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وقائع املؤمتر:
ؿلد فٕ اهفخرث يً  19-17فتراٖر  2009اهيإخير اهـويٕ اهشبدس ؿضر هٌؼى اهيـوّيبح ّخنٌّهّسٖب
اهضبشتبح خضح يّغّؽ "ٌؼى دؿى اهلرار ّئدارث األزيبح " اهذٔ خٌؼيَ اهسيـٖج اهيظرٖج هٌؼى اهيـوّيبح
ٖج تؤنبدٖيٖج اهشبداح هوـوّى اإلدارٖج ّاشخغبفح

ّخنٌّهّسٖب اهضبشتبح تبهخـبًّ يؾ نوٖج اهـوّى اإلدار

اهيإخير فٕ يلرُب تبهيـبدّٔ ،ذهم خضح رؿبٖج نل يً أ .دُ .بٌٕ ُالل ّزٖر اهخـوٖى اهـبهٕ ّاهدّهج هوتضد

اهـويٕ ،أ .د .أضيد درّٖص ّزٖر اهدّهج هوخٌيٖج اإلدارٖج ّأ .د .أضيد يضيّد ّٖشف رئٖس أنبدٖيٖج اهشبداح

هوـوّى اإلدارٖج.
ّخضدد فٕ ضفل افخخبش اهيإخير نل يً أ .د .يضيد تدر شٌّشٕ رئٖس يسوس كشى اهضبشة اٗهٕ ٌّؼى
اهيـوّيبح تؤنبدٖيٖج اهشبداح ،أ .د .يضيد فِيٕ ػوتج ٌبئة رئٖس سبيـج ؿًٖ ضيس اهشبتق ّأشخبذ ؿوى
اهضبشة تنوٖج اهضبشتبح ّاهيـوّيبح تبهسبيـج ،أ

.د .يضيد يضيد اهِبدٔ رئٖس يسوس ئد

ارث اهسيـٖج

اهيظرٖج هٌؼى اهيـوّيبح ّخنٌّهّسٖب اهضبشتبح ّرئٖس اهيإخير  ،أ .د .ؿتد اهضيٖد أتّ ٌبؿى ٌبئة رئٖس

أنبدٖيٖج اهشبداح هوـوّى اإلدارٖج ٌبئتب ؿً أ .د .أضيد يضيّد ّٖشف رئٖس األنبدٖيٖج, ،أ.دٌ .بظر فإاد،
اشخضبرٔ تّزارث اهدّهج هوخٌيٖج اإلدارٖج ٌبئتب ؿً أ.د .أضيد درّٖص ّزٖر اهدّهج هوخٌيٖج اإلدارٖج،

ّكد خلٔ ضفل افخخبش اهيإخير ٌدّث ؿً اشخراخٖسٖبح ئدارث األزيبح هيّاسِج خضدٖبح اهيشخلتل ،ترئبشج أ .د.
يضيد فِيٕ ػوتجّ ،خضدد فِٖب يسيّؿج يً اهـويبء يً تٌِٖى أ .د .ظترٔ اهضترأّ ،أشخبذ ئدارث األؿيبل

تبهسبيـج األيرٖنٖج فٕ ا هلبُرث ّؿغّ يسوس اهضّرٔ ،أ .د .شٖد شوػبً رئٖس كشى اهٌلل تضرنج تنخل
األيرٖنٖج اهـبهيٖج شبتلب ّختٖر ئدارث ٌُّدشج اهٌلل  ،د .أضيد ؿز اهدًٖ زٖداً يشخضبر ٌؼى اهيـوّيبح
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ّئؿبدث اهِٖنوج تتٌم يظر ،أ  .أضيد اهظّاف يشخضبر تّزارث اهدّهج هوخٌيٖج اإلدارٖج إلدارث األزيبح ّ ،أ.د.
يضيد اشيبؿٖل ّٖشف ،رئٖس يسوس ئدارث اهختراء اهـرة فٕ اهٌِدشج ّاإلدارث (خٖى يظر )ّ ،كد حهٕ ذهم

سوشج هخضدٖد أتـبد ٌؼى دؿى اهلرار إلدارث األزيبح ّاهنّارد .
ّفٕ اهّٖى اهذبٌٕ يً أٖبى اهيإخير (األرتـبء  18فتراٖر) ؿلدح سوشج ؿً أألزيج االكخظبدٖج ّخداؿٖبخِب

