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برناهج الوؤحور
اليوم األول :الثالثاء  9ديسوبر 1997
اهخشزٖل :اهشبؽج  10:00 – 9:00ضتبضب

ضفل االفخخبش :اهشبؽج  11:00 – 10:00ضتبضب
 كراءث آٖبح يً اهلرآً اهنرٖى

 أ.د ؽالء اهدًٖ يضيد فِيٓ ،يلرر اهيؤخير
 أ.د يضيد يضيد اهِبدْ ،رئٖس اهيؤخير

 أ.د يضيد فِيٓ عوتَ ،ؽيٖد نوٖج اهضبشتبح ّاهيؾوّيبح ،سبيؾج ؽًٖ شيس

 نويج أ .د أضيد سّٖلْ ّزٖر اهخيًّٖ ّاهخسبرث ،أهلبُب تبالٌبتج ؽً شٖبدخَ االشخبذ أتّ اهليضبًّ ،نٖل
أّل ّزارث اهخيًّٖ ّاهخسبرث

اشخراضج :اهشبؽج  11:030 – 11:00ضتبضب
اهسوشج االّهٓ :اهشبؽج  1:30 – 11:30غِرا

"ودوث عه واكع صوبعج الترنخيبح في نصر واخخبهبح النسخلتل"

أ.د يصيد يضيد اهِبدْ ،رئٖس اهيؤخير

اهيلرر:
اهيخضدذًّ:

 أ.د يضيد فِيٓ عوتَ ،ؽيٖد نوٖج اهضبشتبح ّاهيؾوّيبح ،سبيؾج ؽًٖ شيس

 أ.د يضعفٓ نبيل ،يدٖر ترٌبيد اهخٌيٖج اهخنٌّهّسٖب ،يرنز اهيؾوّيبح ّدؽى اخخبذ اهلرار ترئبشج
يسوس اهّزراء

 أ.د ٌبدٖج ضبيد ضسبزْ ،أشخبذ ٌّبئة رئٖس اهيؾِد اهلّيٓ هالهنخرٌّٖبح
 أ.د ؽالء اهدًٖ يضيد فِيٓ ،يلرر اهيؤخير

اليوم الثانى :األربعاء  10ديسوبر 1997
اهسوشج اهذبٌٖج :اهشبؽج  10:30 – 9:30ضتبضب
اهيخضدذًّ:

" السوق النصريج وصوبعج الترنخيبح"

 أ.د ؽالء اهدًٖ يضيد فِيٓ ،اهيدٖر اهخٌفٖذْ هيؤششج دهخب نيتّٖخر
" " Software Industry in Egypt: Opportunities and Challenges

 ا.د ٌشأح اهخيٖشٓ يضيد اهغٖعبٌٓ ،يشخشبر اهضبشتبح اٗهٖج ٌّغى اهيؾوّيبح
'Software Industry in Egypt: The Current Status and the Ways Towards
' Promotion
 أ.د يضعفٓ ضشبى اهدًٖ ،أشخبذ يشبؽد تلشى اهينختبح ّاهيؾوّيبح ،نوٖج االداة ،سبيؾج اهلبُرث
" اهظتع اهتٖوّٖسرافٓ هوتريسٖبح فٓ سيِّرٖج يضر اهؾرتٖج "
اشخراضج :اهشبؽج  11:00 – 10:30ضتبضب
اهسوشج اهذبهذج :اهشبؽج  1:00 – 11:00غِرا
اهيخضدذًّ:

"هودسج خطوير الترنخيبح :الونبذج واألدواح واألسبلية"

