
ــــداف:  ــــ ــــ  األهـــــ

ايد  ز ي إدارة الموارد المائية وخاصة لالسـتخدامات  تهدف ورشة العمل إىل مناقشة الدور المت 
ز
لتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت ف

ي المدينة الذكية. 
ز
ية ف ي اإلدارة الذكية   الزراعية والحضز

ز
ي تواجه التوسـع ف

ي ورشـة العمل الضوء عىل الفرص والتحديات الت 
كما سـتلق 

ي المنطقة العربيـة. 
ز
 للمياه ف

   

 المستهدفون: 

ي  الورشةتستهدف 
ز فز ز العاملي  ز بتخطيط وبناء المدن الذكية وكبار مديري البلديات والمهندسي  مشاركة أصحاب المصلحة المعنيي 

ي 
نت األشياء ومقدمي الخدمات الذين يخططون لتقديم تقنيات عمليات وتكنولوجيات جديدة للحلول الذكية بما فز تطبيقات إنت 

اء تكنولوجيا المعلومات  وتستهدف هذه ذلك االدارة الذكية للمياه.  الفعاليات أيضا صانعي السياسات ومطوري المعايت  وكذلك ختر

ي تنفيذ مشاريــــع االدارة الذكية للمياه. 
ز فز ز والمستشارين المشاركي  اء المستقلي   من الصناعة والحكومة واألوساط األكاديمية والختر

 مسودة جدول األعمال

 الوقت  العنوان

 7.30- 08.30  التسجيل

  : االفتتاحيةالجلسة 

ي لالتحاد الدوىلي لالتصاالت  للمكتبإبراهيم الحداد، المدير اإلقليمي  المهندس -  اإلقليمي العربر

 لالتصاالت سوداتل  مجموعةل السيد/ سامي يوسف، نائب المدير -

 لالتصاالت )سوداكاد( لسودات ةر/ أحمد حسن، المدير التنفيذي ألكاديميالدكتو  -

ز  ستاذ/ األ  معاىلي  -    ، السودانالكهرباء والموارد المائية وزير موىس، معت 
 

9.45-9.00 
 

احة قهوة  9.45-10.15 صورة جماعية واستر

 والفرص التحديات مياه: لل الذكية دارةل ل تمكي    كأداة  واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا  : األوىل جلسةال
 

ي بيئة المدن وكذلك ستقدم الجلسة نظرة عامة عن دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  
ز لإلدارة الذكية للمياه فز كأداة تمكي 

، فضال عن التصدي للتحديات واالستفادة من الفرص المتاحة الستخدام تكنولوجيا  دراسة كيفية تنفيذ البلدان للقياس الذكي
 المعلومات واالتصاالت كأداة إلدارة المياه. 

 
ون:   المحاض 

باالتحاد الدوىلي  برامج مسؤول المهدي، مصطقز  المهندس/  ،المياه تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلدارة -
  لالتصاالت 

ــموارد الم - ــــياه: التحــــــــــــــ   لالتصاالت  محمد حسن خليل، خبت  االتحاد الدوىلي  الدكتور/  رص،ــــــديات والفــــــ
 

11.00-10.15 

 لمياها إلدارة واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا  حلول : الثانية الجلسة
 

. لإلدارة  هياكل تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت  تهدف الجلسة إىل تقديم ي الوقت الحاىلي
 الذكية للمياه فز

 

12.30-11.00 

 

 

اق ـآف"حول  لالتحـاد الدولـي لالتصـاالت قليميةاإلعمل ال ورشـة

 "ةـالعربي المنطقة في اإلدارة الذكية للمياه

 

2017ديسمبر 12السودان،  -الخرطوم   
 

                        

                    

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://drive.switch.ch/index.php/s/wj7DBMXKtORpSmN


  لالتصاالت  سوداتل مجموعةالدكتور/ مدثر سليمان،  مدير الجلسة: 

ون:   المحاض 

خبت  االتحاد  ، نكولوما ماياميكو السيد/  االقتصادية المائية( النماذج) النمذجة المتكاملة للطلب عىل المياه -
  الدوىلي لالتصاالت 

نت األشياء    - ي  المهندس/ ، الذكية للمياهلدارة ل كممكنإنتر
 ، خبت  االتحاد الدوىلي لالتصاالت عبد الرزاق حشابز

خبت   فاروق، هشام/  الدكتور  ،معمارية و تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت إلدارة الموارد المائية بكفاءة -
  االتحاد الدوىلي لالتصاالت 

 
احة الغداء   12.30-14.00 استر

 للدارة الذكية للمياه سيةيالتقي أنشطة التقييس والفجوات الثالثة: الجلسة 
 

حةاألطر و  تهدف الجلسة الستكشاف ي إطار اإلدارة الذكية للمياه.  المعايت  والمنهجيات المقت 
ز
ي ف

 للتشغيل البيتز
 

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

جوبيكريشنا  السيد/ الخاصة بمعايت  وتقييس اإلدارة الذكية للمياه،  أعمال االتحاد الدوىلي لالتصاالت  -
 لالتصاالت خبت  االتحاد الدوىلي  ،جاراج

  خبت  االتحاد الدوىلي لالتصاالت  ،نكولوما  ماياميكو السيد/  المائية، الفجوة التقيسية للدارة الذكية للموارد -

خبت  االتحاد  فاروق، هشام الدكتور/ معايت  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتكامل اإلدارة الذكية للمياه،  -
 الدوىلي لالتصاالت 

 

15.00-14.00 

ي الزراعة والريتقنيات وسياسات اإلدارة  : الرابعةالجلسة 
 
 الذكية للمياه ف

 
ي  اإلدارة الذكية للمياه السياسات ستبحث الجلسة أفضل الممارسات بشأن

 نفذتها بعض البلدان.  الت 
  

 باالتحاد الدوىلي لالتصاالت  مسؤول برامج المهدي، مصطقز  المهندس/  مدير الجلسة: 
ون:   المحاض 

الدكتور/محمد حسن خليل، خبت  االتحاد  الزراعي والري، دعم القطاعإلدارة المياه ل التقنيات الذكية -
  الدوىلي لالتصاالت 

خبت  االتحاد  ،نكولوما  ماياميكو السيد/  ،أفضل الممارسات بشأن سياسات ومشاريــــع اإلدارة الذكية للمياه -
  الدوىلي لالتصاالت 

خبت  االتحاد  فاروق، هشام ، الدكتور/ الذكية للمياهأفضل الممارسات بشأن سياسات ومشاريــــع اإلدارة  -
 الدوىلي لالتصاالت 

ة إىل مدن - ي تحويل القرى الكبت 
 
المدير  -، الدكتور/ حسن حسب هللا عبد هللا دور اإلدارة الذكية للمياه ف

ية الدولية للمياهالعام   السودان، للمنظمة الخت 
 

16.00-15.00 

 ختامية: الجلسة ال

 لالتصاالت  االتحاد الدوىلي  -
 سوداكاد  -

 

16.30-16.00 
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