ؿوٕ اهخٌيٖج االكخظبدٖج تيظر ترئبشج أ

.د .يظػفٕ اهشـٖدّ ،زٖر االكخظبد األشتق ّرئٖس اهوسٌج

االكخظبدٖج تيسوس اهضـة ّخضدد فِٖب أ .د .ضيدٔ ؿتد اهـؼٖى رئٖس أنبدٖيٖج اهشبداح األٍ شتقّ ،أ .د .ؿتد
اهيػوة ؿتد اهضيٖد يدٖر يرنز اهتضّد ّاالشخضبراح ّرئٖس كشى االكخظبد تؤنبدٖيٖج

اهشبداح؛ ّكد خوٕ

ذهم سوشج ؿً ٌؼى اهيـوّيبح اهسغرافٖج ّاالشخضـبر ؿً تـد ّئدارث األزيبح ّاهنّارد اهػتٖـٖج اهخٕ
خظِب أ .د .يضيد اهـضرٔ ،رئٖس اهترٌبيز اهـبهيٕ هوتٖئج شبتلب ّزيٖل يإششج األيى اهيخضدث تتـع
اهيالضؼبح ؿً اخخبذ اهلرار فٕ يّاسِج ؿدى اهخؤند فٖيب ٖخـوق

تضبهج اهخغٖٖر اهيٌبخٕ ّ .كد راس ُذٍ

اهسوشج أ .د .شٖد يضيد ؿتد اهُّبة ٌبئة رئٖس أنبدٖيٖج اهشبداح اهشبتق ّاألشخبذ تلشى اهضبشة اٗهٕ
ٌّؼى اهيـوّيبح تبألنبدٖيٖج.

ّفٕ اهّٖى اهذبهد (اهخيٖس  19فتراٖر) ؿلد فٕ ٌػبق اهيإخير ذالد سوشبح ؿيل ؿً خػتٖلبح ٌؼى دؿى

اهلرار ّئد ارث األزيبح ،خٌلٖة اهتٖبٌبح ّضتنبح االشخضـبر إلدارث األزيبح ّاهنّاردّ ،يـيبرٖج خػّٖر ٌؼى
دؿى اخخبذ اهلرار إلدارث األزيبح اهخٕ خـرع فِٖب  15تضذب ّؿرغب خخخط تذهم.

ّّظل ؿدد اهيضخرنًٖ فٕ اهيإخير ضّاهٕ

اهيِخيًٖ ةيّغّؿبح اهيإخير .

 120ضخظب ٖيذوًّ أشبخذث اهسبيـبح ّاهختراء ّاهػالة

انخوصياث:
 .1خـيٖى فنر ئدارث األزيبح ّاٗهٖبح اهخنٌّهّسٖج اهالزيج هِب ،تضٖد ٖظتص ذهم سزءا سُّرٖب يً
اهذلبفج ّاهفنر اإلدارٔ ،اٌػالكب يً أً األزيبح خدؿّ هخػّٖر اهِٖبنل االسخيبؿٖج ّاالكخظبدٖج

ّاهيبهٖج ّاهخٌؼٖيٖج فٕ ٌػبق خّسَ يفِّى اهـّهيج اهيـب ظر اهذٔ كوط يً اهفرّق تًٖ األزيبح
اهيضوٖج ّاهـبهيٖج ّؿؼى يً ؿّايل االرختبػ ّاهخؤذٖر اهيختبدل تٌِٖب.

ٖ .2سة أً ٖـخيد أشوّة اهخـبيل يؾ األزيج ؿوٕ اهينبضفج ّؿدى أخفبء اهضلبئق أّ خِيٖص أدّار
فئبح اهيسخيؾ اهيخخوفج فٕ ضل األزيج. .

 .3غيبً أنتر كدر يً اهيضبرنج اهيسخيـٕ ث فٕ ؿيوٖج ئدارث األزيج ّاهخّشؾ فِٖب يً خالل خفـٖل
أدّار ّكّٔ اهِٖئبح ّاألفراد اهـبيج ّاهخبظج ّاهيدٌٖج ٌّضر اهّؿٕ اهـبى تلغبٖب ئدارث األزيج،

ّؿدى االكخظبر ؿوٕ يسيّؿج ٌّؿٖج ّاضدث فٕ ئدارث األزيج.

