المؤتمر العممي الخامس والعشرين لنظم المعمومات
وتكنولوجيا الحاسبات
عن

"نحو التحول الرقمي لذكاء منشآت األعمال المعاصرة”
"“Towards Digital Transformation for Intelligence of Modern Business Enterprises

 .1املقدهة:

القاهرة :األربعاء – الخميس  12-11أبريل 2018

في إطار بزوغ حقبة التحول الرقمي التي صارت منتشرة عمي المستوي الدولي المعاصر ،صار من الشائع والمألوف حديثا تطوير
أبعاد ذكاء منشآت ومنظمات األعمال وخدمات تحميالت بياناتيا المتاحة  .وقد بدأت منظمات ومؤسسات أعمال كثيرة في التحول
إلي ذكاء األعمال والتحميالت متعدية في ذلك منصات تكنولوجيا المعمومات التقميدية في إعداد التقارير الم
ذكاء األعمال ومنصة التحميالت وذلك وفقا لتقرير مؤسسة جارتنر

ركزية الطابع ،إلي

 Gartnerالعالمية المتخصصة في دراسات واستشارات

تكنولوجيا المعمومات الصادر عام  2016تحت عنوان "رباعية ذكاء األعمال  ."Business Intelligence Quadrantوبذلك
اصبح مجال ذكاء األعمال والت حميالت من المجاالت الميمة والواعدة لمنشآت اال

عمال المعاصرة حيث يعكس حجم وتأثير

المشكالت المرتبطة بالبيانات التي صارت متواجدة في عصر التحول الرقمي المعاصر  .وبذلك ،يمكن مالحظة أن كال من الجو د
والوقت المستغرق في منح اإلعتماد عمي التقارير التي تعد وتأخذ وقتا و جيدا كبي ار لمبناء تتطمب ميارة فنية إلنتاجيا وفيميا ،
قد تحول في نطاق الحقبة الرقمية الحديثة التي تتضمن وتتشكل من كميات ضخمة وأنواع متنوعة وغير ىيكمية من البيانات
المتدفقة حديثا في األعمال المعاصرة لكل منظمات ومؤسسات المجتمع

من خالل كل المصادر الممكن تصورىا  .وفي نفس

الوقت ،صار مستخدموا تطبيقات األعمال المختمفة في كافة المنشآت يعممون من كل األماكن االفتراضية المتاحة ليم ،وصاروا
متصمين مع بعضيم ببعض ومع كل شيئ ،مما جعميم يتوقعون الوصول إلي أي بيانات يحتاجون إلييا عند طمبيا مستخدمين
في ذلك األدوات والبرمجيات ال تي يفضمونيا  .وفي ىذه البيئة الديناميكية الطابع يحتاج مستخدموا األعمال المعاصرة القدرة
الكتشافيا مما يمقي الضوء عمي المعمومات الجديدة واإلجابة عمي تساؤالتيم واستفساراتيم ،ال مجرد معرفة ما حدث ولكن أيضا
عن لماذا حدث ذلك  .وقد ساىم ذلك في االستفادة من حمول ذكاء األعمال والتحميالت التي في مقدرتيا ان تعرض ما حدث
بالفعل من خالل التقارير ولوحات العرض إلي جانب اكتساب مزايا التحميالت المتقدمة التي تسمح لمستخدمي األعمال في
االستفسار بسرعة وسيولة في البيانات المتاحة ليم لمتعرف عمي لماذا حدث شيئ ما ،والكتشاف جذور األ سباب فيما وراء ذلك،
حيث انو فقط مع أساليب العروض المرئية

 Virtualizationالمتوافة والمعقدة لحد ما سيولة استخداميا وفيميا مع واقع
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الرقمية المتاحة ممن يمكن مستخدمي العمال وخدماتيا من الحصول عمي إجابات مبنية عمي الحقائق التي يحتاجون ليا من
خالل مزايا األعمال الحقيقية.
وغالبا ما ترتكز منظمات األعمال الحالية عمي تكنولوجيا المعمومات

المستخدمة كأساليب ووسائل لتطوير منظور وآفاق

المتستخدم واتخاذ القرار المبني عمي الحقائق  .وبينما تعتبر تكنولوجيا المعمومات عامال مساعدا ميما في ىذا التوجو ،إال أنيا
تمثل جزءا صغي ار في ا لمعادلة ،ح يث أنو بدال من التركيز عمي التكنولوجيا المقدمة كميا تعتبر مقومات نجاح أي منظمة يقع
مبشرة عمي البشر والعممية ودعم تكنولوجيا المعمومات المناسبة ليا
ا
المؤتمرات والندوات المينية عن ىذا التوجو الحديث بجانب ا

