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----------------------------------------------

وقائع املؤمتر

عقد في الفترة  14-13مايو  2015المؤتمر العممي الثاني والعشرين لنظم المعمومات وتكنولوجيا الحاسبات
تحت موضوع " مشاركة المعرفة ونقميا وادارتيا لتدعيم اإلبداع والتنمية الوطنية

" الذي نظمتو الجمعية

المصرية لنظم المعمومات وتكنولوجيا الحاسبات بالتعاون مع أكاديمية السادات لمعموم اإلدارية متمثمة في

اتحاد طالب كمية العموم اإلد ارية وقسم الحاسب اآللي ونظم المعمومات بقاعة مؤتمرات مركز تدريب أكاديمية

السادات ( 14شارع رمسيس ،وسط القاىرة)  ،وذلك تحت رعاية كل من معالي ومعالي الميندس

 /خالد

عمي نجم وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات ،وأ .د .ليمي لطفي القائم برئاسة أكاديمية السادات للعموم
اإلدارية.

وقدمت جمسة افتتاح المؤتمر أ .د .صفاء سيد محمود ،عميد معو د الحاسبات اآللية ومظم المعمومات واإلدارة

وأستاذ تكنولوجيا التعميم والمعمومات بجامعة عين شمس مبينة أبعاد برنامج المؤتمر والسادة المتحدثين في
جمسة افتتاح المؤتمر وىم  :أ.د .إيناس عصمت عز رئيس قسم الحاسب اآللي ونظم المعمومات ؛ أ .د .صفوت
حميدة ،مدير مركز االستشارات والبحوث والتطوير أ .د .محمد محمد اليادي ،رئيس مجمس إدارة الجمعية
المصرية لنظم المعمومات وتكنولوجيا الحاسبات.

وقد تمي حفل افتتاح المؤتمر جمسة المؤتمر األول تحت رئاسة أ  .د .محمد إسماعيل يوسف ،رئيس الخبراء العرب في

اليندسة واإلدارة (تيم مصر) تحدث فييا أ .د .محمد محمد اليادي عن موضوع " المعرفة لتدعيم اإلبداع الوطني"؛ وتمي
ذلك الجمسة الثانية لممؤتمر التي رأسيا أ  .د .عالء الدين محمد الغزالي ،أستاذ الحاسب اآللي ونظم المعمومات ورئيس
أكاديمية السادات لمعموم اإلداري حيث تحدث فييا أيضا أ .د .محمد محمد اليادي عن "المعرفة والتنمية الوطنية"

وفي اليوم الثاني من أيام المؤتمر (الخميس  14مايو) عقدت ثالث جمسات عمل  :الجمسة الثالثة عن

"مشاركة المعرفة ونقميا وتوليدىا " برئاسة أ  .د .مجدي حسن أبو العال ،أستاذ الحاسب اآللي ونظم المعمومات
ونائب رئيس أكاديمية السادات  ،حيث عرضت فييا خمسة بحوث ؛ أما الجمسة الرابعة في نفس اليوم فقد

نظمت تحت موضوع "تطبيقات نظم إدارة المعرفة "" برئاسة أ  .د .عالء الدين محمد فيمي ،أستاذ نظم

المعمومات وميندس استشاري حيث استعرض فييا خمسة بحوث .وقد خصصت الجمسة الخامسة من جمسات

المؤتمر لتحديد توصيات المؤتمر ومناقشتيا واعتمادىا تحت رئاسة أ  .د .محمد محمد اليادي ،رئيس مجمس
إدارة الجمعية المصرية لنظم المعمومات وتكنولوجيا الحاسبات ،حيث تم مناقشة ختام وتوصيات المؤتمر التي
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تم إقرارىا باإلجماع ؛ وفي ختام المؤتمر تم تسميم شيادات لمسادة المقدمين لبحوث وعروض ف

والسادة المشتركين في فعالياتو.

