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ملخص أعمال المؤتمر
عقد المؤتمر العلمى األول لنظم المعلومات و تكنولوجٌا الحاسبات الذى نظمته الجمعٌة المصرٌة لنظم
المعلومات وتكنولوجٌا الحاسبات تحت شعار "نحو مستقبل أفضل لتكنولوجٌا المعلومات فى مصر "
فى الفترة من  16-14دٌسمبر  1993بدار قاصد خٌر للقوات البحرٌة بالجزٌزة – القاهرة.
وقد تفضل األستاذ الدكتور عاطف محمد عبٌد وزٌر قطاع األعمال العام ووزٌر الدولة للتنمٌة االدارٌة
وشئون البٌئة برعاٌة المؤتمر وإفتتاحه رسمٌا صباح الثالثاء  14دٌسمبر .1993
وأنابت األستاذة الدكتورة وزٌرة الدولة للبحث العلمى الدكتورة نادٌة حجازى ممثلة عنها فى
المؤتمر.
واشترك وسجل فى المؤتمر أكثر من  170عضوا من علماء وخبراء وقٌادات مؤسسات ومراكز
المعلومات والحاسبات ٌمثلون كافة قطاعات الدولة الخدمٌة واإلنتاجٌة والخاصة.
وعقد فى نطاق المؤتمر خمسة جلسات عامة قدمت فٌها ثمانٌة عشر بحثا علمٌا نوقشت جمٌعها من
قبل المشتركٌن ،هذا إلى جانب جلٌة اإلفتتاح التى ألق ٌت فٌها كلمات السادة أ .د عاطف محمد عبٌد
راعى المؤتمر ،أ .د محمد محمد الهادى رئٌس الجمعٌة ود  .نشأت الخمٌسى الغٌطانى نائب رئٌس
 .وقدمت شركات
الجمعٌة ،وجلسة الختام التى نوقشت فٌها التوصٌات والتقرٌر النهائى للمؤتمر
وسام ،وتى كمبٌوتر  ،وكمبٌوتك عروضا لبرمجٌاتها وأجهزتها أثناء فترة إنعقاد المؤتمر.
ووزعت على كل السادة المشتركٌن فى المؤتمر أوراقا تحضٌرٌة عن المؤتمر تتمثل فى برنامج
وتعرٌف المؤتمر وملخصات البحوث المقدمة .هذا إلى جانب ثالثة عشر بحثا مطبوعا وزعت على كل
األعضاء ،وسوف تطبع األبحاث الخمسة الباقٌة لكى ترسل إلى السادة المشتركٌن فى القرٌب العاجل.
كما ستقوم الجمعٌة بإتخاذ الالزم نحو طباعة كل أعمال وأبحاث المؤتمر فى مرجع مستقل لكى ٌتاح
لكل المهتمٌن والعاملٌن فى نظم المعلومات وتكنولوجٌا الحاسبات.

