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هكاى عقد املؤمتر

قاعت هؤمتراث أكادمييت البحث العلوي والخكنولوجيا(الطابق الثالث)
( 101شارع القصر العيني ،القاهرة)

فعاليات المؤتمر
وقائع فعاليات المؤتمر العممي الثالث والعشرين لنظم المعمومات وتكنولوجيا الحاسبات المنعقد تحت موضوع

(إدارة تكنولوجيا المعمومات ) في الفترة من  13-12أكتوبر  2016بقاعة مؤتمرات أكاديمية البحث العممي
والتكنولوجيا ،تحت رعاية أ.د .محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العممي والتكنولوجيا ،ومشاركة ودعم كل من
االتحاد النوعي لجمعيات البحث العممي ،وكمية العموم اإلدارية بأكاديمية السادات لمعموم اإلدارية ،وأكاديمية

البحث العممي والتكنولوجيا.

وقد حضر واشترك في فعاليات المؤتمر  101مشتركا في يومو األول و  40مشتركا إضافيا في يومو الثاني

وزعت عمييم جمعيا المطبوعات التعريفية بالمؤتمر ومجمة المعمومات المصرية

(كمبيو ست ) بعددييا ،16

 17كما تم ربطيم من خالل بادج المؤتمر بتقارير البحوث والعروض المقدمة في جمسات المؤتمر إلكت رونيا
لموقع تمك التقارير عمي اإلنترنت في إطار خدمة .Google Drive

وعقد في إطار المؤتمر في اليوم األول جمسة افتتاحية قدمتيا أ .د .صفاء سيد محمود ،عميد مالمعيد العالي

لمحاسب اآللي واإلدارة ونظم المعمومات ،واشترك فييا كل من أ
اإلدارية بأكاديمية السادات لمعموم اإلدارية ،وأ

.د .إيناس عصمت عز ،عميد كمية العموم

.د .عالء الدين محمد الغزالي ،نائب رئيس مجمس إدارة

الجمعيةالمصرية لنظم المعمومات وتكنولوجيا الحاسبات وأمين عام االتحاد النوعي لجمعيات البحث العممي،

وأ.د .محمد محمد اليادي ،رئيس الجمعية المصرية لنظم المعمومات وتكنولوجيا الحاسبات.

وقد تمي ذلك غقد ندوة عممية عن "مشكالت إدارة تكنولوجيا المعمومات في المؤسسات والمنظمات المصرية "
برئاسة أ.د .محمد فيمي طمبة نائب رئيس جامعة عين شمس السابق وتقيب العمميين السابق ،ومشاركة أ .د.
صبري الشبراوي ،أستاذ إدارة األعمال بالجامعة األم

ريكية بالقاىرة ،وأ .د .سمير أبو الفتوح صالح أستاذ

المحاسبة ونظم المعممات اإلدارة بكمية التجارة جامعة المنصورة ،وأ

.د .أحمد بياء أستاذ مساعد بكمية

الحاسبات والمعمومات ،جامعة حموان حيث تم مناقشة أبعاد مشكالت إدارة تكنولوجيا المعمومات في المؤسسات

والمنظمات المصري وخاصة فيما يتعمق بقصور إدارتيا العممية وتأىيل القوي العاممة المينية واإلدارية وتوعية
المواردالبشرية لمتعامل مع أبعاد التحول الرقمي وحقبة العولمة التي يشيدىا العالم المعاصر.
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واختتم اليوم األول بعقد جمسة أول لمناقشة ثالث بحوث وعروض مقدمة تحت عنوان " تكنولوجيا معمومات
الرعاية الصحية " .برئاسة أ .د .كمال شعير ،األستاذ بكمية الطب جامعة القاىرة ورئيس جمعية بحوث
المستقبميات المصرية العربية.