وقد سجل واشترك في فعاليات المؤتمر حوالي

ي المؤتمر

( 65ستة وخمسون ) مشتركا من أعضاء ىيئات التدريس

بالجامعات المصرية والخبراء والمستشارين في مجال تكنولوجيا المعمومات وأخصائي تكنولوجيا المعمومات

والدارسين المقيدين في الدراسات العميا في تخصص نظم المعمومات.

توصيات المؤتمر

العرض التالي يوضح التوصيات المختمفة التي توصل ليا المشتركون في المؤتمر العممي
الثاني والعشرين لنظم المعمومات وتكنولوجيا الحاسبات المنعقد تحت موضوع "مشاركة المعرفة
ونقميا وادارتيا لتدعيم اإلبداع والتنمية الوطنية" وتم إقرارىا:
 .1توجد حاجة ممحة لتحسين المعرفة المتاحة لمنظمات الدولة ومجتمعاتيا المحمية وبثيا
واستخدام إمكانيات تكنولوجيات المعمومات واالتصاالت لممشاركة فييا ونقميا وادارتيا
بغية تدعيم قدرات الدولة اإلبداعية والتنمية المنشودة.
 .2يجب إنشاء نظام إبداع وطني يو دف لتشجيع التنافسية في الصناعات األساسية ،بينما
يعمل عمى تطوير صناعات عالية التكنولوجيا ،ويصمم ىذا النظام لتقديم الدعم لكل
مراحل اإلبداع وتطوير األعمال بدءا من البحث والتطوير والوصول لألسواق الدولية.
 .3لمواجية التحديات المستمرة التي تواجو منظمات األعمال والو يئات المختمفة والدولة
ككل في ىذه األوقات المتغيرة بسرعات فائقة ،يجب عمى متخذي الق اررات وراسمي
السياسات توظيف مدي واسع من نظم المعمومات ونظم إدارة المعرفة لتحسين وترشيد
الق اررات المتخذة ،ويتم ذلك من خالل:
 -إنشاء نظم المعالجة التحميمية عمى الخط لكي تساعد متخذ