 .4غرّرث ئٌضبء "أسِزث ئٌذار يتنر " أّ "يرانز ئدارث األزيبح " هوحٌتإ اهيشتق تبألزيبح ّاهػّارئ

ّيـبهسخِب ّاهـيل ؿوٕ ئدارخِب ّيٌؾ خنرارُب فٕ نل ّزارث ،يإششج ،يٌضؤث ،ضرنج ،اهخ  ،ئهٕ

سبٌة ئٌضبء ّنبهج أّ سِبز يرنزٔ إل دارث األزيبح ّاهػّارئ فٕ ٌػبق ضتنج يـوّيبح يخنبيوج

حُدف ئهٕ اهخلوٖل يً اهضّادد اهيإذرث ؿوٕ فلد اهضٖبث اهتضرٔث ّاهييخونبح ّضيبٖج اهّػً يً نل
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اهيخبػر اهيخغيٌج اهنّارد اهػتٖـٖج ّاألؿيبل اإلرُبتٖج ّنل اهنّارد اهخٕ يً ظٌؾ اهتضر

هيشبٌدث اهدّهج فٕ

يّاسِج اهيخبػر اهيتٌٖج ؿوٕ ٌؼى ئدارث اهػّارئ ّاالشخـداد ّاهضيبٖج

ّاالشخسبتج هِب ّخخفٖفِبّ ،تذهم ٖينٌَ اشختبق األزيبح فٕ يخحهف اهيسبالح كتل كٖبيِب ييب ٖشِى

فٕ اهضد يً أغرارُب ّيٌؾ اهضّادد ّغيبً اهضفبؼ ؿوٕ ذرّاخٌب اهتضرٖج ّاالكخظبدٖج ّاهخبرٖخٖج
ّ ،اهخٌشٖق تًٖ أسِزث اهدّهج اهيخخوفج فٕ ئػبر ئشخراخٖسٖج يخنبيوج ّّاغضج خـيل ؿوٕ خالفٕ

اهشوتٖبح االزدّاسٖج ّاهخظبديبح اهيضخيوج.

 .5أُيٖج ّضحيٖج االشخفبدث يً خنٌّهّسٖب اهيـوّيبح ّاالخظبالح اهيخلديج ٌّؼى دؿى اهلرار ّترايز
يضبنبث اهّاكؾ االفخراغٕ ّاهٌؼى اهذنٖج ٌّؼى اهيـوّيبح اهسغرافٖج هيّاسِج األزيبح ّاهنّارد

االفخراغٖج ّخدرٖة اهيشئّهًٖ ّاهـبيوًٖ ؿوِٖب هالشخـداد هيّاسِج اهضلٖلٕ يٌِب تنفبءث خضح نب فج

اهؼرّف اهيخخوفج.

 .6ئٌضبء يرانز خدرٖة يخخظظج فٕ يسبل ئدارث األزيبح ّاهنّارد ،خرخنز ؿوٕ اهخدرٖة اهـيوٕ
اهيشخير هظلل ّخٌيٖج يِبراح اهيّارد اهتضرٖج اهـبيوج ّاهيخـبيوج يـِب ّخضشًٖ أدائِب فٕ

اهخـبيل يؾ ئدارث األزيبح ّاهنّارد اهػبرئج.

 .7ئدارث األزيج تشتة ػتٖـخِب ا

هيخغٖرث خخػوة اشخخداى أدّاح ٌّؼى يـوّيبخٖج ؿدٖدث تػرٖلج

يخزايٌج نبهٌؼى اهختٖرثٌ ،ؼى اهيـوّيبح اهسغرافٖجٌ ،ؼى االشخضـبر ؿً تـد ،ػرق اخخبذ اهلرار

اهيخـدد اهيـبٖٖر ئهٕ سبٌة خّؼٖف هغبح تريسج يخلديج.

ٌ .8ؼى دؿى اهلراراح اهذنٖج خخينً يً اهخٌتإ ّاشخضـبر أتـبد األزيج
يـبهى اهخخػٖػ هِب ّئدارث يّاسِخِب.

اهيـٌٖج كتل ّكّؿِب ّخضدٖد

 .9اهٌؼى ّيظبدر اهيـوّيبح اهيخفركج ؿً ئدارث األزيج خضخبر هوخنبيل فٕ يٌؼّيج ّاضدث يخنبيوج
خخشى تبهتشبػج ّاهفـبهٖج هنٕ خّفر اهيـوّيبح ّاألدّاح اهيضخبر ئهِٖب.

