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"Toward Digital Transformation for Intelligence of Modern
Business
القاىرة 21-11 :أبريل 1028

وقائع المؤتمر
عقد المؤتمر العممي الخامس والعشرين لنظم المعمومات وتكنولوجيا الحاسبات موضوع (نحو التخول الرقمي
لذكاء منشآت األعمال المعاصرة) في الفترة من  21-21أبريل  ،1028تحت رعاية أ .د .خالد عبد الغفار
وزير التعميم العالي والبحث العممي وأ.د .محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العممي والتكنولوجيا بدعم

لوجستي ومشاركة من أكاديمية البحث العممي والتكنولوجيا،واالتحاد النوعي لجمعيات البحث العممي ،وأكاديمي
السادات لمعموم اإلدارية والمعيد العالي لعموم الحاسب ونظم المعمومات بقاعة مؤتمرات أكاديمية أكاديمية

البحث العممي والتكنولوجيا بالقاىرة .،وقد سجل واشترك في فعاليات المؤتمر في يومو األول ( )212مشتركا،

إلي جانب ( )00عضوا سجل في يومو الثاني في يومو الثاني (وزعت عمييم جمعيا المطبوعات التعريفية

بالمؤتمر ومجمة المعمومات المصرية (كمبيو نت) بعددىا التجميعي ( 21 /28مارس )1022العدد  ،10كما

تم ربطيم من خالل بادج المؤتمر بتقارير البحوث والعروض المقدمة في جمسات المؤتمر إلكترونيا موقع تمك

التقارير عمي اإلنترنت حالل موقع .Google. Drive

وعقد في إطار المؤتمر في اليوم األول جمسة افتتاحية تحدث فييا كال من أ.د .صفاء سيد محمود عميد

المعيد العالي لعموم الحاسب ونظم المعمومات ،أ.د .إيناس عصمت عز األستاذة وعميدة كمية العموم اإلدارية

بأكاديمية السادات ،أ.د .وجيدة عبد الرحمن أنور ،رئيس مجمس إدارة االتحاد النوعي لجمعيات البحث العممي
أ.د .دمحم دمحم اليادي األستاذ بأكاديمية السادات ورئيس مجمس إدارة الجمعية المصرية لنظم المعمومات

وتكنولوجيا الحاسبات ،وأ.د .سعيد درويش مستشار وزير التعميم العالي والبحث العممي لربط البحث العممي
بالصناعة إنابةعن أ.د .خالد عبد الغفار وزير التعميم العالي والبحث العممي.

وقد تمي ذلك ندوة عممية عن "تحديات التحول الرقمي وتأثيره عمي منشآت األعمال المصرية" تحت رئاسة أ.د.
دمحم فيمي طمبة أستاذ عموم الحاسب ونائب رئيس جامعة عين شمس األسبق ورئيس نقابة العمميين السابق،
وتحدث فييا كال من أ.د .م .أحمد بياء ،األستاذ المساعد بكمية الحاسبات والمعمومات بجامعة حموان

والمستشار األقميمي لشركة مايكروسوفت لمشرق األوسط ،أ.د .سمير أبو الفتوح صالح أستاذ المحاسبة ونظم
المعمومات بكمية التجارة جامعة المنصورة وعميد كمية الحاسبات والمعمومات األسبق بالجامعة ،وأ.د .عالء

الدين دمحم فيمي ،مستشار نظم المعمومات ونائب مدير إدارة نظم المعمومات ورئيس مركز المعمومات الرئيسي
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بالقوات المسمحة األسبق ،وأ .ىشام عرفات مستشار التحول الرقمي والمخاضر بجامعة النيل في دبموم عمم

البيانات.

وقعقدت جمسة المؤتمر األولي عن " نظم ذكاء األعمال الحديثة" تحت رئاسة أ.د .عالء الدين دمحم الغزالي،
أستاذ الحاسب اآللي ونظم المعمومات ورئيس أكاديمية السادات السابق ،تحدث فييا أ.د .دمحم دمحم اليادي،

وأ.د .م .بسمة محرم الحداد وأ .محمود دمحم أبرىيم.

