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 لالتصاالت القىمي المعهد نظمها التى العمل ورشة بفعاليات تشارك بنها جامعة

 وتكنولوجيا االتصاالت وزير طمعت عمرو/ الدكتور اليوم شيد
 بنيا جامعة رئيس السعيد جمال/  الدكتور بحضور المعمومات

 والذكاء الحاسبات كمية عميد زايد ىالة/  والدكتورة
 سيسكو أكاديمية مدير طو محمد والدكتور االصطناعى

  بالكمية

 بالقرية بمقره لالتصاالت القومي المعيد نظميا التي المتخصصة العمل ورشة فعاليات
 التي الفرص مناقشة خالليا تم «والتحديات الفرص: الخامس الجيل» عنوان تحت الذكية
 وذلك الرقمي لمتحول الحكومة خطة إطار في الخامس الجيل تطبيقات تتيحيا أن يمكن

 والنقل والتعميم الصحة: مجاالت في لممواطنين المقدمة الخدمات وتحسين زيادة بيدف
 القطاعات من وغيرىا والزراعة الصناعة مجاالت في اإلنتاجية القدرة زيادة وكذلك وغيرىا،

 .المختمفة اإلنتاجية

 جانب لىإ المصرية، الجامعات وعمداء رؤساء السادة من نخبة العمل ورشة في شارك
 الميتم الشباب من كبير وعدد االتصاالت، بتقنيات والمتخصصين العمماء من كوكبة

 .المتقدمة وتطبيقاتيا المحمول التميفون شبكات بتقنيات

 العالم حول المتقدمة التقنيات لمواكبة الدولة تبذليا التي الحثيثة الجيود إطار في ذلك يأتي
 ويتطمع ىذا. البيانات لنقل فائقة سرعات وتوفير الرقمية، الخدمات وكفاءة جودة لتحسين
 رفع عمى والعمل العممي البحث منظومة تفعيل في بارز بدور لالتصاالت القومي المعيد
 .بيوالعر  المصري المواطن لدي التكنولوجي الوعي

 نقمة تشيد مصر أن عمى طمعت عمرو/ الدكتور أكد المناسبة بيذه القاىا التي كممتو وفي
 حديثة نظم يتطمب والذي متكامل رقمي مجتمع إلى لمتحول حقيقي وبناء نوعية

 إلى مشيرا   مسبوقة؛ غير سرعات من يتيحو بما الخامس الجيل ومنيا بازغة وتكنولوجيات
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 كابالت خالل من بورسعيد محافظة في حكومي موقع 011 من أكثر توصيل تم أنو
 تدعيم عمى العمل يتم أنو موضحا   الرقمية؛ الحكومية الخدمات لتقديم الضوئية األلياف

 تبادل سيتبعو الذي الخدمات من اليائل الكم تخدم لكي مصر في المعموماتية التحتية البنية
 واالقتصاد الرقمية الحكومة بناء ثم ومن قبل من متاحة تكن لم وسرعات بأحجام بيانات
 .متميزة عالية كفاءة ذات رقمية قاعدة عمى الرقمي

 وتكنولوجيا االتصاالت وزارتي بين البناء التعاون إلى طمعت عمرو/ الدكتور وأشار
 الوطنية االستراتيجية اعداد عن أثمر والذي العممي والبحث العالي والتعميم المعمومات

-Bمبادرة خالل من البشرية القدرات بناء في التعاون إلى باإلضافة االصطناعي، لمذكاء
Secure، من أنو عمى مؤكدا الضوئية؛ األلياف كابالت تكنولوجيا عمى والتدريب 

 بنياية المصرية الجامعات مع بالتعاون المجال ىذا في متدرب 0111 تدريب المستيدف
 2120 عام

 أن لالتصاالت القومي المعيد رئيس - عاشور ايمان/ الدكتورة أوضحت كممتيا وفي
 تشغيل عمى القائمين عمى يجب التي التحديات واستعراض مناقشة لىإ تطرقت الورشة
 الوحدات وتوفير البيانات، تأمين: مثل حميا عمى والعمل مواجيتيا الخامس الجيل شبكات
 بالفعل القائمة الشبكات بين الربط وأدوات معدات توفير وكذلك لممستخدمين، الطرفية

 .العالمية المعايير ألحدث وفقا الخامس الجيل منظومة ضمن إضافتيا المطموب والوحدات

 يتسنى حتى الخامس الجيل لشبكات اآلداء تقييم معامالت العمل ورشة استعرضت كما
 التي النقاشات تناولت كما. المقدمة الخدمة جودة بمتابعة والمعنيين الميتمين لجميع

 الخاصة واالعتبارات مترية المايكرو بالموجات الخاصة الترددات العمل ورشة تضمنتيا
 يمكن استفادة وأقصي خالليا من البيانات تدفق ومعدالت التغطية مساحة حيث من بيا

 الخاصة التأثيرات عتباراإل في االخذ مع المنظومات تمك تطبيق خالل من تحقيقيا
 .الموجات لتمك االنتشار بمعامالت
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 و بنيا جامعة رئيس السعيد جمال الدكتور بتكريم طمعت عمرو/ الدكتور قام وقد ىذا
 في Be-Secure برنامج في المعيد مع المتعاقدة المصرية الجامعات رؤساء السادة

 وجامعة سوىاج، وجامعة الزقازيق، وجامعة الفيوم، وجامعو بنيا، جامعة) األولى مرحمتو
 الدراسية البرامج من الخريجين أوائل الوزير السيد كرم كما( المنوفية وجامعة السويس، قناة

 .لالتصاالت القومي المعيد يقدميا التي المختمفة والتدريبية

 خالليا تفقد لالتصاالت القومي المعيد داخل بجولة طمعت عمرو/ الدكتور قام كما
 واطمع وىواوي، سيسكو، معامل مثل التكنولوجية التقنيات بأحدث المجيزة التدريبية المعامل

 عمييا يشرف التي التدريب برامج بخريجي الخاصة التطبيقية المشروعات من نماذج عمى
 وتكنولوجيا االتصاالت مجال في التطبيقية المشروعات من نماذج وايضا المعيد وينفذىا

 بالمتدربين الوزير السيد التقى كما لمصناعة، تكنولوجية حمول بتقديم المرتبطة المعمومات
 االتصاالت مجال في المعيد ينفذىا التي المتخصص التدريب ببرنامج الممتحقين

 .المعمومات وتكنولوجيا

 ويقوم البشرية لمتنمية الوزارة أذرع أحد يعد لالتصاالت القومي المعيد أن بالذكر جدير
 مجاالت في الشباب لتأىيل المتخصصة التدريبية والبرامج العمل ورش من العديد بتنفيذ

 المعمومات مينوتأ االشياء انترنت من بو المرتبطة والتكنولوجيات الخامس الجيل تكنولوجيا
 مع بالتعاون وذلك التكنولوجيات ليذه الفقري العمود تعد والتي الضوئية ليافاأل وشبكات
 .المصرية والجامعات العالمية الشركات