 أ.د يضيد تدر شٌّشٓ ،يشخشبر اهضبشتبح اٗهٖج ٌّغى اهيؾوّيبح
"Abstract Models for an Information System: A First Step to Automate the
"Analysis Phase
 أ.د ؽالء اهدًٖ يضيد فِيٓ ،اهيدٖر اهخٌفٖذْ هيؤششج دهخب نيتّٖخر
' Improving Software Reliability Through Integrated Clean Room and Object
" Orientation Development
 د .يضيد يٌٖر ؽٖشٓ ،د .أضيد عَ شِبة اهدًٖ
'"Toward Improvement of Software Products for Distributed Systems
 أ.د يضيد يضيد اهِبدْ ،االشخبذ تلشى اهضبشة االهٓ ٌّغى اهيؾوّيبح تأنبدٖيٖج اهشبداح
" " Technological Implications on Software Development
اشخراضج :اهشبؽج  1:30 – 1:00ضتبضب

اهسوشج الراتؼث  :اهشبؽج  3:00 – 1:30ؽضرا

"نعبيير ونواصفبح خودث خطوير الترنخيبح"

رئٖس اهسوشج :أ.د ؽتد اهتدٖؼ شبهى ،اشخبذ ّّنٖل نوٖج اهضبشتبح ّاهيؾوّيبح ،سبيؾج ؽًٖ شيس
اهيخضدذًّ:

 أ.د ؽالء اهدًٖ يضيد فِيٓ ،اهيدٖر اهخٌفٖذْ هيؤششج دهخب نيتّٖخر
" " An Approach for Evaluating Software Quality
 أ.د ٌشأح اهخيٖشٓ يضيد اهغٖعبٌٓ ،يشخشبر اهضبشتبح اٗهٖج ٌّغى اهيؾوّيبح
"An Analytical Evaluation of the Impact of Computer Technology on Managerial
"Levels
 د .يضيد يٌٖر ؽٖشٓ ،د .ؽالء اهدًٖ يضيد اهغزاهٓ أنبدٖيٖج اهشبداح هوؾوّى االدارٖج
' " Multimedia Software Development Standards and Protocols

اليوم الثالث :الخويس  11ديسوبر 1997

اهخبيس  :اهشبؽج  11:00 – 9:00ضتبضب
ث
اهسوشج

"ترنخيبح الوسبئط النخعددث  ،وترانح الخعلم الذاخي والوظم الختيرث"

أ.د شٖد يضيد ؽتد اهُّبة ،أشخبذ ّرئٖس كشى اهصا شة االهٓ ٌّغى اهيؾوّيبح  ،أنبدٖيٖج

اهرئٖس:

اهشبداح هوؾوّى االدارٖج

اهيخضدذًّ:

 أ.د ؽبٖدث ؽتبس أتّ غرٖة ،د .شؾتبً ضبيد ؽوٓ اتراُٖى اهيرنز اهلّيٓ لهتضّد اهخرتّٖج ّاهخٌيٖج

"ترانح إثرائيج للخعلم الذاخي في نوبهح النرحلج االتخدائيج تبسخخدام الوسبئط النخعددث "

 د .يضيد يٌٖر ؽٖشٓ د .فرضبح فرر فرضبح ،أنبدٖيٖج اهشبداح هوؾوّى االدارٖج
" "Hypermedia Software Development Technologies
 د .يسدْ أتّ اهؼال  ،ى  .خبير يضيد  ،ىٖ .بشر ريظبً
' "Hybrid Statutory Reasoning and Information Retrieval Systems
 د .ؽعب اتراُٖى االهفٓ ،نوٖج اهخرتٖج اهٌّؽٖج اهيٌضّرث
" إٌخبر تريسٖبح اهدهٖل القّيٓ هوخرتٖج اهخؾبٌّٖج تيضر :دراشج ضبهج "
اشخراضج :اهشبؽج  11:30 – 11:00ضتبضب

اهشبدس  :اهشبؽج  1:00 – 11:30غِرا
ث
اهسوشج
رئٖس اهسوشج :أ.د أضيد شرف اهدًٖ ،أشخبذ اهلبًٌّ اهيدٌٓ ،نوٖج ضلّق ؽًٖ شيس

اهيخضدذًّ:

 د .ؽزث يضيّد خوٖل ،اهيضنى تيرنز اهلبُرث هوخضنٖى اهخسبرْ اهدّهٓ ّاهيضبشتج تبهٌلط
" اهيشئّهٖج اهلبٌٌّٖج اهٌبشئج ؽً اشخخداى اهترايز ؽوٓ شتنج االٌخرٌح "

