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ملخص أعمال المؤتمر
تم عقد المؤتمر العلمى السابع لنظم المعلومات وتكنولوجٌا الحاسبات الذى نظمته الجمعٌة المصرٌة
لنظم المعلومات وتكنولوجٌا الحاسبات باالشتراك مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بر ائسة
مجلس الوزراء ،تحت موضوع "عصر الكمبٌوتر  :التكنولوجٌا الرقمٌة والمرئٌة Computer
” Era: Digitalization and Visualizationفى الفترة من  17-15فبراٌر عام  ،2000تحت
رعاٌة أ .د عاطف محمد عبٌد ،رئٌس مجلس الوزراء وأ .د أحمد محمود نظٌف ،وزٌر االتصاالت
والمعلومات.
وقد قام بافتتاح المؤتمر أ .د أحمد محمود نظٌف ،وزٌر االتصاالت والمعلومات ،وشارك فى حفل
االفتتاح أ .د محمد محمد الهادى ،رئٌس المؤتمر ورئٌس مجلس إدارة الجمعٌة ،وأ .د مصطفى محمد
كامل ،مدٌر قطاع التعاون التكنولوجى والدولى نائبا عن المهندس  /رأفت رضوان ،رئٌس مركز
المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء ،باالضافة إلى د  .عالء الدٌن محمد فهمى،
مقرر المؤتمر.
وقد حقق المؤتمر أهدافه التى حددت مسبقا وهى  :تعزٌز الوعى القومى بعصر الكمبٌوتر المعاصر
وتكنولوجٌاته الرقمٌة والمرئٌة ،إلقاء الضوء على معالم إستراتٌجٌة وسٌاسة التكنولوجٌا الرقمٌة
التعرف على طرق
والمرئٌة للمجتمع المصرى المتصلة بالخطة القومٌة لالتصاالت والمعلومات،
وأسالٌب وتطبٌقات التكنولوجٌا الرقمٌة فى مجاالت مستودعات البٌانات الضخمة ،الوسائل  /الوسائط
المتعددة ،الذكاء االصطناعى ،التعلٌم عن بعد ،التجارة االلكترونٌة ،النشر االلكترونى ... ،الخ.
وقد غطى المؤتمر عدة محاور إرتبطت بتحقٌق األهداف السابقة ،و نظمت هذه المحاور فى سبعة
جلسات عمل ،عرض فٌها مجموعة من الدراسات والعروض التى تم مناقشاتها من قبل المشتركٌن .
وقد تعرضت هذه الجلسات للموضوعات التالٌة  :ندوة عن استراتٌجٌات وسٌاسات التكنولوجٌا
البٌانات الضخمة
الرقمٌة والمرئٌة للمجتمع المصرى ،مفاهٌم وأدوات تكنولوجٌا مستتودعات
والتكنولوجٌا المرئٌة ،مفاهٌم وتطبٌقات تكنولوجٌا الذكاء االصطناعى ،التعلٌم عن بعد ،التجارة
االلكترونٌة ،والنشر االلكترونى.
وقد حضر المؤتمر واشترك فٌه عدد كبٌر من أساتذة الجامعات والخبراء والمتخصصٌن وطالب
الجامعات المهتمٌن بمجاالت التكنولوجٌا الرقمٌة والمرئٌة  .ووصل عدد المشتركٌن فى المؤتمر إلى
مائة وثمانٌن مشتركا .كما أدار جلسات المؤتمر واشترك فٌها كبار األساتذة والباحثٌن المتخصصٌن.
واختتم المؤتمر بمجموعة من التوصٌات التى تهم المسئولٌن والمتخصصٌن المرتبطٌن والمتعاملٌن
مع مشروعات الخطة القومٌة لالتصاالت والمعلومات.

