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“Developing Intelligent Systems Applications for Business Intelligence
القاهزة 11 – 11 :مايو 1111

تحت رعاية
سعادة أ .د .أمحد حموود يوسف

سعادة أ .د .هاجد هصطفي عثواى

رئيس أكادمييت الساداث للعلوم اإلداريت

وسيز االتصاالث وتكٌولوجيا املعلوهاث

الربًاهج الفعلي للوؤمتز
هكاى عقد املؤمتز

قاعت اجتواعاث هزكش التدريب
أكادمييت الساداث للعلوم اإلداريت ( 41شارع رهسيس ،القاهزة)
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البرنامج الفعلي للمؤتمر
األربعاء إلي الخميس  11-11مايو 1111
اليوم األول :األربعاء  11مايو 1111

 التسجيل لممؤتمر :الساعة  08 :88 – 0:28صباحا
 حفل االفتتاح :الساعة  00:88 – 08:88صباحا

 -أ .د .عالء الدين محمد الغزالي ،عميد كمية العموم اإلدارية ونائب رئيس الجمعية

 -أ .د .نشأت الخميسي محمد ،مدير ركز االستشارات والبحوث والتطوير باألكاديمية

 -أ .د .محمد محمد الهادي ،رئيس المؤتمر ورئيس الجمعية المصرية لنظم المعمومات

 أ .د .أحمد عبد الباسط ،مستشار التخطيط واتخاذ القرار نائبا عن سعادة أ .د.ماجد عثمان وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات وراعي المؤتمر

 -سعادة أ .د .أحمد محمود يوسف ،رئيس األكاديمية وراعي المؤتمر

 استراحة :الساعة  00:28 - 00:88صباحا
 الجمسة األولي لممؤتمر :الساعة  0:28 – 00:28ظه ار
"ندوة نحو دور تكنولوجيا المعمومات في شحذ ممكات االبتكار واإلبداع نحو
الحرية الفكرية لتطوير النظم الذكية في تنمية وتحديث منشآت األعمال "

رئيس

الندوة :أ .د .أحمد محمد عبد الباسط ،مستشار التخطيط واتخاذ القرار بوزارة

االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات

أعضاء الندوة:

 -أ .د .أحمد عز الدين زيدان ،مستشار نظم المعمومات واعادة الهيكمة بنك مصر

 -أ .د .جالل حسن ،أستاذ نظم المعمومات ومدير مكتب دعم االبتكار ،جامعة القاهرة

 أ .د .سيد سمطان ،رئيس قسم النقل األسبق بشركة بكتل – الواليات المتحدة -أ .د .محمد إسماعيل يوسف ،رئيس مجمس إدارة تيم مصر

 أ .د .محمد صالح بدوي نصير ،رئيس مجمس إدارة مركز البحوث والتطوير RADAT -أ .د .يوسف مظهر ،وكيل أول وزارة الصناعة األسبق
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 الجمسة الثانية :الساعة  2:28 – 0 :28عص ار
"ذكاء منشآت ومنظمات األعمال"

رئيس الجمسة :أ .د .عالء الدين محمد الغزالي،

المتحدثون:

أستاذ وعميد كمية العموم اإلدارية،

األكاديمية السادات

 -أ .د .محمد محمد الهادي،

أستاذ غير متفرغ ،أكاديمية السادات لمعموم اإلدارية

""Business Intelligence

 -د .مها محمود طمعت مصطفي،

مدرس بقسم الحاسب اآللي بأكاديمية السادات

"وضع إطار لتطبيقات ذكاء األعمال التي تستند إليها صناعة الق اررات في مراكز الفكر"

الرزق حجازي ،مدير مركز SEDC
 د .محمد عبد اEmerging Enterprise From Explicit Knowledge to Tacit Knowledge

اليوم الثاني :الخميس  11مايو 1111

 الجمسة الثالثة :الساعة  00 :28 – 9:28صباحا
"أساليب وأدوات النظم الذكية "

رئيس الجمسة :أ .د .مجدي محمد أبو العال ،أستاذ بأكاديمية السادات واألكاديمية الفرنسية