 أ.د يضيّد غٌٖى ،أشخبذ كبًٌّ االخضبالح ّاهفظبء اهخبرسٓ ،سبيؾج يبنسٖل ،يٌّخرٖبل ،نٌدا
" اهلبًٌّ اهدّهٓ هضيبٖج االخضبالح ّاهفظبء اهخبرسٓ ّخدفق اهتريسٖبح ّاهيؾوّيبح "
اشخراضج :اهشبؽج  1:30 – 1:00ضتبضب
اهسوشج الشبتؼث  :اهشبؽج  3:00 – 1:30ؽضرا

" ودوث خأهيل وخونيج اللوى العبنلج النخخصصج "

يلرر اهسوشج :أ.د يضيد ؽتد اهضوٖى ،أشخبذ ّّنٖل نوٖج اهخرتٖج ،سبيؾج ضوّاً

اهيشخرنًّ:
 أ.د يضعفٓ تِسح ؽتد اهيخؾبل ،أشخبذ ّرئٖس سبيؾج اهيٌّفٖج االشتق

 أ.د شٖد يضيد ؽتد اهُّبة ،أشخبذ ّرئٖس كشى اهضبشة االهٓ ٌّغى اهيؾوّيبح  ،أنبدٖيٖج اهشبداح
 أ.د يضيد فِيٓ عوتَ ،ؽيٖد نوٖج اهضبشتبح ّاهيؾوّيبح ،سبيؾج ؽًٖ شيس

 أ.د يضيد يضيد اهِبدْ ،االشخبذ تلشى اهضبشة االهٓ ٌّغى اهيؾوّيبح تأنبدٖيٖج اهشبداح
خلسج الخخبم والخوصيبح :اهشبؽج  3:30 – 3:00غِرا
 أ.د يضيد يضيد اهِبدْ ،رئٖس اهيؤخير

 أ.د ؽالء اهدًٖ يضيد فِيٓ ،يلرر اهيؤخير

الخوصياث
 .1اؽختبر ضٌبؽج اهتريسٖبح ضٌبؽج إشخراخٖسٖج ضبنيج ،ح}ذر ؽوٕ اهلدرث أّ اهلّث اهٌشتٖج هودّل ّأيٌِب
اهلّيٕ ييب ٖخعوة خٌشٖق سيٖؼ اهسِّد اهضنّيٖج ّغٖر اهضنّيٖج فٕ سيٖؼ كعبؽبح اهدّهج ؽوٕ نبفج

يشخّٖبخِب ّخّسِبخِب؛ هّظؼ خوم اهضٌبؽج فٕ إعبرُب اهضضٖص اهذٔ ٔخٌبشة يؼ أُيٖخِب اهلضّْ ،
يؼ كٖبى ضيالح خّؽٖج فٕ ّشبئل اإلؽالى اهيخخوفج اهخٕ خٌتَ ذهم.

 .2ظرّرث ختٌٕ إشخراخٖسٖبح ّخعع ّترايز كّيٖج هٌلل اهخنٌّهّسٖب اهيخلديج هلعبػ ضٌبؽج اهتريسٖبح
اهيضرٖج.

 .3خشسٖؼ اهلٖبى تبهضٌبؽبح اهضغٖرث هولّٔ اهتشرٖج اهيؤُوج هتدء ضٌبؽج اهتريسٖبح ذاح اهعبتؼ اهفنرٔ
اإلتداؽٕ.

 .4ظرّرث اهلٖبى تدراشج األشّاق اهيضوٖج ّاهؾرتٖج ّاألسٌتٖج يً ضٖد اهؾرط ّاهعوة ؽوٕ
اهتريسٖبحّ ،اهؾيل ؽوٕ خّفٖر اهتٖبٌبح ّاإلضضبءاح اهدكٖلج ؽً ُذٍ اهضٌبؽج هوشر نبح ّاألفراد

اهيِخيًٖ.