برناهج الوؤتور

اليوم األول :الثالثاء  15فبراير 2000

الخشجٓل :الشبؼج  10 :00 – 9 :00صتبدب

دفل االفخخبح :الشبؼج  11 :00 – 10 :00صتبدب

 كمهج االفخخبح (أ .د .هدهد هدهد الٍبدّ ،رئٓس الجهؽٓج)
 كمهج هركز الهؽمَهبح َدؼن اخخبذ اللرار

(أ.د هصظفِ هدهد كبهل  ،هدٓر كظبغ الخؽبَو الخكىَلَجْ َالدَلِ)

 كمهج َزٓر االخصبالح َالهؽمَهبح (أ.د أدهد هدهَد ىعٓف)
 كمهج هلرر الهؤخهر (د .ؼالء الدٓو هدهد فٍهِ)
اشخرادج :الشبؼج  11 :30 – 11 :00صتبدب

الجمشج األَلْ :الشبؼج  1 :00 - 11 :30عٍرا

"ىدَث ؼو اشخراخْجٓبح َشٓبشبح الخكىَلَجٓب الركهٓج َالهرئٓج لمهجخهػ الهصرُ"

رئٓس الجمشج :أ .د .فخخ التبة ؼتد الدمٓن شٓد ،رئٓس الجهؽٓج الهصرٓج لخكىَلَجٓب الخؽمٓن

الهشخركَو:

 أ .د .هدهد إشهبؼٓل َٓشف ،رئٓس هجمس إدارث هؤششج الختراء الؽرة فْ الٍىدشج
َاإلدارث (خٓن هصر)

 أ.د .هدهد صالح الدٓو تدَُ ىصٓر ،رئٓس هركز راداح لمتدد الخظَٓر

 أ.د فٍهِ هدهد ظمتً ،ؼهٓد كمٓج الدبشتبح َالهؽمَهبح ،جبهؽج ؼٓو شهس
 أ.د هصظفِ تٍجح ؼتد الهخؽبل ،رئٓس جبهؽج الهىَفٓج األشتق

 أ.د هصظفِ هدهد كبهل ،هدٓر كظبغ الخؽبَو الخكىَلَجْ َالدَلِ هركز هؽمَهبح َدؼن
اخخبذ الكرار.

اليون الجاىي :األربعاء  16فبراير 2000
الجمسة الجاىية :الساعة  11 :00 – 9 : 30صباحا

"Data Warehousing and Visualization: Concepts and Tools"

 جبهؽج اللبٌرث،  أشخبذ تكمٓج الدبشتبح َالهؽمَهبح،د هخخبر تشرُ رٓبض. أ:رئٓس الجمشج

:الهخددذَو

ِ هدٓر دؼن الهىخج تشركج لٓج خكىَلَج،ُ أشبهج هدهد الٍبد
Data Warehousing: Concepts and Tools
 أشخبذ هدهد ؼتد الدهٓد، أتَ الؽال. د
Visualization Large Astronomy Data Sets Using Wavelets

 صتبدب11:00 –10 :3  الشبؼج:اشخرادج

 عٍرا1 :00 – 11 :00  الشبؼج: الذبلد
ث
الجمشج

"Methods and Techniques of Digitalization and Visualization"

، كمٓج الدبشتبح َالهؽمَهبح، أشخبذ َرئٓس كشن ؼمَن الدبشة،  طه العريف. د. أ:رئٓس الجمشج

جبهؽج ؼٓو شهس

:الهخخدذَو

 جٍٓبو الدشٓىِ خَفٓق. د،د ن خخبر تشرُ رٓبض. أ
Storage and Retrieval in Multimedia Database Systems
 أشخبذ ىٍمج الدجبر، أتَ الؽال دشىٓو. د
Speed-up and Recove the Storage Effects of Features Based
Metamorphosis Algorithm
 أشخبذ دبزن تٍٓج، شبهخ داَد. د،د هدهَد خٓرح. أ
Parallel Integer Sorting of Digitalized Information

 تؽد العٍر3 :00 – 1 :00  الشبؼج: الجمشج الراتػث
Artificial Intelligence Technology: Concepts and Applications
:الهخددذبو

 جبهؽج ؼٓو شهس، أشخبذ ََكٓل كمٓج الدبشتبح َالهؽمَهبح،د ؼتد التدٓػ شبلن. أ
AI: Concepts and Recent Trends
 اللَاح الهشمدج، هدهَد ؼتد الدهٓد ٌَداو. د
Theory and Experiments on Autonomous Mobile Robots with Real
Time Odometry Error Correction

اليون الجالث :الخهيس  17فبراير 2000
الجمشج الشبدشج  :الساعة  10 :30 – 9 : 00صباحا

"التعمين عو بعد والتكىولوجيا الرقهية"