وفي يوم المؤتمر الثاني نظمت فيو ثالثة جمسات عمل رئسية ،حيث ناقشت الجمسة الثانية من جمسات

المؤتمر العممية " المعرفةالنابعة من البيانات وعممية اتخاذ القرار" تحت رئاسة أ.د .مجدي حسن أبو العال
أستاذ الحاسب اآللي ونائب رئيس أكاديمية السادات لمعمو اإلدارية تحدث فييا كل من أ.د .دمحم دمحم اليادي

وأ.د .عالء الدين دمحم الغزالي .والجمسة الثالثة خصصت الستعراض موضوع ذكاء الصحة لممجتمع تحت
رئاسة أ.د .وجيدة أنور رئيس االتحاد النوعي لجمعيات البحث العممي وأستاذ طب المجتمع والبيئة بكمية طب

جامعة عين شمس تحدثت فييا عن أبعاد قانون التأمين الصحي وأبعاده لخدمة المجتمع في مصر ،كما تحدث
أ.د .سامي رمزي أستاذ الجراخة بالمعيد القومي لألورام بجامعة القاىرة عن استخدام التكنولوجيا الذكية في

تحسين خدما ت الصحة لمرضي السرطان في مصر ،كما استعرض كل من د .أحمد عبد الخميد البكل نائب

مدير مستشفي عين شمس االففتراضية ومدرس بقسم األعصاب عن مستشفي عين شمس االفتراضية في
إطار تطوير الرعاية الصحية ،وأخي ار تحدث كل من د .عبد المقصود المالح المدرس بقسم الطب الشرعي بكمية

طب جامعة عين شمس واألستاذ  Claudio Acetoمنسق تكنولوجيا المعمومات لشركة  HOPEمصر إنابة
عن أ.د.م .سمر عبد العظيم قسم الطب الشرعي عن الحل المقترح بواسطة شركة .HOPE 4 Egypt

والجمسة الرابعة تحت موضوع "تطبيقات مظم التحول الرقمي وذكاء األعمال" عقدت تحت رئاسة أ.د .صفاء
سيد محمود ،عميد المعيد العالي لعموم الحاسب ونظم المعمومات حيث استعرضت فييا أبعاد المواطنة الرقمية

وأثرىا عمي منشآت األعمال الذكية وفقا لرؤية مصر  ،1000كما تخدثت فييا د .شيماء عبد المجيد إبراىيم

عن التصنيع القمي في عممية تصميم العمارة ،ود .دمحم شعبان عن التحول الرقمي وأثره عمي المتاحف
المصرية ،وأ .دمحم عسكر مستعرضا تطوير إطار عمل مقترح لتطبيق ذكاء األعمال والبيانات الكبيرة في

الخدمات المصرفية والمالية ،ووضحت أ .عزة منير تأثير الحوسبة السحابية وذكاء األعمال ،وأخي ار استعرض

أ .إيياب الحداد عن ذكاء منشآت اعمال التأمين في رؤية تحميالت البيانات الكبيرة.

وفي والجمسة الخامسة عن "ختام وتوصيات المؤتمر" التي عقدت في نياية المؤتمر وتحدث فييا أ.د .دمحم
دمحم اليادي رئيس مجمس إدارة الجمعية ،وأ .د .عالء الدين دمحم الغزالي ،نائب رئيس مجمس اإلدارة ،وأ .حسام

السبكي أمين عام الجمعية ،وأ.د.م .مصطفي عبد الرحمن أمين صندوق الجمعية حيث تم فييا تحديد وقائع

المؤتمر ومدي تحقيقو ألىدافو ،واستعراض التوصيات التي تم التوصل ليا من فعاليات المؤتمر والتي يصل

عددىا لحوالي واحد وعشرين توصية مع خريطة طريق تنفيذىا،

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 شيادات لممشاركة في فعاليات المؤتمر في يوميو عمي أن ترسل ليم عمي البريد

اإل لكتروني المسجل في استمارات التسجيل.
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توصيات المؤتمر

وصوال لتطوير وتحديث منشآت األعمال الوطنية وغيرىا من مؤسسات الوطن نحو التحول
وتقميل المخاطرة وتحسين جودة حياتيا وفعاليتيا وتعزيز قدراتيا التخاذ قرارت فورية ذات جودة