 .10اهتٌٖج األشبشٖج هخنٌّهّسٖب اهيـوّيبح ّاال خظبالح اهغٖر يخيبشنج ضبهٖب فٕ ضبسج يوضج الشخٖـبة
نل اهلدراح اهخنٌّهّسٖج ّاهيـوّيبخٖج اهيخبضج تبهفـل.

 .11ؿوٕ اهرغى يً أً اهشٖبشبح ّاإلسراءاح كد خخّافر فٕ تـع اهيشخّٖبح اهخٌؼٖيٖج اهيخٌّؿج
هتـع اهيٌضآح ّاهيٌؼيبح ّاهيظبهص ،ئال أٌِب ال خخّاسد فٕ يّكؾ خٌؼٖيٕ ّاضد ى
اهيشبؿدث ّاهيضبرنج فٕ خّؼٖف اهيـوّيبح ٌّؼى دؿى اهلرار اهيخنبيوج.

ؿًٖ ٖخٖص

 .12اهلٖبى تبهتضّد ّاهدراشبح ّاإلضظبءاح اهخػتٖلٖج اهيخشيج تبهدكج نؤشس هخضدٖد يإضراح ّيـبٖٖر
اهخـبيل يؾ األزيبح ّاهنّارد ّاهػّارئ.

 .13غرّرث ّضخيٖج االشخسبتج هوخغٖٖراح اهيٌبخٖج ّاهنّارد اهػة ٖـٖج اهيخّكـج أّغٖر الخؤندثّ ،ال
ٌٌخؼر اهّظّل هضوّل غٖر يإند اهخـبيل يـِب كتل أداء األفـبل اهيرختػج تبهخـبيل يـِب ضخٓ ٖينً
يّاسِج األخػبر اهخٕ كد خٌسى يً ؼبُرث اهخغٖٖر اهيٌبخٕ.

 .14فٕ يخبػتج أزيبح اهيرّر ٖضخبر ئهٕ غرّرث اهخـبيل يـِب يً ذالذج أتـبد يخنبيوج خرخة ػ تبهتـد
اهٌِدشٕ يً ضٖد اهركبتج ؿوٕ اهيرّر ّخظيٖى اهػرق ّاهيضبّر اهيرّرٖج؛ ّاهتـد اهخـوٖيٕ

تبهيدارس ّّشبئل األؿالى اهيخخوفج؛ ّاهتـد اهخينٌٖٕ اهذٔ ٖرختػ تبهلّاًٌٖ ّاهخضرٖـبح اهيػتلج

ؿوٕ نل هألفراد.
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 .15خضدٖد اهفرط ّاهخِدٖداح اهخٕ خّاسَ ؿرّع اهيٌضآح االفخراغٖج ح شبؿد اهيدٖرًٖ فٕ خـرٖف
اهضبالح اهيالئيج هويٌضؤث فٕ ٌػبق تٖئخِب اهخبرسٖج  ،نيب خينً غٖر اهختراء فٕ فِى تٖئج اهيٌضؤث

اهيـٌٖج ذاخِب.

 .16االُخيبى تٌؼى اإلدارث اهيخنبيوج ؿٌد اهخـبيل يؾ اهضّادد ّاألخػبر اهخٕ كد خخـرع هِب يٌؼيبح
ّيإششبح اهيسخيؾ اهيـبظر تدال يً اخخبذ اهلرار اهيٌـزل ؿً اهشٖبق اهتٖئٕ اهيضٖػ تبألزيج.

انشكر وانخقدير:
خخلدى اهسيـٖج اهيظرٖج هٌؼى اهيـوّيبح ّخنٌّهّسٖب اهضبشتبح تبهضنر ّااليخٌبً هنل يً شبُى فٕ دؿى
خٌؼٖى ٌّسبش اهيإخير هّسشخٖب ّيبدٖب ّخٌؼٖيٖب ّخخط تبهضنر هنل يً :
 أ.د .أضيد درّٖص ّزٖر اهدّهج هوخٌيٕ ث اإلدارٖج هلتّل رؿبٖج اهيإخير ّخنوٖف أ ٌ .بظرفإاد اشخضبرٔ اهّزٖر يٌدّتب ؿٌَ

 -أ.دُ .بٌٕ ُالل ّزٖر اهخـوٖى اهـبهٕ ّاهدّهج هوتضد اهـويٕ هلتّل رؿبٖج اهيإخير .