وفي يوم المؤتمر الثاني نظمت أربع جمسات عمل ناقشت الجمسة األولي " إدارة تكنولجبا المعمومات " برئاسة

أ.د .مجدي حسن أبو العال  ،استاذ بقسم الحاسب اآللي ونظم المعمومات بأكاديمية السادات لمعموم اإلدارية

ونائب رئيس الجمعية لشئون التعميم حيث تم عرض ومناقشة ثالثة بحوث وعروض مقدمة ،والجمسة التالية

خصصت لتحديد "أبعاد إدارة أعمال تكنولوجيا المعمومات " تحت رئاسة أ .د .عالء الدين محمد الغزالي ،أستاذ
بقسم الحاسب اآللي ونظم المعمومات ورئيس األكاديمية السابق ،وقد

استعرض فييا ونوقشت ثالثة أعمال ؛

والجمسة التالية ناقشت موضوع "تطبيقات تكنولوجيا المعمومات وادارتيا " برئاسة أ .د .صفاء سيد محمود عميد

المعيدالعالي لمحاسب اآللي واإلدارة ونظم المعمومات وأستاذ تكنولوجيا التعميم والمعمومات بكمية التربية النوعية
جامعة عين شمس ،حيث تم فييا عرض ومناقشة أربع أعمال ؛ أما الجمسة األخيرة لممؤتمر فقد خصصت

الستعراض "ختام فعاليات وتوصيات المؤتمر " برئاسة إ .د .محمد محمد اليادي ،رئيس مج لس اإلدارة ومشاركة
وقد تم استعراض وقائع فعاليات المؤتمر

أ.د .عالء الدين محمد الغزالي نائب رئيس الجمعية،

المقترحة المؤتمر التي تم فييا اعتماد خمسة عشر توصية.

والتوصيات

وقد وزعت في جمسات المؤتمر شيادات تقدير وتكريم لمسادة المشتركين في الجمسة االفتتاحية وندوة المؤتمر
العممية ورؤساء جمسات عمل المؤتمر ،كما وزعت شيادات لكل من تقدموا ببحوث وعروض في جمسات

المؤتمر ،إلي جانب توزيع شيادات لممشاركة في فعاليات المؤتمر في يومييو.

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

توصيات المؤتمر
في إطار الحقبة الرقمية التي يشيدىا العالم المعاصر واتجاه المنظمات والمؤسسات
المختمفة عمي كافة توجياتيا ومستوياتيا نحو التحول الرقمي فإنو لنجاح إدارة
تكنولوجيا المعمومات أقر المشتركون في المؤتمر باإلجماع التوصيات التالية:
 .1أهميت مراػاة تطىر منظماث ومؤسساث األػمال