عالية مبنية عمي معمومات متوافرة دقيقة ومتطابقة كسمات ليا في عالم اليوم يوصي بالتالي:
()1

تطوير بيئة أعمال متعاونة أكثر والتخمص من االختناقات المتواجدة من خالل

تبسيط ىياكل المنشأة العديدة ودعم تدفق المعمومات بين الوحدات واإلدارات المختمفة

بيا.
()2

()3

إضافة أبعاد التحول الرقمي والذكاء اإلصطناعي آللية النظم والتطبيقات الحالية،
عمي أال تبني تطبيقات جديدة ال تستفيد من ذلك التطور الحديث ،وبذلك يجب أن

يكون التزود بأي تطبيقات جديدة مراعيا لخيار توافر التحول الرقمي وذكاء األعمال.

استخدام أدوات وتكنولوجيات التحميالت الرقمية المتعددة وتزامنيا معا في جمع
ومعالجة وتخزين وتحميل وتوزيع المعرفة والبصائر الرقمية المستنبطة ،ففي ىذه

البيئة التكنولوجية الخصبة يحدث تكامل وظيفة البيانات بين األدوات والحمول

المعينة المستنتجة من توافر البيانات المفتوحة والتوافق مع المعايير والتشغيل البيني
()4

()5

ليا.

االستثمار في موىبة التحميالت ،حيث أن ممارسات التحميالت الرقمية الناضجة
تؤكد تطبيقات بيانات األعمال ،وتعترف بالحاجة لكل من التكنولوجيا المتخصصة

وميارات التحميالت إلي جانب فيم متعمق باألعمال ذاتيا.

إدارة بيانات منشأة األعمال في مستوي المستخدم ليا ،من خالل التوسع في القدرات
الرقمية المتعمقة ببيانات التجميع الماضية ألغراض تقرر جمع البيانات واالحتفاظ

بيا في مستوي المستخدم لدعم الفعل المتخذ ،وتقميل إخفاء البيانات مع الحصول

عمييا في الوقت الحقيقي.
()6

المشاركة مع منتفعي األعمال في تحميالت البيانات عبر المنشأة ،إذ أن نجاح

الذكاء الرقمي يجب أن يحاذي ويقارب أقرب حاجات األعمال وأال يصبح وظيفة

منفصمة في حد ذاتيا ،مع تطوير وتحسين جودة البصائر المستقاه والمتطابقة من
خدمات العميل أو المستخدم ووظيفة الدعم ،وعمي وجو خاص في االقتصاد اليش

عندما يكون والء العميل أساسي وميم.
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()7

ربط تنظيم الذكاء الرقمي مع نماذج األعمال في إطار ىياكل تنظيم التحميالت التي

تتراوح بين ثالثة أنواع تتمثل في :النماذج الالمركزية لوحدات األعمال الفردية ،أو

النماذج المركزية التي تخدم كل وظائف أعمال المنشأة ،أومركز التميز في نموذج
المحور والتحدث الذي يقدم ميارة التحميالت والحوكمة ودعم برنامج اإلدارة والخبرة

()8

()9

عبر المنشأة ،وفي ىذا السياق ال يوجد نموذج تنظيم تحميالت رقمي مثالي واحد.

تطوير واطالق نماذج أعمال جديدة تتفق مع التحول الرقمي وأبعاد اآلالت الذكية

المستخدمة التي تربط اآلالت معا في إطار النظم والتطبيقات الرقمية والمتسمة
بالذكاء.

التأكيد عمي حوكمة المعمومات كطريقة لتأكيد توافق البيانات ودقتيا وسالمتيا،

وعندما تكون الموارد أو األفراد غير كافيين إلنشاء وظيفة حوكمة البيانات ،عندئذ
يجب عمي اإلدارة أن ترتكز عمي السياسات واإلجراءات األحسن المطموب تطبيقيا

تجاه ذلك.

( )11دعم سرعة ثقافة اتخاذ القرار الكفؤ خالل المنشأة بواسطة تشجيع كل الوظائف
الستخدام بيانات دقيقة من كل األعمال القائمة بواسطة تطويع األدوات والعمميات

المالئمة لذلك.