ملخص جلسات المؤتمر
الٌوم األول( :الثالثاء  14دٌسمبر )1993
جلسة اإلفتتاح:
 تحدث فى جلسة اإلفتتاح أ .د محمد محمد الهادى رئٌس الجمعٌة منوها بموضوع المؤتمر وهو
مانادى به السٌد رئٌس الجمهورٌة باإلعتماد على التكنولوجٌا المتطورة وتطوٌرها وتطوٌعها
حٌث لن ٌكون
لمجتمعنا حتى ٌمكننا من دخول القرن الواحد والعشرٌن ونحن نملك مصائرنا
مكان لمن الٌملك مفاتٌح المستقبل وهى دعائم التكنولوجٌا وعلى األخص تكنولوجٌا المعلومات .
وقد أشٌد بكل من ساهم فى إنجاح هذا المؤتمر عن طرٌق تقدٌم العون المعنوى أو المادى وعلى
األخص االستاذ الدكتور عاطف محمد عبٌد وزٌر قطاع األعمال ووزٌر الدولة للتنم ٌة االدارٌة
وشئون البٌئة على رعاٌته وإفتتاحه للمؤتمر ،واألستاذ الدكتور عادل عبد الحمٌد عز وزٌر
الدولة للبحث العلمى السابق الذى سجع الجمعٌة فى اإلعداد لهذا المؤتمر ،واألستاذة الدكتورة
وزٌرة الدولة للبحث العلمى التى أنابت عنها األستاذة الدكتورة نادٌة حجازى ،هذا بجانب شكر
كل من السادة رئٌس مجلس إدارة مركز نظم المعلومات والحواسب بالهٌئة العامة لالنتاج
الحربى ،ومدٌر مركز نظم المعلومات بالقوات المسلحة ،وشركات وسام وكمبٌوتك وتى كمبٌوتر
.
 واستعرض األستاذ الدكتور عاطف محمد عبٌد وزٌر قطاع األعمال ووزٌر الدولة للتنمًة اإلدارٌة
وشئون البٌئة جهود الدولة فى إرساء بنٌات تكنولوجٌا المعلومات فى مصر بإنشاء واستكمال
ثمانٌة قواعد للبٌانات الوطنٌة حول الدٌون ،والتشرٌعات ،التجارة ،األفراد ،القوى البشرٌة،
دٌة تسمح
المنشأت ،االنتاج ،الثروات الطبٌعٌة ،السٌاحٌة التى سوف تدار كلها إدارة إقتصا
بتحوٌلها الى مصدر قومى للدخل .كما نوه سٌادته بمشروع وادى تكنولوجٌا المعلومات المصرى
وتدرٌب الكوادر المصرٌة فى مجال تكنولوجٌا المعلومات وتشجٌع صغار المبرمجٌن على إنشاء
مشروعات صغٌرة لتصنٌع تكنولوجٌا البرمجٌات المصرٌة ،وإعداد مشروع لتشرٌع قومى عن
حم اٌة الملكٌة الفكرٌة فى مجال تكنولوجٌا المعلومات  .وقد شجع سٌادته الجمعبات األهلٌة
والجهود التطوعٌة الهادفة فى تطوٌر وبناء بنٌة المعلومات الحدٌثة فى مصر.
 وإستعرض الدكتور نشأت الحمٌسى الغٌطانى نائب رئٌس الجمعٌة برنامج المؤتمر وجلساته
والبحوث المقدمة فٌه شاكرا المشتركٌن على حضور المؤتمر ومرحبا بهم.

الجلسة األولى:
تمثلت هذه الجلسة فى ندوة عامة عن إستراتٌجٌات وسٌاسات نظم المعلومات وتكنولوجٌا الحاسبات
فى مصر وإشترك فى الندوة رؤساء مجالس إدارة الجمعٌات المصرٌة العاملة فى مجاالت علوم
المعلوماتٌة وهم:
الجمعٌة المصرٌة للمكتبات والمعلومات
أ.د  /السٌد محمود الشنٌطى
الجمعٌة المصرٌة لتكنولوجٌا التعلٌم
أ.د  /فتح الباب عبد الحلٌم
الجمعٌة المصرٌة لنظم المعلومات وتكنولوجٌا
أ.د  /محمد محمد الهادى
الحاسبات
وألقى فى هذه الندوة بحثان لكل من:
 - 1د .أحمد رضا داود " البنٌات األساسٌة لنظم المعلومات فى مصر نحو مشروع قومى"

 - 2أ /.محمود الحلوانى " إستراتٌجٌة نظم المعلومات على المستوى القومى"

الجلسة الثانٌة:
إستعرض فى هذه الجلسة "واقع وموارد نظم وتسهٌالت تكنولوجٌا المعلومات فى مصر " وقد رأس
الجلسة أ.د نبٌل محمد النادى إنابه عن أ .د هشا م الشرٌف المشرف العام على مركز المعلومات ودعم
إتخاذ القرارات بمجلس الوزراء .وألقٌت فى هذا الجلسة أربعة بحوث ناقشها الحاضرون وهى:
 - 1أ /.عبد الرازق محمد محمد جادهللا " أهمٌة نظم المعلومات فى التخطٌط ومتابعة اإلنتاج
بالشركات الصناعٌة"
 - 2د / .محمد مجدى قابٌل" منظومة حاسبات متكاملة إلدارة األزمات".
 - 3د /.نشأت الخمٌسى الغٌطانى "نحو معاٌٌر أفضل لتقٌٌم نظم المعلومات "QQ Pieces
 - 4أ.د /محمد محمد الهادى "إستخدام نظم المعلومات وتكنولوجٌا الحاسبات فى تطوٌر التعلٌم
المصرى".