رئٓس الجمشج :أ.د .ن دهد ؼتد الدهٓد أدهد ،أشخبذ ََكٓل كمٓج الخرتٓج ،جبهؽج دمَاو

الهخددذَو:

 أ.د هدهد شبهخ شؽٓد ،أشخبذ االلكخرَىٓبح تكمٓج الٍىدشج ،جبهؽج اللبٌرث.
" الخؽمٓن ؼو تؽد"

 د .ظبرق جالل شَكِ ،الهشخشبر االكمٓهِ لمهؽمَهبخٓج  ،هكخة الَٓىشكَ
" هشرَؼبح الَٓىشكَ فِ الخؽمٓن ؼو تؽد"

 أ.د هدهد هدهد الٍبدُ

" الخكىَلَجٓب الركهٓج َالخؽمٓن االفخراطِ"

اشخرادج :الشبؼج  11 :00 – 10 :30صتبدب

الجمشج الشبدشج :الشبؼج  12 :30 – 11 :00عٍرا

" الخجبرث االلكخرَىٓج "

رئٓس الجمشج :ن .رأفح رطَاو ،رئٓس هركز الهؽمَهبح َدؼن اخخبذ اللرار ترئبشج هجمس

الَزراء

الهخددذَو:

 ن ؼهرَ هؽتد ،شركج IBM
" " IBM Solutions for E-Commerce
 أ.د أدهد شرف الدٓو ،أشخبذ َرئٓس كشن اللبىَو الهدىِ ،كمٓج الدلَق ،جبهؽج
شهسَ ،هشخشبر رئٓس هجمس الشؽة

ؼٓو

" الجَاىة اللبىَىٓج لمخجبرث االلكخرَىٓج"

 د .ؼالء الدٓو هدهد فٍهِ ،الهدٓر الخىفٓذُ لشركج دلخب كهتَٓخر
" الخجبرث ؼو تؽد"

 أ.د هدهد هدهد الٍبدُ ،د .صفبء شٓد هدهَد
"Structure and Criteria of Electronic Commerce: From
Technological Infrastructure to Electronic Marketplace
اشخرادج :الشبؼج  1.00 – 12.3عٍرا

الجمشج الشبتؽج :الشبؼج  2.30 – 1.00عٍرا

رئٓس الجمشج :أ.د هدهد صالح الدٓو تدَُ ىصٓر ،رئٓس هركز راداح

الهخددذَو:

 ن .هدهَد الشجٓػ ،هركز االٌران َخكىَلَجٓب الهؽمَهبح

" كَاؼد التٓبىبح الهٓكرَفمٓهٓج َخدَٓمٍب الِ َشبئظ هدهجج َاهكبىٓج خدهٓمٍب ؼمِ شتكبح
الهؽمَهبح"

 أشخبذ /هدهد هدهد ؼمَٓي ،هدٓر الهجهَؼج الهخددث لمترهجٓبح َىعن الهؽمَهبح"

"أشكبالح خَفر الهدخَُ الؽرتِ ؼمِ شتكج االىخرىح ،ن غ دراشج دبلج كىبث الهؽمَهبح

الؽرتٓج -هدٓظ"

اشخرادج :الشبؼج  3.00 – 2.30تؽد العٍر

الجمشج الذبهىج :الشبؼج  3.30 – 3.00ؼصرا
" الخخبن َالخَصٓبح "

 أ.د هدهد هدهد الٍبدُ

 أ.د هدهد صالح الدٓو تدَُ ىصٓر
 د .ؼالء الدٓو هدهد فٍهِ

توصٌات المؤتمر
أشاد أعضاء المؤتمر بالمشروع القومى العمالق للنهضة التكنولوجٌا والمعلوماتٌة التى دعى الٌه
الرئٌس محمد حسنى مبارك ،رئٌس الجمهورٌة ،مما سوف ٌنقل مصر نقله حضارٌة للدخول فى
عصر المعلومات ،كما رحب االعضاء بالجهد التخطٌطى والتنفٌذى الذى اضطلع ب ه رئٌس مجلس