( )11الوصول لحمول القضايا األخالقية والقانونية والتشريعية التنظيمية من خالل

استعراض مداىا ،حيث أن تحيزات العالم الواقعي تكون ضمنية في بيانات التدريب

المقدم.

( )12بناء نظام بيئي قوي يسيم في تنفيذ معايير البيانات ،وبيانات قطاع األعمال المفتوح
الستكشاف وتطويع التكاليف ونقص المعرفة الفنية ،من خالل مخاطبة القيود

الخاصة باستخام ضريبة االئتمان وأدوات الدعم إلي جانب ريادة أعمال جاذبة لذلك.

( )13نشر أبعاد التحول الرقمي وذكاء األعمال في المصالح الحكومية القائمة سواء عمي

المستوي المركزي والمحمي ،ألن لذلك التوجو فوائد جوىرية ىائمة لكل من منشآت
األعمال العامة والخاصة عمي حد سواء في التخطيط المحسن واضفاء الطبيعة
الشخصية ،مما يعتبر خطوة أساسية في التغيير المحتاج لو أكثر لكفاءة وفعالية

الخدمات الحكومية المتعمقة بالرعاية الصحية والتعميم عمي وجو خاص.

( )14جعل سياسات األعمال الداخمية في إطار منشأة األعمال حديثة ومرنة بصفة

مستمرة تسمح بالتعاون والمشاركة في المعرفة المتاحة باستخدام األدوات والوسائل
االجتماعية المتاحة عمي اإلنترنت.
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( )15صيانة موارد منشأة األعمال وانشاء مخرجات منتجة مرتبطة بالوظيفة المعينة تتسم
بالمصداقية واالكتمال إلي جانب تأمين وتحسين العالقات مع العمالء وسياق

اإلنترنت واعادة قدرات المنشأة.

( )16إنشاء قياسات تعمل عمي اجتذاب الرقمية المالئمة والصحيحة من خالل مؤشرات
أداء رئيسية تعمل عمي اجتذاب نماذج أعمال رقمية تسيم في جودة العمل وزيادة

االنتاجية وتحسين الجودة المبتغاه لممنافسة في حقبة العولمة .وبذلك يمكن قياس

ومراقبة فئات المستخدمين المختمفة ،وتقدبم مستوي قياسات كاممة تعمل عمي إمداد
مستخدمي األعمال بأدوات اختبار وآلية مالئمة االستيداف واضفاء الطابع

الشخصي عمييا.

( )17تقوية إطار موىبة التحول الرقمي والذكاء االصطناعي المتخصص لمخاطبة الفجوة
المتواجدة فييما ،مما يحتاج إلي االستثمار في التعميم وبرامج البحوث والتطوير
المرتبطة بيما ،مع إعادة توجيو نظام التعميم الحالي بحيث يرتكز أكثر عمي اإلبداع
والميارات الرقمية ويستنبط سياسة ىجرة جاذبة لممواىب األحسن التي تضيف قيمة

مضافة.

( )18تأكيد إعداد نظم التعميم والتدريب لتطوير الميارات التكنولوجية واالحتفاظ بقوي العمل
األحسن الماىرة ،مما يستوجب تعريف استباقي لموظائف األكثر احتماال لآللية ،وعقد

برامج إعددة التدريب التي توفر لفئات القوي العاممة المعتمدة سبل معيشتيم الخاصة
في مخاطرة.

( )19تنمية وتطوير وبناء قوي عاممة رقمية السمات من خالل مخططات التدريب الالزمة
لمتغمب عمي فجوة الميارات الرقمية الحالية واعدة ميارة العاممين نحو التحول الرقمي
الحادث في العمميات المرتبط باآلت الرقمية ذكية الطابع.

( )21مخاطبة اىتمامات التوظيف وتوزيع الدخل ،حيث أن آلية التحول الرقمي وذكاء
األعمال يمكن أن يكون ليا تأثي ار عميقا عمي الوظائف واألجور.