ّ .5ظؼ اهّشبئل ّاٗهٖبح اهخٕ خضلق شِّهج يشبرنج اهشرنبح ّاألفراد اهيعّرًٖ هوتريسٖبح اهيضرٖج
فٕ اهسِّد اهؾبهيٖج هخلدٖى ضوّال هيشنوج ؽبى  ، 2000هدٔ اهشرنبح ّاهِٖئبح ؽوٕ نبفج اهيشخّٖبح

اهيضوٖج ّاإلكوٖيٖج ّاهدّهٖج.

 .6إؽعبء األّهّهٖج إلٌخبر اهةريسٖبح ذاح اهخّسَ اإلشاليٕ ّاشخذيبر اهشّق اهنتٖرث ؽوٕ ايخداد اهؾبهى

ادث يً اهيٖزث اهٌشتٖج هيضر فٕ يونٖج اهلعبػ
اإلشاليٕ ّاألكوٖبح اإلشاليٖج فٕ اهؾبهى اهغرتٕ هالشخف
األؽغى يً نخة اهخراد ّاهيؤهفبح اهيؾبضرث ّاهشتق فٕ يسبل اهخؾرٖة ّاهخرسيج إهٕ هغبح أخرْ.

 .7إؽعبء يٖزث ٌشتٖج هوتريسٖبح اهيضرٖج فٕ اهيٌبكضبح اهؾبيج ّخلدٖى ضبفز خفظٖوٕ هويٌخز اهيضوٕ
ّّظؼ اهظّاتع اهخٕ خضلق خؾغٖى اهعوة ؽوٕ اهتريسٖبح اهيضرٖج.

 .8خّسَٖ آهٖج اهتضد اهؾويٕ ّاهخعّٖر إلٌخبر أدّاح ّأشبهٖة ّخنٌّهّر ٖبح سدٖدث خشِى فٕ ٌُدشج
خعّٖر ضٌبؽج خنٌّهّسٖب اهتريسٖبح فٕ يضر.

 .9اهخؾبًّ يؼ اهِٖئج اهؾبيج هوخّضٖد اهلٖبشٕ تّزارث اهضٌبؽج فٖيب ٖخؾوق تسّدث اهترايز ّاخخٖبرُب
ّإضدار شِبداح اهضالضٖج هِب.

.10

ّظؼ ضٌبؽج اهتريسٖبح اهيضرٖج فٕ أّهّٖبح اهضٌبؽبح اهيعوّة اهضضّل هِب

ؽوٕ

خيّٖل يً اهيؤششبح اهيبهٖج ّاهيضرفٖج تشرّع يٖشرثّ ،خّفٖر ٌغى ائخيبٌٖج هِب خشبٖر عتٖؾج ُذٍ

اهضٌبؽج اهفنرٖج ّاهخٕ ال خٌبشة اهلّاؽد االئخيبٌٖج اهخلوٖدٖج.
.11

إؽفبء نبفج أؽيبل اهتريسٖبح يً اهظرٖتج ؽوٕ اهيتٖؾبح ضٖد ال ٌٖضة ُذا اهٌشبع ػ هٕ

شوؾج فِٕ إٌخبر فنرٔ إهٕ ضد نتٖر ال ٖخرخة ؽوَٖ خضّٖل أٔ يبدث إهٕ يٌخز سدٖد أّ خغٖٖر
يّاضفبخِبّ ،ذهم أشّث تبإلؽفبءاح اهخٕ خخيخؼ تِب اهنخة.

.12

االشخفبدث يً ترايز اهشرانج اهيضرٖج اهلبئيج يؼ اهدّل اهيخلديج تضٖد ٌٖؾنس أذبرُب ؽوٕ

دؽى ضٌبؽج اهتريسٖبح اهيضرٖج ّفخص يٌبفذ خشّٖلٖج خبرسٖج هِب.