المتحدثون:

 أ .د .محمد بدر سنوسي  +أ .أنتوني نصحي شاكر”“Experimental & Analytical Evaluation of Web Metrics
 أ .د .محمد بدر سنوسي  +مصطفي محمد يعقوب (قسم الحاسب اآللي بأكاديمية السادات)“Developing a Logical Framework for Proposed Wireless Sensor
”)Network (Case Study on Agriculture in Egypt
 أ .د .محمد محمد الهادي  +إيناس نصير (قسم الحاسب اآللي بأكاديمية السادات)”“The Impact of FRID Technology on Business Intelligence
 أ .د .محمد بدر سنوسي  +وائل كرم عبد اهلل (قسم الحاسب اآللي بأكاديمية السادات)”“Investigation of Free Open Source Search Engine
(قسم الحاسب اآللي بأكاديمية السادات)

 استراحة :الساعة  01 :88 – 00 :28ظه ار
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 الجمسة الرابعة :الساعة  1 :88 – 01:88ظه ار
"تطوير تطبيقات النظم الذكية"

رئيس الجمسة :أ . .محمد إسماعيل يوسف،

رئيس مجمس إدارة الخبراء العرب في الهندسة واإلدارة ( تيم

مصر)

المتحدثون:

 أ.د .محمد محمد الهادي ،أستاذ غير متفرغ بقسم الحاسب اآللي ،أكاديمية السادات"تصميم وتطوير نظم التعميم الذكية الدعمة بالوكالء اإللكترونين"

-

أ .د .محمد محمد الهادي  +أ .د .نشأت الخميسي محمد  +أ .إيهاب خميفة الحداد (قسم
الحاسب اآللي ونظم المعمومات بأكاديمية السادات)

"تطوير نموذج مقترح لنظام معمومات ذكي لتقميل المخاطر التأمينية
يستخدم أشجار القرار لمتنقيب عمي البيانات"

-

أ .د .مجدي أبو العال  +أ .د .أسامة إمام  +أ .حامد مصطفي زيادة (قسم الحاسب اآللي،
أكاديمية السادات)

“A Meta-Analysis for Arabic Article Speech Recognition With the

-

”Development of Noise Filter

هشام محمد محمد المهدي ،خبير تقييم عقاري (قسم الحاسب اآللي ،أكاديمية السادات)
"التنبؤ بقيم أسعار المساكن باستخدام أسموبي تحميل االنحدار المتعدد والشبكات العصبية
لمتقييم الجماعي"

-

أ .د .محمد محمد الهادي ،د .مصطفي جودت صالح ،أ .محمد كاظم موسي

(قسم تكنولوجيا

التعميم  -كمية التربية ،جامعة حموان)

"نظم التأليف الذكية لدعم تطوير برامج ومقررات التعميم اإللكتروني"

 الجمسة الخامسة :الساعة  2:88 - 1:88عص ار

" مراحل عممية تطوير النظم الذكية ومعايير نجاح مخرجات التطوير"

رئيس الجمسة :أ .د .نشأت الخيسي محمد ،رئيس قسم الحاسب اآللي ونظم المعمومات ،أكاديمية
السادات

المتحدثون:

 أ .د .محمد محمد الهادي ،أستاذ غير متفرغ بقسم الحاسب اآللي ،أكاديمية السادات”“Intelligent Systems Applications Development Life Cycle Phases
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 أ.د .رمضان معوض ،أ .د .عالء الدين محمد الغزالي  +عبير صالح الدين حامد“A Proposed Framework for Enhancing CMMI
”Implementation in SMEs in Egypt

 الجمسة الساسة :الساعة  3:88 – 2:88عص ار
ختام وتوصيات المؤتمر
المتحدثون:

 أ .د .محمد محمد الهادي ،رئيس الجمعية أ .د .عالء الدين محمد الغزالي ،نائب رئيس الجمعية ،عميد كمية العموم اإلدارية -أ .د .نشأت الخميسي محمد ،رئيس مجمس قسم الحاسب اآللي ،ومدير مركز

االستشارات والبحوث والتطوير ،أكاديمية السادات

_______________________________________________
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