( )21خمق توافق أخالقي وقانوني بين المواطنين والمجتمع الدولي المحيط ،ولتحقيق ذلك
يحتاج لتشريع يقدم إطار عمل لمتعامل مع الشكوك القانونية حول التحول الرقمي

وذكاء األعمال في النظم والتطبيقات المستخدمة ليما.

 لتحقيق وتنفيذ ىذه التوصيات السابق اإلشارة ليا في أطار التوعية والتوجو الوطني
المستيدف نحو التحول الرقمي وتأثيره عمي ذكاء نظم وتطبيقات منشآت األعمال يجب
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عمي منشآت األعمال والمنظمات المختمفة اتباع الخطوات الخمسة التالية التي تمثل
خريطة طريق ليا:
أوال :استخدام حاالت ومصادر القيمة المتوافرة بالفعل الممكن التوصل ليا من خالل
مسح استخدام الحاالت المتواجدة في األفق وبيان احتياجات األعمال القائمة في سياق
السعي نحو التغيير المستيدف.

ثانيا :التعاون والتوافق التام مع بيانات النظم البيئية المحيطة من خالل ربط البيانات

بعضيا ببعض وعدم تفرقيا ،مع التقرير عمي مستوي تجميع البيانات وما قبل تحميميا،
وتعريف البيانات الحيوية ذات القيمة العالية لممنشأة المعينة.

ثالثا :استخدام األساليب واألدوات والتكنولوجيات الحديثة المالئمة التي تسيم في التقريب
والتوافق مع ذكاء األعمال الرقمي ،والتخمص من الفجوات الناجمة من عدم القدرة،

وقصور الميارت الالزمة لذلك ،مع تبني مدخال لترابط االختبار والتعمم معا.
رابعا :تكامل تدفق العمل من خالل التحول الرقمي والذكاء االصطناعي مع عمميات
األعمال وتعظيم تفاعل اإلنسان مع اآللة.
خامسا :بث التوعية الثقافية والتنظيم المفتوح المتواجد من خالل تطويع ثقافة مفتوحة
وتعا ونية ،وبناء الثقة في المعرفة والبصائر المستنبطة من استخدام التحول لرقمي وذكاء
األعمال ،واعادة ميارة قوي العمل لتأكيد التكامل المأمول.

تقديم الشكر لكل من:

تتقدم 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:

 .2أ.د .خالد عبد الفار ،وزير التعميم العالي والبحث العممي عمي تكرمو برعاية المؤتمر وانابة أ .د.
سعيد درويش مستشاره لربط البحث العممي بالصناعة في حضور حفل افتتاح الؤتمر.
 .1أ.د .محمود صقر ،رئيس أكاديمية البحث العممي والتكنولوجياعمي رعاية األكاديمية لممؤتمر ودعمو،
 .0أ.د .وجيدة عبد الرحمن أنور ،رئيس مجمس إدارة االتحاد النوعي لجمعيات البحث العممي عمي
مشاركتيا في دعم المؤتمر وتنظيميا جمسة المؤتر العممية عن الصحة الذكية لممجتمع.
 .4أ.د .صفاء سيد محمود ،عميد المعيد العالي لعموم الحاسب ونظم المعمومات عمي دعم المؤتمر
والمشاركة في فعالياتو
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 .0أ.د .إيناس عصمت عز ،األستاذ بقسم الحاسب اآللي ونظم المعمومات بأكاديمية السادات لمعموم
اإلدارية ،وعميد كمية العموم اإلدارية عمي تشجيع ودعم المؤتمر والمشاركة في افتاحة.
 .2أ.د.م .نيفين مكرم ،القائم برئاسة مجمس قسم الحاسب اآللي ونظم المعمومات بأكاديمية السادات
 .2أ.د .عالء الدين دمحم الغزالي ،نائب رئيس مجمس اإلدارة عمي دعمو المادي والمعنوي في عقد وتنظم
المؤتمر
 .8أعضاء الجمعية المصرية لنظم المعمومات وتكنولوجيا الحاسبات الذين ساىموا ماديا ومعنويا
وتنظيميا في نجاح المؤتمر.
 .1السادة المشتركين الذين في فعاليات ومناقشات المؤتمر.
 .20السادة األساتذة المشتركين في ندوة المؤتمر ورئاسة جمساتو ومقدمي البحوث البحوث والعروض
في جمسات المؤتمر.
 .22أعضاء جمعية جوالة كمية التجارة ،جامعة عين شمس المساىمين في االستقبال والتنظيم لممؤتمر.
 .21أدارة العالقات العامة بأكاديمية البحث العممي والتكنولوجيا .
==========================================================