 أ.د .أضيد يضّد ّٖشف رئٖس أنبدٖيٖج اهشبداح هوـوّى اإلدارٖج هلتّل رؿبٖج ّاشخغبفجاهيإخير ّخنوتف أ .د .ؿتد اهضيٖد أتّ ٌبؿى ٌبئة رئٖس األنبدٖيٖج ٌبئتب ؿٌَ فٕ ضفل

االفخخبش.

 أ.د .ؿالء اهدًٖ يضيد اهغزاهٕ ؿيٖد نوٖج اهـوّى اإلدارٖج هلتّل اهخـبًّ يؾ اهسيـٖج فٕخٌؼٖى اهيإخير ّاشخغبفخَ نضدد ذلبفٕ ؿوى تبهنوٖج

 رإشبء سوشبح ٌّدّاح اهيإخير ّاهذًٖ شبُيّا كٕ ٌسبش اهيإخير ُّى  :أ.د .يظػفٕاهشـٖدّ ،زٖر االكخظبد األشتق ّرئٖس اهوسٌج االكخظبدٖج تيسوس اهضـة ،أ .د .يضيد

فِيٕ ػوتج ،أ .د .ظترٔ اهضترأّ أشخبذ ئدارث األؿيبل ة السبيـج األيرٖنٖج فٕ اهلبُرث

ّؿغّ يسوس اهضّرٔ ،أ.د .ضيدٔ ؿتد اهـؼٖى رئٖس أنبدٖيٖج اهشبدح األشتق ّأشخبذ
االكخظبد تبألنبدٖيٖج ،أ .د .ؿتد اهيػوة ؿتد اهضيٖد ،يدٖر يرنز اهتضّد ّاالشخضبراح

ّرئٖس كشى االكخظبد تبألنبدٖيٖج ،أ.د .شٖد يضيد ؿتد اهُّبة  ،أ.د .يضيد تدر شٌّشٕ،
أ.د .يسدٔ ضشً أتّ اهـال ،أ .د .يضيد ئشيبؿٖل ّٖشفّ ،نل يً خلدى تـرع ّتضد

هويإحير.

 اهـويبء اهيظرًٖٖ اهيغخرتًٖ تبهّالٖبح اهيخضدث األيرٖنٖج  :أ.د .يضيد ػَ اهـضرٔ ،رئٖساهترٌبيز اهـبهيٕ هوتٖئج شبتلبّ ،زيٖل يإششج األيى اهيخضدث؛ أ .د .شٖد شوػبً ،رئٖس

كشى اهٌلل تضرنج تنخل األيرٖنٖج اهـبهيٖج ّيشخضبر اهٌلل اهـبهيٕ.

 أ.د .يضيد ػبرق ضشًٖ  ،رئٖس أم ادٖيٖج اهتضد اهـويٕ ّاهخنٌّهّسٖب ؿوٕ اؿخيبد دؿىاهيإخير.

 -األشخبذ اهدنخّر  /ضبزى ؿتد اهـؼٖى ،اهرئٖس اهخٌفٖذٔ هِٖئج خٌيٖج ظٌبؿج خنٌّهّسٖب

اهيـوّيبح هدؿى رشبهج ّأُداف اهيإخير هخٌيٖج ظٌبؿج اهتريسٖبح اهخـوٖيٖج اهيظرٖج.
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 -شنرخبرٖج اهيإخير يً اهسيـٖج ّاألنبدٖيٕث الذًٖ نبً هِى دّرا تبرزا فٕ ٌسبش اهيإخير.