ا

ت والمعلومات ،التى
الوزراء  ،ووزٌر االتصاالت والمعلومات فى وضع الخطة القومٌة لالتصاال
نوقشت فى اللجنة الوزارٌة المختصة بذلك برئاسة السٌد رئٌس الجمهورٌة وتم اعتمادها بالفعل
وجارى تنفٌذها.
واسهاما من المشتركٌن فى المؤتمر ،دعما للجهد الضخم الذى تضط لع به الوزارة الحالٌة فى اطار
البرنامج القومى للمعلوماتٌة ،تم تقدٌم مجموعة من التوصٌات النابعة من مناقشات ومدوالت المؤتمر
بهدف دعم الجهد الرسمى فى هذا االطار .وتتمثل هذه التوصٌات فى التالى:

()1

()2

()3

()4

()5
()6

ضرورة تركٌز مشروعات الخطة القومٌة وخاصة المرتبطة ببناء وتطوٌر صنا عة
البرمجٌات على البحث والتطوٌر ،حتى ٌمكننا إنتاج منتجات وخدمات معلوماتٌة
عالٌة الجودة تعكس ابداعات وتجدٌدات االنسان المصرى المبتكر ،بدال من
الحصول على براءات اختراع الغٌر أو تقلٌد ما متواجد بالفعل ،مما قد ٌكلفنا
الكثٌر وٌجعلنا تابعٌن النملك مقدراتنا الوطنٌة المشروعة.
ٌجب ان ٌكون فى اعداد وتأهٌل القومى العاملة المهنٌة والمتخصصة التى تمثل
أحد محاور الخطة القومٌة فى رحاب الجامعات ومؤسسات التعلٌم العالى والبحث
العلمى المتواجدة بالفعل ،مع دعمها بالموارد الالزمة ،وذلك تأكٌدا للجودة
االكادٌمٌة والمهنٌة التى ٌجب أ ن تضطلع بها المؤسسات التعلٌمٌة الوطنٌة
القائمة.
إن بناء المجتمع المعرفى المصرى ٌرتبط بضروة تكثٌف الجهود فى اعداد برامج
توعٌة لكل فئات وأعمار المواطنٌن للقضاء على األمٌة المعلوماتٌة الحدٌثة ،بدءا
بتطوٌر مقررات دراسٌة اجبارٌة تدرس فى كل مراحل التعلٌم المصرى بدال م ن
جعلها اختٌارٌة كما هو حادث حالٌا.
ضرورة تذلٌل الصعاب التى تواجه التوسع فى انتشار التجارة االلكترونٌة ،مثل
المحاسبة الجمركٌة والضرٌبٌة للسلع والصفات المبرمجة الكترونٌا من خالل
تطوٌر مجموعة من التشرٌعات المنظمة للمعامالت المالٌة عبر االنترنت وشبكات
المعلومات.
ضرورة تطوٌر قواعد القانون المصرى الخاصة بشروط انعقاد العقود ووسائل
البٌانات االلكترونٌة حجٌة قانونٌة فى االثبات متى ارتبطت باحتٌاجات أمن
تتضمن سالمتها.
زيادة قدرة شبكة المعلومات فائقة السرعة المصرٌة المقترحة الستٌعاب الطلب
المتزاٌد والمتوقع على تطبٌقات التكنولوجٌا الرقمٌة والمرئٌة مع تطوٌر :
 شبكة معلومات الخدمات الحكومٌة لتسهٌل التعامل بٌن المواطنٌن أو الجهات
والهٌئات الخاصة والجمعٌات االهلٌة مع الخدمات الحكومٌة المختلفة .
 نظم معلومات المستشفٌات والخدمات الصحٌة لتتعامل بكفاءة مع المواطنٌن
وشبكات الم علومات الطبٌة ،لٌتمكن المواطن العادى من التعرف على الجدٌد
والخدمات الصحٌة فى مصر والخارج.
 إنشاء المكتبة االلكترونٌة القومٌة مع اتاحة إمكانٌة الوصول الٌها والتصفح
والتجوال خاللها لكل المواطنٌن.