برنامج المؤتمر النهائي
األربعاء إلي الخميس  11-11أبريل 1112

اليوم األول :األربعاء  11أبريل 1112

 التسجيل لممؤتمر :الساعة  20 :00 – 8:00صباحا
 حفل االفتتاح :الساعة  22:00 – 20:00صباحا

محمود ،عميد المعيد العالي لعموم الحاسب ونظم المعمومات ،أستاذ تكنولوجيا

-

أ.د .صفاء سيد

-

أ .د .إيناس عصمت عز،

التعميم والمعمومات ،جامعة عين شمس

أستاذ بقسم الحاسب اآللي ونظم المعمومات وعميد كمية العموم اإلدارية

بأكاديمية السادات لمعموم اإلدارية.

-

أ .د .وجيدة عبد الرحمن أنور،
أ.د .دمحم دمحم اليادي،

أ.د .سعيد درويش،

رئيس مجمس إدارة االتحاد النوعي لجمعيات البحث العممي

رئيس مجمس إدارة الجمعية المصرية لنظم المعمومات وتكنولوجيا الحاسبات

مستشار وزير التعميم العالي والبحث العممي نائبا عنسعادة أ.د .خالد عبد الغفار وزير

التعميم العالي والبخث العممي

 استراحة 22:00- 22:00 :صباحا

 ندوة المؤتمر :الساعة  2:00 – 22:00ظي ار
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"تحديات التحول الرقمي وتأثيره عمي منشآت األعمال المصرية "
رئيس الجمسة :أ.د .دمحم فيمي طمبة،

األستاذ بكمية الحاسبات والمعمومات جامعة عين

شمس نائب رئيس الجامعة السابق ،ونقيب العمميين السابق

المتحدثون:
أ .د .م .أحمد بياء الدين ،أستاذ مساعد بكمية الحاسبات والمعمومات ،جامعة حموان

-

أ.د .سمير أبو الفتوح صالح ،أستاذ المحاسبة ونظم المعمومات ،كمية التجارة جامعة المنصور

أ.د .عالء الدين دمحم فيمي ،مستشار نظم المعمومات ،ونائب مدير إدارة نظم المعمومات و رئيس مركز

-

المعمومات الرئيسي بالقوات المسمحة األسبق

أ .ىشام عرفات ،مستشار التحول الرقمي ومحاضر بجامعة النيل

-

 الجمسة األولي :الساعة  1:00 – 2 :00ظي ار

نظم ذكاء األعمال الحديثة والتحول الرقمي"

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

أستاذ بقسم الحاسب اآللي ونظم المعمومات،

ورئيس أكاديمية السادات السابق

المتحدثون:
-

أ.د .دمحم دمحم اليادي ،أستاذ بقسم الحاسب اآللي ونظم المعمومات بأكاديمية السادات
"Towards Developing Modern BI Systems for Egyptian
""Enterprises in Recent Digital Era

 أ.د .م .بسمة محرم الحداد ،أستاذ مساعد تكنولوجيا الحاسبات والنظم ،معيد التخطيط القوم ،وأ .محمود دمحم إبراىيم ،أخصائي جودة برمج أول ،مصمحة الصرائب العامة

"منشآت األعمال والتحول الرقمي "Business Enterprises and Digital Transformation

اليوم الثاني :الخميس  11أبريل 1112
 الجمسة الثانية :الساعة  20 :00 –1 :00صباحا
"المعرفة النابعة من البيانات وعممية اتخاذ القرار“

رئيس

الجمسة :أ .د .مجدي حسن أبو العال،

أستاذ بقسم الحاسب اآللي ونظم المعمومات

ونائب رئيس أكاديمية السادات لمعموم اإلدارية"