الٌوم الثانى( :األربعاء  15دٌسمر )1993
الجلسة األولى:
مع التطورات الحدٌثة فى تكنولوجٌا

إستعرض هذه الجلسة صناعة أجهزة الحاسبات فى مصر
المعلومات وقد رأس هذه الجلسة الدكتور محمود نبٌل صالح.
وقد نوقش فى هذه الجلسة ثالثة بحوث لكل من:
 - 1أ.د /عالء الدٌن فهمى " االتجاهات الحدٌثة فى تكنولوجٌا المعلومات"
 - 2أ.د /قدرى البدويهى "الخبرات الوطنٌة لتصنٌع الحاسبات وااللكترونٌات فى مصر"
 - 3د /.نشأت الخمٌسى الغٌطانى "تقٌٌم ومحاكاة هٌاكل الحواسب ذات التعلٌمات المحدودة
"Risk Computers

الجلسة الثانٌة:
إستعرض فى هذه الجلسة موضوع صناعة برمجٌات الحاسبات فى مصر وهندسة النظم  .وقد رأس
هذه الجلسة أ.د /سٌد محمد عبد الوهاب.
وناقشت الجلسة أربعة أبحاث أساسٌة ثالثة فٌها عن تطوٌر برمجٌات مصرٌة والبحث الرابع عن
هندسة النظم كماٌلى:
 - 1أ.د /نبٌل محمد النادى “The Round Table” The Birth of a Groupware
 - 2أ.د /محمد نبٌل صالح  /أ.د نبٌل محمد النادى ،أ .م عماد فرج وأ لقى البحث أ .م عماد فرج
Development of a Network Simulation and Evaluation Software
 - 3أ.م محمد وائل رافع ،أ .محاسب محمد حامد عبد القادر وألقى البحث أزمحاسب محمد حامد
عبد القادر "مٌكنة النظام المحاسبى الموحد على الحاسب اآللى"
 - 4أ.د السٌد نصر الدٌن السٌد " االتجاه ات الحدٌثة فى هندسة النظم"

الٌوم الثالث 16 :دٌسمبر 1993
الجلسة األولى
عقدت جلسة عمل رئٌسٌة عن االتجاهات الحدٌثة فى أسالٌب وطرق تطوٌر نظم المعلومات ،وتنمٌة
وتدرٌب أخصائٌو المعلومات.
ورأس الجلسة أ.د /محمد محمد الهادى.

وألقى فى الجلسة خمسة بحوث أثنان عن التط ورات الحدٌثة فى قواعد البٌانات الشٌئٌة والمتعددة
الوسائل ،وإثنان آخران عن النظم الخبٌرة ،وبحث واحد عن برامج تدرٌب مهندسى المعلومات بمركز
المعلومات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارات بمجلس الوزراء وهى كماٌلى:
 - 1د /.مدحت فخرى Concurrency Control in Object Oriented Databases
Multi-Media Global Concept for an Integrated
 - 2د /.أحمد بهجت
Museum Registration System
Expert System for Decision Support in
 - 3د /.محمد رجائى سٌد عثمان
business
Applying Expert System Techniques in Project
 - 4د /.أحمد رضا داود
Management
 - 5د /.م حمود نبٌل سعٌد ،د  .صالح السبع ،أ .د نبٌل النادى وألقى البحث د  /.محمود نبٌل سعٌد
Assessment of Viability of Information Engineering Training
Programs

الجلسة الثانٌة:
استعرضت فٌها أعمال المؤتمر ونوقشت التوصٌات

توصٌات المؤتمر
وافق المشتركون فى المؤتمر العلمى األول لنظم المعلومات وتكنولوجٌا الحاسبات على التوصٌات
العامة التالٌة"

()1

دعوة الجمعٌة المصرٌة لنظم المعلوما وتكنولوجٌا الحاسبات تبنى فكرة إنشاء
إتحاد قومى للجمعٌات والمؤسسات المهتمة بعلوم المعلومات وتكنولوجٌاتها،
والتنسٌق مع أجهزة الدولة الرسمٌة لتوفٌر االمكانٌات والدعم الالزم لهذا االتحاد .
إنشاء مجلس قومى للمعلومات وتكنولوجٌاتها لوضع ومتابعةاالستراتٌجٌات
والسٌاسات والخطط والتنسٌق بٌن كافة المستوٌات والقطاعات والوحدات
بالدولة.
التوعٌة المستمرة بتكنولوجٌا المعلومات المتقدمة وما ٌمكن أن ت حققه من نقلة
حضارٌة للمجتمع المصري ،على أن تكون التوعٌة على كافة المستوٌات العمرٌة
ولكل قطاعات الدولة االنتاجٌة والخدمٌة والخاصة.
االهتمام بانشاء وتطبٌق معاٌٌر موحدة على أسس علمٌة وتطبٌقٌة ساعد فى
اختٌار وتقوٌم نظم المعلومات وتكنولوجٌا الحاسبات وبما ٌمكن م ن تنشٌط سوق
صناعة المعلومات ومستلزماتها التكنولوجٌا وضمان جودة التطبٌق من خالل :
أ  -االختٌار االنسب منهجٌات تطوٌر نظم المعلومات
ب -تقوٌم المشكالت ومدى النجاح النظمة المعلومات
ت -ارساء قواعد االداء المهنى للعاملٌن فى نظم المعلومات وتكنولوجٌا الحاسبات
ث -توحٌد وتقنٌن الم صطلحات المستخدمة الٌجاد لغة مشتركة موحدة ٌتعامل
معها وٌفهمها كل العاملٌن فى مجاالت نظم المعلومات وتكنولوجٌاتها .

