىلي  / المهندس -  المهدي، مسؤول التر

 لالتصاالت  مصطفز
 السيد/ سامي يوسف، نائب المدير لمجموعة سوداتل لالتصاالت  -
 الدكتور/ أحمد حسن، المدير التنفيذي ألكاديمية سوداتل لالتصاالت )سوداكاد( -
ي عبد هللا -

، عطية ، وزيرة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات معاىلي الدكتورة/ تهابز
 السودان

  نائب رئيس جمهورية السودان ،الرحمن فخامة السيد/ حسبو محمد عبد  -

 

 