.13

خٌغٖى اهيًِ اهيرختعج تضٌبؽج اهتريسٖبح ّّظؼ يّاضفبخِب ّخضدٖد اهيِبراح ّاهنفبٖبح

اهالزيج ألدائِب يؼ رؽبٖج اهؾبيوًٖ تِذٍ اهيًِ فٕ ٌعبق ظّاتع ّيٖذبق شرف يٌِٕ ٖضدد أخالكٖبح

ّآداة االٌخيبء هِب.

.14

خّفٖر ّخٌيٖج اهلّٔ اهؾبيوج اهيخخضضج اهخٕ خسحعٖؼ يّانتج اهخعّٖر اهشرٖؼ اهيخالضق فٕ

ُذٍ اهيٌبُز ّ ،ظرّرث رتع اهيؾبُد ّاهسِبح اهؾويٖج تشرنبح ضٌبؽج اهتريسٖبح هخعّٖر اهيٌبُز
تيب ٖخٌبشة يؼ اضخٖبسبح اهشّق هيٌخسبح اهتريسٖبح ّاشخخدايبخِب ،يً خالل:

أ .إٌشبء يرنز كّيٕ هخعّٖر يلرراح ّيٌبُز ؽوّ ى اهضبشتبح ّاهيؾوّيبح ّاالخضبالح اهيرختعج
تضٌبؽج اهتريسٖبح.

ة .خعّٖر يلرراح ّيّاد دراشٖج هؾوّى اهضبشتبح ّاهيؾوّيبح خدرس فٕ يراضل اهخؾوٖى اهسبيؾٕ
نرنبئز ختٌٕ ؽوِٖب يلرراح اهخؾوٖى اهسبيؾٕ ّاهؾبهٕ.

ح .خعّٖر يلرراح ّيٌبُز دراشٖج هؾوّى اهضبشتبح ّاهيؾوّيبح هخأُٖل ّإؽد اد أخضبئٖٕ اهضبشتبح
ّاهيؾوّيبح فٕ يسبالح اهخعتٖلبح اهيخخوفج ّاهيخٌّؽج.

د .اهخأنٖد ؽوٕ ظرّرث خّفٖر ُٖئبح خدرٖس ّخدرٖة نبفٖج ّيؤُوج ؽوٕ أؽوٕ يشخّٔ خرختع تسّدث
اهؾيوٖج اهخؾوٖيٖج ّاهخدرٖشٖج ،يؼ إؽبدث خدرٖتِب تضفج يشخيرث.

ر .اهخّشؼ فٕ اهخدرٖة اهخضّٖوٕ هولّٔ اهتشرٖج اهؾبيوج هنٕ خخخضص فٕ ضٌبؽج اهتريسٖبح
ّاشخخدايبخِب.

.15

ظرّرث إؽبدث اليفِّى اهذٔ تٌٖح ؽوَٖ اهلّاًٌٖ ّاهخشرٖؾبح اهلبئيج يً ضٖد:

أ .ضيبٖج اهيونٖج اهفنرٖج هيٌخسبح اهتريسٖبح.

ة .إٖداػ ٌشخ يً اهتريسٖبح اهيٌخسج فٕ يضر فٕ اهِٖئج اهلّيٖج هدار اهنخة ّاهّذبئق ّفلب هلبًٌّ
اإلٖداػ اهلبٌٌّٕ أشّث تبهمخة ّاهيعتّؽبح.

ح .إضدار اهتتوّٖسرافٖبح ّاألدهج اهخٕ خؾرف تبهتريز ٖبح اهيٌخسج فٕ يضر أّ ؽٌِب ّاهشرنبح
اهيٌخسج هِب.

د .دؽى تراءاح االخخراػ إلٌخبر أدّاح ّأشبهٖة ّخنٌّهّسٖبح خؾيل ؽوٕ خعّٖر اهتريسٖبح.
ر .اهخٌشٖق دّهٖب هّظؼ اهخشرٖؾبح اهخٕ خضلق ضيبٖج نبيوج هوتريسٖبح ؽوٕ شتنبح اهيؾوّيبح
اهؾبهيٖج نشتنج اإلٌخرٌح ّأشوّة خداّهِب ؽوٕ اهشتنبح.
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