المتحدثون:
-

أ.د .دمحم دمحم اليادي ،أستاذ بقسم الحاسب اآللي بأكاديمية السادات
”“Towards Data-Driven Knowledge for Intelligent Enterprises
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أ.د .عالء الدين دمحم الغزالي ،استاذ بقسم الحاسب اآللي ونظم المعمومات ورئيس أكاديمية السادات السابق

-

""Business Decision Making Process for Changing World

 استراحة :الساعة  22 :00 – 20 :00ظي ار

 الجمسة الثالثة :الساعة  2:00 – 22:00ظي ار

"الصحة الذكية لممجتمع "Smart Health for Society

رئيس

الجمسة :أ.د .وجيدة أنور ،رئيس مجمس إدارة االتحاد النوعي لجمعيات البحث العممي

المتحدثون:

أ .د .وجيدة أنور ،قسم طب المجتمع والبيئة وطب الصناعات ،كمية الطب – جامعة عين شمس""New Universal Health Insurance Law and Applications of Smart Health in Egypt

 -أ .د .سامي رمزي ،أستاذ الجراحة – المعيد القومي لألورام – جامعة القاىرة

""The Use of Smart Technology in Improving Health Services for Cancer Patients in Egypt

 .د .أحمد البكل ،نائب مدير مستشفي عين شمس االفتراضية مدرس كمية الطب – جامعة عين شمس
”“Ain Shams Virtual Hospital:: Healthcare development

-أ .م .سمر عبد العظيم ،قسم الطب الشرعي ،كمية الطب – جامعة عين شمس ،وقد قدم العرض د .عبد

المقصود المالح ،مدرس بقسم الطب الشرعي كمية الطب ،جامعة عين شمس وأ Claudio Aceto .المنسق

الفني لتكنولوجيا في قسم  HOPEمصر
""Victims of Violence Registry: the Solution Proposed by Hope 4 Egypt

 الجمسة الرابعة :الساعة 0 :00 – 2:00ظيرا
رئيس الجمسة:

أ.د.

صفاء سيد

محمود ،عميد المعيد العالي لعموم الحاسب ونظم المعمومات،

أستاذ تكنولوجيا التعميم والمعمومات ،جامعة عين شمس

"تطبيقات نظم التحول الرقمي وذكاء األعمال"

المتحدثون:
-

اد صفاء سيد محمود  ،عميد المعيد العالى لعموم الحاسب ونظم المعمومات

-

د .شيماء عبد المجيد إبراىيم ،مدرس اليندسة المعمارية ،كمية ىندسة البنات ،جامعة األزىر
)"Digital Fabrication in (Architecture Design Proces

"المواطنة الرقمية وأثرىا عمي منشآت األعمال الذكية وفقا لرؤية مصر "1000

-

د .دمحم شعبان دمحم مصطفي  ،مديروركز المعمومات والتوثيق الرقمي بمتحف أخناتون

-

أ .دمحمعبد الحميد عسكر ،باحث دكتوراه ،نظم معمومات األعمال ،كمية التجارة جامعة حموان
"Developing Proposed Framework for Implementing Business Intelligence and
"Big Data in Banking and Financial Services

-

"التحول الرقمي وأثره عمي المتاحف المصرية :دراسة مقارنة"

أ .عزة منير ،باحثة دكتوراه ،نظم معمومات األعمال ،كمية التجارة جامعة حموان
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""The Impact of Cloud Computing and Business Intelligence

 أ .إيياب الحداد ،باحث دكتوراه ،قسم الحاسب اآللي ونظم المعمومات ،أكاديمية السادات""Insurance Business Enterprises' Intelligence in View of Big Data Analytics

الجمسة الخامسة 0 :00– 0 :00 :ظي ار
ختام وتوصيات المؤتمر
المتحدثون:
 -أ.د .دمحم دمحم اليادي،

رئيس مجمس إدارة الجمعية

 -أ.د .عالء الدين دمحم الغزالي،

نائب رئيس مجمس إدارة الجمعية ،أمين عام االتحاد النوعي

لجمعيات البحث العممي

 أ.د .م .مصطفي عبد الرحمن، -أ .حسام

أمين صندوق الجمعية

السبكي ،أمين عام الجمعية

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