 .وىناك شبو اقتناع كامل حاليا من خالل توصيات

لممارسات الفعمية لألعمال وتكنولوجيا المعمومات بأن تكنولوجيا

المعمومات وذكاء منشىآت األعمال والتحميالت صارتا تسيمان لحد كبير في تقدم وتحديات األعمال المعاصرة في حقبة العولمة
التي يمر بيا العالمم المعاصر  .وقد صار ينظر لذكاء األعمال المعاصرة المستخدمة لمتحميال ت المتقدمة بتوافر معمومات تمك
المنشآت في اتخاذ الق اررات الصائبة والمناسبة والفورية المعتمدة عمي الحقائق  .وفي ىذا السياق ،يعتبر مستودع البيانات ممثال
نياية خمفية أو بنية أساسية تسيم في تحقيق ذكاء األعمال المستيدف امشتمل عمي بصيرة مكتسبة من خالل تنقيب

البيانات

الييكمبة وغير الييكمية المتاحة بالفعل (المحتاجة لنظم إدارة المحتوي الرقمي ) .وعمي ذلك ،فإن ىذه الحقبة الزمنية الحالية في
التحول الرقمي المعاصر تسيم لحد كبير في تشكيل ذكاء منشىآت األعمال وما يطمبو ذلك من تحميالت بيانات متقدمة.
وكعادة الجمعية المصرية لنظم المعمومات وتكنولوجيا الحاسبات في التطرق لكل ما ىو جديد في المجاالت المينية المتطورة
لعموم وتكنولوجيات المعمومات واستكماال لما تم مناقشتو والتوصل لو في مؤتمرىا العممي الرابع والعشرين السابق في مجال
البيانمت الكبيرة والتحميالت لألعمال تركز في مؤتمرىا ال حالي الخامس والعشرين عمي ظاىرة التحول الرقمي و

ذكاء منشآت

األعمال المعاصرة.

 .2أهداف املؤمتر:
ييدف ىذا المؤتمر إنشاء منصة لتسييل المشاركة في المعرفة المتعمقة بظاىرة التحول الرقمي المعاصر وذكاء منشاءات األعمال
الحديثة لألكاديميين والممارسين والمبدعين ومديري األ عمال؛ كما يعمل عمي مراجعة البصائر وتطبيقات األعمال الجديدة المرتبطة
بأدوات وأساليب وتكنولوجيات ذكاء األعمال وتحميالت البيانات الكبيرة لألعمال؛

وتقديم الفرصة لمناقشة التطورات الحديثة في

إطار حقبة التحول الرقمي وانعكاسيا عمي ذكاء منشآت ومنظمات األعمال المعا

صرة المرتكزة عمي البيانات الكبيرة من أجل

التنمية واستخدام الحمول اإلبداعية لألعمال.

 .3حماور املؤمتر:
يسعى المؤتمر لمتعرض لممحاور التالية:


عصر التحول الرقمي الحديث



منشآت األعمال والتحول الرقمي



مفاىيم ومكونات وأساليب ذكاء األعمال والتحميالت



ذكاء األعمال والتحميالت وتطبيقات األعمال المرتبطة بنظم تخطيط موارد المنشأة ،إدارة عالقة العمالء ،الخ .



إدارة ونضوج عمميات األعمال وتنقيب البيانات



مداخل تطوير وبناء نظم ذكاء وتحميالت بيانات منشآت ومنظمات األعمال
2



قدرات ومقومات ذكاء منشآت األعمال ومنصات التحميالت ذات الطبيعة الحرجة النقدية



تعظيم استراتيجية ذكاء منشآت األعمال وبناء قدراتيا



ذكاء منشآت األعمال واتخاذ الق اررات النابعة من البيانات



عمميات األعمال المتطورة وىندسة النظم



أبعاد األمن والمخاطر المرتبطة بذكاء األعمال.



الخ.

 .4األوراق البحثية وتقارير العروض املطلوبةللوؤمتر:
العمماء ،الباحثون ،الخبراء ،األخصائيون وغيرىم من الممارسين والميتمين بأىداف ومحاور المؤتمر مدعون لتقديم مستخمصات،
أوراق بحثية كاممة ،تقارير عرض ،ومراجعات لمبحوث والمشروعات الجارية التي تمقي الضوء عمي أعمال المؤتمر والمساىمة
اإليجابية في جمساتو ومناقشاتو .وتتمثل ىذه المساىمات في التالي:
 مستخمصات تساند األوراق البحثية وتقارير العروض المقدمة بما ال يزيد عن صفحة كاممة مكتوبة إلكترونيا عمي مسافة واحدة.