ي الق اررات في البناء والعمل مع

النماذج التحميمية بسيولة ولرؤية المخرجات منيا في أبعاد متعددة،
 التطرق إلى ما وراء العالقات الموجودة في المعمومات مما يسمح لمتخذي الق اررات فياستخالص األنماط واالتجاىات والترابطات المؤثرة عمى األعمال المتدخمة في المنظمة والدول ة
عمي حد سواء،
 إنشاء نظم إدارة المعرفة التي ترتكز عمى الييكل الذي يرفع من قدرات وميارات رأس مالالمعرفة القادرة عمى إدارة المعرفة لتعظيم قيمتيا وتقديم عائد جيد عمي االستثمار .
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 .4المعرفة المطورة بثبات ويعاد تجديدىا باستمرار وعند الضرورة والمطبقة تعتبر مصد ار
مو ما لمقوة وتحقيق المزايا التنافسية لممنظمات والدولة حيث تترجم تمك المعرفة في
عمالء ومستفيدين راضيين ،جيود تسويق محسنة ،طرق إنتاج فعالة ،ورقابة عمى
المخزون في الوقت المناسب ،وتحقيق األعمال األكثر ربحية ،الخ.
 .5حتى نصبح نظم إدارة المعرفة ناجحة الممثمة لمنمو الط بيعي لمعالجة البيانات ونظم
المعمومات اإلدارية ،توجد حاجة ممحة إلنشاء بنية أساسية اللتقاط المعرفة وتوليدىا،
وتخزينيا ،وتحسينيا ،وتوضيحيا ،وبثيا لكل القوي العاممة بالمنظمة ووضعيا في
االستخدام عمي أساس يومي ،ويتم ذلك بتكنولوجيات المعمومات واالتصاالت المرتبطة
بتطوير المعرفة وادارتيا ما يمي:
 البنيات األساسية لشبكة اإلنترنت التي توفر الوظيفة األساسية لالتصال والمشاركة في المعرفةونقميا وادارتيا من خالل البريد اإللكتروني وشبكات التواصل االجتماعي والمؤتمرات عن بعد
باإلضافة إلي خزن المعرفة في سحابات الويب وامكانية تبادليا والبحث عنيا واسترجاعيا،
 نظم إدارة الوثائق والمحتوي المعرفي الرقمية التي تتداول الوثائق الرقمية أو محتوي الويبالداللي التي تتداول خالل دورة حياتيا الكمية،
 تكنولوجيا الذكاء االصطناعي التي تساند البحث واالسترجاع ،وتوضيح سمات المستخدمينومضاىاتيا ،والتنقيب عن األنماط المشتركة ،واكتشاف المعرفة لدعم القرار وممارسة األعمال،
 نظم إدارة تدفق العمل  Workflowالمساندة لمعمميات التنظيمية الييكمية والتي تتداول فيتنقيب تدفقات العمل،
 تعظيم أدوات ذكاء األعمال  Business Intelligenceالتي تساند العمميات التحميمية التيتحول البيانات التنظيمية المتفرقة في معرفة موجية نحو تحقيق الغاية مما يتطمب بيانات
متكاممة توفر من مستودعات البيانات ونظميا،
 أدوات المساعدات المرتبطة بالتكنولوجية المرئية  Visualizationالتي تساعد تنظيم العالقاتبين مكونات المعرفة والعمميات،
 برمجيات المجموعة والتعاون المساندة إلدارة الوقت ،المناقشة والحوار ،االجتماعات وورشالعمل االبتكارية ،الخ،
نظم التعمم اإللكتروني التي تقدم محتوي تعمم معين لتنمية القوة العاممة في طرق تفاعمية وبذلك
تساند عممية التدريس والتعمم.
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 .6نظم إدارة ا لمعرفة الحديثة تؤثر عمى العناصر االستراتيجية ألي خطة تنمية اقتصادية
وصوال القتصاد الجديد المبني عمى المعرفة المتمثمة في التالي:
 تطوير الصناعات المبنية عمى المعرفة كصناعة البرمجيات، مساعدة منشآت األعمال والصناعة لالستثمار في البحوث والتطوير ووضع الموارد الع امة أكثرفي جيود تنميتيا،
 تشجيع استخدام اإلنترنت لمتواصل في مشاركة المعرفة ونقميا، التوسع في صناعات خدمة المعرفة، جذب المينيين األكفاء من ذوي الميارة والجودة العالية، إنشاء نظام استثمار فعال لجذب االستثمارات األجنبية في المجاالت الفكرية، تعبئة نظام التعميم لخدمة المعرفة الوطنية، إنشاء نظام إعادة توزيع الدخل بطريقة عادلة، -إنشاء نظام لألمن االجتماعي واعادة تدريب القوي العاممة.

 أن الحراك لألمام نحو اقتصاد المعرفة الحديث يتطلب تحقيق التالي: .7إن الحراك لألمام نحو اقتصاد المعرفة الحديث يتطمب تحقيق التالي:
 -وضع اقتصاد المعرفة عمى قمة استراتيجيات التنمية المنشودة

 :إن الرغبة نحو اقتصاد

المعرفة ،مع قاعدة تعميم متطور وحديث وراسخ ،وبنية أساسية ديناميكية لتكنولوجيا
المعمومات واالتصاالت ،ونظام إبداع فعال ،ونظام مؤسسي لمدولة يراعي الحوكمة والتشريعات
المالئمة ىي التي تؤدي القتصاد المعرفة وتسيم في االقتصاد الدولي الجديد التنافسي.
 تطويع سياسات اقتصاد المعرفة لخصوصيات الدولة المعنية يتحقق من خالل وطبيعة ىذااالقتصاد الذي يمثل رغبة صادقة واقرار بأىميتو ،كما برىنت النجاحات المحققة لدول مثل
الصين ،اليند ،كوريا الجنوبية ،وغيرىا م ن االقتصاديات الصاعدة.
 العمل الجاد نحو تحقيق دعائم ومقومات اقتصاد المعرفة المبني عمى النمو الناتج من تفاعلاإلنتاج ،ومناخ األعمال المالئم ،واالستخدام الواعي ألصول المعرفة ،الذي يؤدي من خالل:


استبعاد التشريعات المعقدة والمعطمة وكل أشكال التعقيدات الروتينية البيروقراطية،



إنشاء اقتصاد مفتوح ومتماشي مع التجارة الدولية وجاذبا لالستثمار األجنبي المباشر،
ومستخدما لمقياسات التي تؤكد جعل القروض متاحة لممنشآت الصغيرة والمجتمعات
النامية الجادة،



وكل ذلك يتم من خالل  :اإلبداع المتمثل في نشر التكنولوجيا والممارسات الناجحة
لمجتمع معين؛ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت التي تمثل البنية األساسية
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لالقتصاديات المبنية عمى المعرفة؛ والتغييرات الجذرية الناجحة في اصالح نظم
التعميم.
 جعل الدولة ومؤسساتيا مسئولة مباشرة عن تحقيق حاجات وفرص وتطمعات اقتصاد المعرفة،من خالل استراتيجيتو التي تميم بواسطة رؤية الدولة المختمفة عن النماذج الموجية نحو حرية
السوق بصقة منفردة أو التداخل المنفرد أيضا.
 معرفة وفيم المجتمع بطريقة أحسن لدعم اقتصاد المعرفة ،ومن الجدير تأكيد أن معر فة توظيفالمجتمعات البشرية بصفة أحسن تمثل مفتاح تطوير وتنمية االقتصاديات المبنية عمى المعرفة،
ومن الواضح تواجد الحاجة لكل من:


معرفة ذاتية أحسن بين كل الناس والمجتمعات الكتشاف كيف يمكن بناء الثقة
والمجتمعات الضمنية ليا،



تفيم كيف أن الضغوط والحوافز تؤثر عمى بزوغ السموك واالىتمامات بطريقة أحسن،



فيم المؤشرات بطريقة أحسن لقياس أبعاد المعرفة واالبداع ،مع االعتراف بأن
المقاييس الكمية لن تمتقط أبدا تعقيدات المجتمعات البشرية بصفة كاممة.

----------------------------------------------------

الشكر والتقدير

تتقدم الجمعية المصرية لنظم المعمومات وتكنولوجيا الحاسبات بالشكر واالمتنان لكل من ساىم

في دعم المؤتمر لوجستيا وتنظيميا وماديا مما ساىم في نجاحو والتوصل لتوصياتو وخطة

العمل السابقة ،وتخص كل من:

 أكاديمية السادات لمعموم اإلدارية ممثمة في أ  .د .ليمي لطفي ،القائم برئاسة األكاديمية؛ أ .د .نييالخطيب ،عميد كمية العموم اإلدارية؛ أ  .د .إيناس عصمت عز ،رئيسة قسم الحاسب اآللي ونظم

المعمومات؛ أ  .د .م .محمد صالح مدير مركز تدريب أكاديمية السادات وكل العاممين بالمركز عمى
توفير التسييالت الالزمة التي أدت لنجاح عقد المؤتمر.

 وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات ممثمة في معالي الميندس  /خالد عمي نجم وزير االتصاالتوتكنولوجيا المعمومات الذي وضع المؤتمر تحت رعايتو

 أكاديمية البحث العممي والتكنولوجيا التي ساىمت في دعم المؤتمر لوجستيا ومادياوالشكر لكل الحاضرين والمشتركين في ا لمؤتمر والساىمين في فعاليات المؤتمر من خالل البحوث
والعروض المقدمة ومناقشاتيا والمحاورين الذين أثروا المؤتمر وساعدوا في نجاحو.
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