انحذيثت بحيث تتؼذي انتفكير انتمهيذي في

وضؼيت تكنىنىجيا انمؼهىماث انمنفصهت ،إني تزايذ تكامهها وامتزاجها مغ ػمهياث األػمال انتي
صارث جزءا متمما ومكمال نها وتمثم التصاد انخذمت انمشكم نتغيير مذخم انتىجه انمرتكز ػهي
انتكنىنىجيا وانمشروع فحسب ،إني منظىمت جذيذة ث رتكز ػهي انخذماث انمىجهت Service
Orientedمما يؼظم أبؼاد انترابط وانتشابك وانتماسك نكم مكىناث انمنظمت اسهاما في وصم
انمستفيذين مغ انخذماث انممذمت بطرق جذيذة تؤدي نخهك خبراث وإبذاػاث وتىفير فرص
جذيذة.
 .2تطوير استراتيجية آلية وتكنولوجية تربط وتوصل مشروعات تكنو لوجيا المعمومات باستراتيجية
وخطط األعمال طويمة األجل في المنظمات والمؤسسات.
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 .3تطوير وبناء رؤية مستقبمية لتكنولوجيا المعمومات في العصر الرقمي تتبع طمبات األعمال
المتغيرة بسرعة وتزويدىا المستمر بالتكنولوجيات المساعدة لتحسين الفعالية التنظيمية من
خالل تضمين ا لقدرات الرقمية المالئمة الحديثة كالحوسبة السحابية ،وتكنولوجيا المحمول،
والبيانات الكبيرة وتحميالتيا وتكنولوجياتيا ،ووسائل التواصل االجتماعي وغيرىا .
 .4أىمية تأكيد تأىيل دور مدراء ومينيوا تكنولوجيا المعمومات في المنظمات والمؤسسات المختمفة
من خالل تفيم أبعاد ا ألعمال المقدمة ،واقامة عالقات وثيقة مع مديري األعمال ،وتمكينيم من
اتخاذ ق اررات أرشد مبنية عمي المعمومات والمعرفة المتاحة ،واالستجابة السريعة لتغيير
احتياجات األعمال ،وتمكين األعمال في التكامل مع تكنولوجيا المعمومات الحديثة.
 .5إنشاء شراكة نشطة بين مدير تكنولو جيا المعمومات مع مدراءاألعمال بالمنظمة مبنية عمي
استراتيجية العالقة المستدامة طويمة األجل تؤكد التفاعل الدائم ،وتحدد األولويات ،وتختبر أبعاد
التقدم ،وتخصيص الموارد النادرة ،وتطور المسئوليات المشتركة .
 .6تطوير معايير وخطوط إرشادية موحدة لقياس مدى اداء تكنولوج

يا ونظم معمومات المنظمة

لمحكم عمي جودتيا الممبية ألىداف األعمال ،واالستجابة بسرعة واقتصاديا لمحاجات الجديدة،
وتوسيع مجال األعمال والخدمات الموجية ،وتطوير المعمارية وخطط التنفيذ ،واالرتكاز عمي
العمالء والمستخدمين الحاليين والمتوقعين ،وتأكيد جودة الموارد الب شرية القائمة عمي تنفيذ
األعمال ،وتطويع التكنولوجيات الجديدة لمتطبيق .
 .7ضرورة ربط إدارة تكنولوجيا المعمومات بشحذ اإلبداع المؤسسي المساند الحتياجات األعمال
الناشئة مع تمكين دورىا في التحول الرقمي المعاصر لمساندة تحميالت البيانات الكبيرة في
المؤسسات والمنظمات.
 .8حتمية تصميم بنية أساسية لإلبداع التكنولوجي مع استخدام أساليب المراقبة وتحميل الفجوات
القائمة ألصول وعمميات األعمال لتعريف وتحديد أولويات االستثمار في مورد تكنولوجيا
المعمومات.
 .9التركيز عمي تكنولوجيا إدارة البيانات فيما يتعمق بجيود تحميالت البيانات غير الييك

لية من

خالل تعزيز إدارة مستودعات بيانات المنظمة وما يرتبط بيا من ذكاء األعمال.
 .10مخاطبة فجوات الميارات التي تعرقل جيود إدارة أعمال تكنولوجيا المعمومات والمرتبطة بمدراء
األعمال ومديري تكنولوجيا المعمومات من خالل التوعية بإدارة تكنولوجيا المعمومات فيما يتعمق
بمسئوليات تخزين البيانات وتوفير التأمين واألمن ليا واستخدام تكنولوجيات تحميالتيا ،وتوعية
كل الكوادر العاممة بتطبيق برامج تغيير فعالة.
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 .11اختيار مبادرات ومشروعات التحول الرقمي في إدارة أعمال المنظمات والييئات بحيث يكون ليا
مشروعات تكنولوجيا المعمومات الواعدة التي تعود

تأثي ار مرتفعا مع التركيز عمي مبادرات و
بالفائدة والنفع عمي بقاء ونمو المنظمة .