 أوراق بحثية وتقارير عروض كاممة تشكل أساس جمسات برنامج المؤتمر ،بحيث ال يزيد عدد الصفحات المقدمة لورقة البحث أو
تقرير العرض عن عشر صفحات أو عشرة آالف كممة مكتوبة إلكترونيا عمي مسافة واحدة.

 تقارير البحوث الجارية التي تقدم كتقارير ممخصة من  4-3صفحات يصف كل منيا مشروع أو دراسة جارية.
ويجب أن تشتمل كل ورقة أو تقرير مقدم عمي المعمومات التالية:



تعريف كامل بالمقدم أو المقدمين لمعمل يشتمل عمي  :االسم ،الوظيفة ،الجية أو المنظمة المنتمي ليا ،العنوان البريدي لممقدم،
رقم التميفون ،الفاكس ،البريد اإللكتروني ،الخ .



عنوان العمل المقدم.



مستخمص منفصل يحدد بوضوح أىداف ومحاور الورقة أو التقرير وترابطيا بمحاور المؤتمر ويجب أن يقدم المستخمص بالمغتين



الورقة البحثية أو تقرير العرض يقدم مكتوبا إلكترونيا باستخدام برنامج  MS Wordأو ما يتوافق معو.



المستخمصات وتقارير البحوث المقدمة سوف تخضع لمتحكيم من قبل المجنة العممية لممؤتمر .



آخر موعد لتقديم مستخمصات البحوث والعروض  1مارس . 2018

العربية واإلنجميزية.

 .5تقدين املستخلصات وتقارير األحباث املقبولة:



آخر موعد لتقديم البحوث والعروض النيائية  15مارس .2018

إخطارات فبول أو رفض تقارير البحوث المحكمة  25مارس .2018

 .6املشرتكوى يف املؤمتر ورسوم التسجيل:

يجب أن يمأل كل مشتركي المؤتمر ومقدمي البحوث والعروض استمارات التسجيل الخاصة بالمؤتمر ،أما الرسوم الخاصة بالمؤتمر

فيي ذات طابع تطوعي بحت وفقا لما يمي:


األفراد الميتمين ( 100جنييا لكل مشترك مصري 300 ،دوالر أمريكي لمشخص غير المصري الجنسية)



أعضاء ىيئات التدريس والمدربون ( 50جنييا لكل فرد).
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أعضاء الجمعية والجمعيات غير الحكومية األخرى ( 50جنيو لكل مشترك).
طالب الجامعات والمعاىد العميا ( 50جنييات لكل طالب).

مقدمو البحوث وتقارير العروض ( 300جنييا لكل مقدم ورقة بحثية أو تقرير عرض) أو  300دوالر لألجانب أو العاممين في
الخارج.



الييئات ،المؤسسات ،الكميات ،الشركات ...الخ 300( .جنييا لكل جية مشتركة نظير  3مشتركين منيا).



الييئات ،المؤسسات ،الشركات ،البنوك المحتضنة لممؤتمر ( 5000جنيو لكل منيا عمي األقل).



األفراد والييئات من الدول العربية واألجنبية يكون الدفع بالدوالر األمريكي.

 .7االتصاالت واملراسالت:

أي استفسارات أو تقديم المستخلصات واألوراق البحثية وتقارير العروض توجه إلي:



الجمعية المصرية لنظم المعلومات وتكنولوجيا الحاسبات  -رئيس مجلس اإلدارة (أ .د .محمد محمد الهادي)

العنوان البريدي:
اكاديمية السادات للعلوم االدارية – كورنيش النيل – مدخل المعادى االول.
ت  /فاكس  ، )202( 376135822 :محمول010 - 1411027 :
بريد

إلكترونيmelhadi@yalla.com :
& esisact_08@yahoo.com

&

& & hadimm1964@hotmail.com
Mohamed.elhady2Sadatacademy.edu.eg

مواقع إلكترونية للجمعية والمؤتمر علي اإلنترنت:
صفحة تواصل الجمعية علي الفيسبوك:

http://www.esisact.org.eg

http://www.facebook.com/groups/esisact
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Mohamed.m.elhadi@gmail.com
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