رئٖس اهيإخير
أ.د .يضيد يضيد اهِبدٔ
----------------------- --------------------يرفق اهترٌبيز اهفـوٕ هويإخير يخغيٌب اهتضّد ّاهـرّع اهيلديج

SAMS

ESISACT

نوٖج اهـوّى اإلدارٖج

اهسيـٖج اهيظرٖج هٌؼى اهيـوّيبح

أنبدٖيٖج اهشبداح هوـوّى اإلدارٖج

ّخنٌّهّسٖب اهضبشتبح

املؤمتر انعهًي انسادس عشر
ننظى املعهوياث وحكنونوجيا احلاسباث
" نظى دعى انقرار وإدارة األزياث
"Decision Support Systems and Crisis Management

انقاهرة 19 -17 :فبراير 2009

حتج رعايت
أ.د .أمحد درويش

أ.د .هاني هالل
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وزير ادونت نهخنًيت
اإلداريت

وزير انخعهيى انعايل
واندونت نهبحث انعهًي

أ.د .أمحد حمًود يوسف
رئيس أكادمييت انساداث
نهعهوو اإلداريت

البرنامج الفعلي للمؤتمر
يكاٌ عقد املؤمتر
(قاعت يؤمتراث كهيت انعهوو اإلداريت
طريق كورنيش اننيم
يدخم املعادي رقى  -1املعادي)

البرنامج الفعلي للمؤتمر التمهيدي
الثالثاء إلي الخميس  19-17فبراير 2009
اليىم األول :الثالثاء  17فبراير 2009
 اهخشسٖل هويإخير :اهشبؿج  10 :00 – 8:30ظتبضب
 ضفل االفخخبش :اهشبؿج  11:00 – 10:00ظتبضب
 -أ .د .يضيد تدر شٌّشٕ،

-

أ.د .يضيد فِيٕ ػوتج،

رئٖس كشى اهضبشة اٗهٕ ٌّؼى اهيـوّيبح تؤنبدٔيٖج اهشبداح

ٌبئة رئٖس سبيـج ؿًٖ ضيس اهشبتقّ ،أشخبذ ؿوى اهضبشة اٗهٕ

تنوٖج اهضبشتبح ّاهيـوّيبح تبهسبيـج

-

أ .د .يضيد يضيد اهِبدٔ،
أٌ .بظر فإاد،

رئٖس اهيإخير ّرئٖس اهسيـٖج اهيظرٖج هٌؼى اهيـوّيبح

اشخضبرٔ ّزٖر اهدّهج هوخٌيٖج اإلدارٖج ٌّبئتب فٕ اهضغّر
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-

أ .د .ؿتد اهضيٖد يظػفٕ أتّ ٌبؿىٌ ،بئة

رئٖس أنبدٖيٖج اهشبداح ٌؤئتب ؿً أ.د .أضيد

يضيّد ّٖشف رئٖس األنبدٖيٖج ّراؿٕ اهيإخير

 اشخراضج :اهشبؿج  11:30 - 11:00ظتبضب
 اهسوشج األّهٕ هويإخير :اهشبؿج  1:30 – 11:30ؼِرا
"ٌدّث اشخراخٖسٖبح ئدارث األزيبح هيّاسِج حضدٖبح اهيشخلتل"
 -رئٖس اهسوشج  :أ.د .يضيد فِيٕ ػوتج،

ٌبئة رئٖس سبيـج ؿًٖ ضيس اهشبتق ّأشخبذ

ؿوى اهضبشة اٗهٕ اهيخفرف تنوٖج اهضبشتبح ّاهيـوّيبح ،سبيـج ؿًٖ ضيس

أؿغبء اهٌدّث:
 -أ .أضيد اهظّاف،

يشخضبر (ة) اهيضرف ؿوٕ ئدارث األزيبح تّزارث اهدّهج هوخٌيٖج اإلدارٖج

 د .أضيد ؿز اهدًٖ زٖداً، -أ.د .شٖد شوػبً،

يشخضبر تٌم يظر هويـوّيبح ّئؿبدث اهِٖنوج،

رئٖس كشى اهٌلل تضرنج تنخل األيرٖنٖج شبتلب ّختٖر ٌُدشج اهٌلل  ،شبً

فراٌششنّ ،نبهٖفّرٌٖب

 -أ.د .ظترٔ اهضترأّ،

أشخبذ ئدارث األؿيبل تبهسبيـج األيرٖنٖج فٕ اهلبُرث ّؿغّ يسوس

اهضّرْ اهيطرٔ

 -أ.د .يضيد ئشيبؿٖل ّٖشف،

رئٖس يسوس ئدارث اهختراء اهـرة فٕ اهٌِدشج ّاإلدارث

(خٖى

يظر)

 اهسوشج اهذبٌٖج :اهشبؿج 3:30 – 2:00
"أتـبد ٌؼى دؿى اهلرار ّئدارث األزيبح"
رئٖس اهسوشج :أ.د .يسدٔ يضيد أتّ اهـال،