 .12تحديث برامج التعميم والتأىيل لنظم المعمومات اإلدارية ونظم معمومات األعمال ،وتكنولوجيا
المعمومات التي تقدم حاليا في كميات ومعاىد التعميم العالي المحمية لكي تتضمن مقررات عن
أبعاد إدارة تكنولوجيا المعمومات تشتمل عمي إدارة الخدمة ،إدارة التطوير ،اإلدارة البشرية ،إدارة
النظم ،إدارة الوقت ،إدارة األداء ،إدارة الضغط واالجياد

 ،Stress Managementإدارة

المشكمة ،اإلدارة العممية ،إدارة عممية األعمال ،إدارة المشروع ،إدارة المعرفة ،إدار ة االستثمار،
إدارة المكون  ،Configuration Managementإدارة التطبيق ،إدارة الحدث ،إدارة التغيير،
اإلدارة االستراتيجية ،إدارة الشبكة ،إدارة الحقوق ،إدارة دورة الحياة ،إدارة تمويل تكنولوجيا
المعمومات ،إدارة األمن ،إدارة المحتوي الرقمي ،إدارة المخاطر ،إدارة الم

ورد ،إدارة اإلنذار

 ، Alert Managementإدارة العالقات ،إدارة التشريع ،إدارة األرشفة اإللكترونية ،إدارة
التعييد  Outsourcingمع مفاىيم الحوسبة السحابية ،وىكذا.
 .13تأكيد األداء والبحث العممي البيني المتعدد والمتداخل التوصيات والميارات لزيادة الكفاءة
واإلبداع في حقبة التحول الرقمي الحديث.
 .14ضرورة خضوغ كافة البرمجيات سواء تمك المنتجة من قبل شركات تطوير البرمجيات بالقطاع
الخاص أو المطورة من قطاعات الدولة المختمفة لالعتماد من قبل مركز ىندسة البرمجيات
واالعتماد بوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات.
 .15أىمية تطوير ميثاق أخ القيات لمينيي تكنولوجيا المعمومات يحدد المبادئ التي يجب االلتزام
بيا ،ومحور القيم الجوىرية لمعمل في مجاالت مينة تكنولوجيا ونظم المعمومات مما يعزز ثقة
واحترام االخرين ليم.
----------- --------------------------------------------

تقديم الشكر لكل من الييئات التالية:

تقدمت إدارة المؤتمر والمشاركين في فعالياتو الشكر لكل من الييئات واألفراد الذين ساىموا
معنويا وماديا وعينيا وتنظيميا مما أدي لنجاح المؤتمر وعمي وجو خاص كل من:
 .1أ.د .محمود صقر ،رئيس أكاديمية البحث العممي والتكنولوجيا لرعاية المؤتمر،
 .2أ.د .وجيدة أنور ،رئيس مجمس إدارة االتحاد النوعي لجمعيات البحث العممي
والمشاركة في استضافتو.
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لدعم المؤتمر

 .3أ.د .ليمي لطفي ،القائم بأعمال رئيس أكاديمية السادات لمعموم اإلدارية عمي اعتماد دعم المؤتمر
ماديا.
 .4أ.د .إيناس عصمت عز ،رئيس مجمس قسم الحاسب اآللي ونظم ا

لمعمومات بأكاديمية السادات

لمعموم اإلدارية ،وعميد كمية العموم اإلدارية عمي تشجيع ودعم المؤؤتمر والمشاركة في افتاحة.
 .5وأعضاء الجمعية الذين ساىموا ماديا ومعنويا وتنظيميا في نجاح المؤتمر
 .6السادة األساتذة المشتركين في ندوة المؤتمر ورئاسة جمستو ومقدمي البحوث الب حوث في جمسات
المؤتمر.
 .7أعضاء جمعية الجوالة المصرية المساىمين في االستقبال والتنظيم لممؤتمر.
 .8أدارة العالقات العامة بأكاديمية البحث العممي والتكنولوجيا التي وفرت الفنيين والمساعدين لممؤتمر .
 .9السادة المشتركين الذين شاركوا في فعاليات المؤتمر .

===================================================
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