()5

قضٌة تطوٌر التعلٌم فى مصر لن تحدث اال عن طرٌق تأكٌد وتضمنً نظم
المعلومات وتكنولوجٌا الحاسبات فى التعلٌم وفقا لماٌلى :
أ  -االنتقال من مرحلة تعلٌم ال حاسبات والبرمجة كما هو واضح فى المشروع
القومى الدخال الحاسبات فى المدارس الذى بدأ من عام  1988الى مرحلة
التعلٌم بالحاسبات.
ب -التاكٌد على تعلٌم الطالب كٌفٌة التعامل مع الحاسب االلى وتطوٌعه لخلق بٌئة
تعلم متقدمة للتفاعل لسرٌع مع البرامج الدراسٌة بالشكل الذى ٌن مى ملكات
المناقشة والمراجعة واتخاذ القرارات وتنمٌة القدرة على التعلٌم الذاتى
والمشاركة االٌجابٌة فى عملٌة التعلٌم.
ت -تشجٌع تطوٌر برمجٌات للمقررات الدراسٌة واتاحتها للمعلمٌن والطالب على
حد سواء.
ث -االهتمام بتنمٌة وتدرٌب المعلمٌن على االستفادة من نظم المعلومات
وتكنولوجٌات الحاسبات فى تخطٌط وتطوٌر المناهج الدراسٌة والعملٌة
التعلٌمٌة.
ج -تحدٌث المكتبات المدرسٌة وتحوٌلها الى مراكز مصادر تعلم تقتنى برمجٌات
المقررات الدراسٌة وترتبط بقواعد وشبكات المعلومات على المستوى القومى
والعالمى.
اعداد منظمة متكاملة للتدرٌب معتمدة عل ى الحاسبات تتضمن مكونات البرامج
التدرٌبٌة واهدافها والمستوى المطلوب من المتدرب والمدرب .

()2
()3
()4

()6

()7
()8
()9
()10

()11
()12
()13
()14

تشجٌع مراكز التدرٌب على تبنى تكنولوجٌا التدرٌب الحدٌثة المعتمدة على
الحاسبات.
اعادة النظر فى الرواتب والحوافز للعاملٌن فى مجاالت نظم المعلومات
وتكنولوجٌا الحاسبات بما يحقق درجات عالٌة من التمٌز وتشجٌع استمرا الكوادر
المهنٌة فى مواقعها الوطنٌة.
تاكٌد الطابع المهنى والعلمى المتقدم فى تنمٌة وتاهٌل القوى العاملة فى مجاالت
تكنولوجٌا المعلومات
ضرورة االهتمام بتنمٌة الصناعات االلكترونٌة بتهٌئة البٌئة المصرٌة على :
أ  -تشجٌع قٌام العدٌد من المشروعات الصناعٌة الصغٌرة التى ٌمكن ان ٌقوم بها
القطاع الخاص الوطنى
ب -اعادة النظر فى التشرٌعات الخاصة باالستثمار والجمارك تشجٌعا لرؤوس
االموال المتوسطة على االستثمار فى هذه الصناعات.
ت -اهمٌة تصنٌف الجزء الخاص بالتصمٌم على أن ٌظهر ضمن بنود المنتج
المحلى وتكون له قٌمة مضافة عند احتساب نسبة التصنٌع المحلى.
تشجٌع مؤسسات الدولة على كافة القطاعات والمستوٌات على انشاء منظمومات
حاسبات متكاملة الدارة االزمات مع التركٌز االبحاث والدراسات على نماذج التنبؤ
لالزمات.
اصدار التشرٌعات التى تنظم حماٌة الملكٌة الفكرٌة للمعرفة الفعلٌة وبرمجٌاتها.
انشاء مكتبة وطنٌة لتجمٌع كل الوثائق والدروٌات والبرمجٌات الحدٌثة فى
مجاالت تكنولوجٌا المعلومات واتاحة االستفادة منها للخبرات الوطنٌة
التاكٌد على االخذ بالطرق واالسالٌب الحدٌثة المرتبطة بتطوٌر البرمجٌات وكٌفٌة
تطوٌعها للواقع المصري حالٌا ومستقبال.
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