أشخبذ ؿوّى اهضبشة تلشى اهضبشة اٗهٕ

ٌّؼى اليـوّيبح تؤنبدٖيٖج اهشبداح هوـوّى اإلدارٖج

اهيخضدذًّ:
 -أ.د .يضيد يضيد اهِبدٔ،

أشخبذ ٌؼى اهيـوّيبح تلشى اهضبشة اٗهٕ

""Comprehensive Crisis/Disaster Management System and Integrated DSS

 -د .ضشًٖ يظٖوضٕ شٖد أضيد،

يدرس ٌؼى اهيـوّيبح ،سبيـج يظر هوـوّى ّاهخنٌّهّرٖب

"اهيٌؼيج اهيخـويج ّدّرُب فٕ ئدارث األزيبح"

اليىم الثاني :األربعاء  18فبراير 2009
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 اهسوشج اهذبهذج :اهشبؿج  11:30 – 9:30ظتبضب
"األزيج االكخظبدٖج اهـبهيٖج ّخداؿٖبخِب ؿوٕ اهخٌيٖج
االكخظبدٖج فٕ يظر"

رئٖس اهسوشج :أ.د .يظػفٕ اهشـٖد،

رئٖس اهوسٌج االكخظبدٖج تيزهس اهضـةّّ ،زٖر االكخظبد األشتق

اهيخضدذًّ:
 -أ.د .ضيدٔ ؿتد اهـؼٖى،

رئٖس أنبدٖيٖج اهشبداح األشتقّ ،أشخبذ االكخظبد تبألنبدٖيٖج

"اٗذبر اهيخّكـج هألزيج اهيبهٖج اهـبهيٖج ؿوٕ االكخظبد اهيظرٔ ّنٖفٖج اهيّاسِج"

 -أ .د .ؿتد اهيػوة ؿتد اهضيٖد،

يدٖر يرنز اهتضّد ّاالشخضبر اح ّرئٖس كشى االكخظبد

تؤنبدٖيٖج اهشبداح

 اشخراضج :اهشبؿج 12:30 – 11:30

 اهسوشج اهراتـج :اهشبؿج  3:30 – 12:30ؼِرا

"ٌؼى اهيـوّيبح اهسغرافٖج ّئدارث األزيبح ّاهنّارد اهػتٖـٖج"

رئٖس اهسوشج  :أ.د .شٖد يضيد ؿتد اهُّبة،

ٌبئة رئٖس أنبدٖيٖج اهشبداح األشتقّ ،أشخبذ

اهصاشة اٗهٕ اهيخفرؽ تلشى اهضبشة اٗهٕ

اهيخضدذًّ:
 -أ.د .يضيد ػَ اهـضرٔ،

رئٖس اهترٌبيز اهـبهيٕ هوتٖئج شبتلب ّزيٖل يإششج األيى اهيخضدث،

ئخرار ّؿرع أ.د .شٖد يضيد ؿتد اهُّبة
""Decision-Making in Face of Uncertainty – The case of Climate Change

 أ.د .شٖد يضيد ؿتد اهُّبة ،أ.د .يسدٔ يضيد أتّ اهـال ،أ .أضيد ؿظيح""Land-Cover Fuzzy Clustering Framework for Satellite Image Analysis

اليىم الثالث :الخميس  19فبراير 2009
 اهسوشج اهخبيشج :اهشبؿج  11:00 - 9:30ظتبضب
"خػتٖلبح ٌؼى دؿى اهلرار ّئدارث األزيبح"
رئٖس اهسوشج  :أ.د .يضى د ئشيبؿٖل ّٖشف،

اهيخضدذًّ:
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رئٖس يسوس ئدارث اهختراء اهـرة فٕ اهٌِدشج ّاإلدارث

 -أ .د .يضيد يضيد اهِبدٔ،

أشخبذ ٌؼى اهيـوّيبح غٖر اهيخفرف تؤنبدٖيٖج اهشبداح

"ٌيّذر يلخرش هٌؼبى دؿى كرار ذنٕ إلدارث األزيبح"

 -اهوّاء  /ضرٖف يضيد يضيد اهشيبضٕ،

ختٖر اهيّارد اهتضرٖج

" ئدارث اهخفبّع فٕ يّاسِج األزيبح األيٌٖج"

 -د .ضشًٖ يظٖوضٕ شٖد

أضيد ،يدرس ٌؼى اهيـوّيبح تسبيـج يظر هوـوّى ّاهخنٌّهّسٖب

"ٌيّذر يلخرش هوخٌتإ تبألزيبح اهيبهٖج ّئدارخِب تبشخخداى خنٌّهّسٖب اهيـوّيبح"

 د .ئٌٖبس يضيد ئتراُٖى اهضٖخٕ،"ئػبر ؿيل هتٌبء ٌؼبى دؿى كرار إلدارث األزيبح ّاهنّارد فٕ قػبؽ اهنِرتبء ّاهػبكج"

 اشخراضج :اهشبؿج  11:30 – 11:00ظتبضب
 اهسوشج اهشبشج :اهشبؿج  1:00 – 11:30ؼِرا

" خٌلٖة اهتٖبٌبح ّضتنبح االشخضـبر إلدارث اهنّارد "

رئٖس اهسوشج :أ.د .يضيد تدر شٌّشٕ،

رئٖس كشى اهضبشة اٗهٕ ٌّؼى اهيـوّيبح تؤنبدٖى ٖج اهشبداح

اهيخضدذًّ:
 -أ .يظػفٕ يضيد ٖـلّة،

يـٖد تلشى اهضبشة اٗهٕ ٌّؼى اهيـوّيبح تؤنبدٖيٖج اهشبداح

"A Case Study: Data Stream Mining Using Sensor Network
For Disaster Management System in Weather,
"Climate and Associated Natural Hazards

 -أ .أٌػٌّٕ ٌظضٕ ضبنر،

يـٖد تلشى اهضبشة اٗهٕ ٌّؼى اهيـوّيبح تؤنبدٖيٖج اهشبداح

"A Case Study: Tiny OS for Data Stream Mining Using Sensor Networks
"as a Micro-Central Based Disaster Management System

 -أّ .ائل نرى،

يـٖد تلشى اهضبشة اٗهٕ ٌّؼى اهيـوّيبح تؤنبدٖيٖج اهشبداح

"Case Study: Data Stream Mining Using Sensor Network for
"Disaster Management in Security Applications

أّ .فبء شٖد،"Case Study – Data Stream Minimum Using Sensor Network for Crisis Management
"System in Sever Air Pollution

 اهسوشج اهشبتـج :اهشبؿج 2:30 – 1:00

"يـيبرٖج خػّٖر ٌؼى دؿى اهلرار إلدارث األزيبح"

اهيخضدذًّ:
 أ.د .يضيد يضيد اهِبدٔ،""Emergency Management and Decision Support System
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-د .أضيد شٖد شاليج،

يدرس تلشى اهضبشة اٗهٕ ٌّؼى اهيـوّيبح تؤنبدٖيٖج اهشبداح

"An Intelligent Active Decision Support System Architecture for
"Crisis Management

أ.د .ؿالء اهدًٖ يضيد اهغزاهّٕ ،أ .شبيص فرغوٕ“Business Intelligence Architecture Model Support Business Resource Planning
”To Handle Crisis Management

 -د .يضيد ؿتد اهرزاق ضسبزٔ،

يدٖر يرنز خػّٖر اهظٌبؿبح اهظغٖرث

""EVA Analysis Assist the Crisis of Unsuccessful SMEs

 -ظفبء شٖد يضيّد،

أشخبذ يشبؿد ّرئٖس فشى خنٌّهّسٖب اهخـوٖى ،نوٖج اهخرتٖج اهٌّؿٖج تسبيـج

ؿًٖ ضيس ٌِّٕ ،سبتر شـّدٔ ،يـٖدث تلشى خنٌّهّسٖب اهخـوٖى
"خظيٖى ترٌبيز يضبنبث ذنٕ هخٌيٖج يِبرث اهظٖبٌج اهّكبئٖج فٕ اهسبيـبح اهيظرٖج هيّاسِج أزيبح يـبيل
اهضبشة اٗهٕ"

 اهسوشج اهشبتـج 3:30 – 2:30 :ؿظرا
" خخبى اهيإخير ّخّظٖبخَ"
رئٖس اهيإخير  :أ .د .يضيد يضيد اهِبدٔ ،رئٖس اهسيـٖج

____________________________________________

11