 تطوٌر تطبٌقات الواقع االفتراضى خاصة فى التعلٌم ،عن طرٌق محاكاة التجارب
العلمٌة الحدٌثة.
( )7تعمٌم شبكة "الفٌدٌو كونفرس " التابعة لوزارة التربٌة والتعلٌم الستٌعاب أنشطة
التعلٌم والتدرٌب على كافة المستوٌات والتوجهات واألعمار لالنسان المصرى
تأكٌدا للتعلم مدى الحٌاة ودعما لتنمٌة القدرات والخبرات الوطنٌة.
( )8تدعم صناعة المحتوى الث قافى والفنى والعلمى لخلق ملكات االبداع والتمٌز
المصرٌة للمشاركة الفعالة فى الحضارة البشرٌة ،من خالل:
 استحداث الٌات لتفرٌخ ولتوطٌن النهج االبداعى والتالق الفكرى والسبق فى
توظٌف المخرجات االبداعٌة فٌما ٌنفع الوطن والمجتمع.
 استحداث وتنظٌم مناخ اٌجابى للبحوث والتطوٌر مع التاكد من ارتباط هذا الم ناخ
بقٌمنا وجذرونا الثقافٌة.
( )9تشجٌع القطاع الخاص االستثمار فى تطوٌر صناعة المعلومات والمساهمة فٌها
هح
من خال ل ارساء دعائم البنٌة االساسٌة الالزمة وخاصة ما ٌرتبط بمن
االمتٌازات المشجعة لذلك.
( )10التوسع فى برامج التهٌئة االجتماعًة للتفاعل مع مستحدثات التكنولوجٌا الرقمٌة
والمرئٌة فى المجاالت المتعددة ،مع الدعوة الى تطوٌر النظم االجتماعٌة لمساٌرة
التطور فى هذه المستحدثات.
( )11ضرورة تأكٌد التعاون والتنسٌق بٌن كل الجهات والهٌئات الحكومٌة والخاصة
واالهلًة من خالل تطوٌر معاٌٌر ومواصفات مصري ة موحدة فى مجاالت
التكنولوجٌا الرقمٌة والمرئٌة تساٌر المعاٌٌر الدولٌة ،ونشر هذه المعاٌٌر
والمواصفات والتوعٌة بها على كافة المستوٌات .
( )12ضرورة تجمٌع كل الدرسات والتقارٌر والرسائل الجامعٌة المنشورة وغٌر
المنشورة والجارٌة فى مجاالت االتصاالت والمعلومات والتعرٌف بها لالستفا دة
القوى منها ،ولعدم تكرار ما أنجز منها بالفعل.

شكر خالص
ٌتقدم أعضاء الجمعٌة المصرٌة لنظم المعلومات وكل المشتركٌن فى المؤتمر العلمى
السابع لنظم المعلومات بالشكر والتقدٌر إلى كل من:

()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8

لمؤتمر

أ.د عاطف محمد عبٌد ،رئٌس مجلس الوزراء ،على تكرمه بوضع ا
تحت رعاٌته وتشجٌعه المستمر للجمعٌة منذ اشهارها فى عام .1993
أ.د أحمد محمود نظٌف ،وزٌر االتصاالت والمعلومات ،على رعاٌته للمؤتمر
وافتتاحه تدعٌما للمشاركة الشعبٌة فى الخطة القومٌة لالتصاالت والمعلومات .
المهندس ،رأفت رضوان ،رئٌس مركز المعلومات ودعم اتخا ذ القرار برئاسة
مجلس الوزراء ،على المشاركة فى تنظٌم عقد المؤتمر ودعمه فنٌا ومادٌا
الذى كان له أكبر االثر فى نجاحه،
أ.د رئٌس أكادٌمة البحث العلمى والتكنولوجٌا على مواصلة دعمه المادى
القامة مؤتمرات الجمعٌة،
االستاذ /حمدى محمد ادرٌس ،عضو مجلس إدارة الجمعٌة وا لمدٌر بالمقالون
العرب ،على دعمه المستمر لمؤتمرات الجمعٌة وتحمله كل االعباء االدارٌة
والتعرٌفٌة الخاصة،
الدكتور /أحمد محمد السعٌد ،مدٌر عام مركز االهرام للتنظٌم وتكنولوجٌا
المعلومات ،على استمرا ر دعمه لمؤتمرات الجمعٌة من خالل توفٌر االمكانٌات
الفنٌة لها واتاحة تسهًال ت االعالنات من لوحات وغٌرها،
االستاذ /محمد محمد علٌوه ،عضو مجلس االدارة ،ورئٌس المجموعة المتحدة
للبرمجٌات ونظم المعلومات ،على مساهمته فى طباعة برنامج المؤتمر
ودعمه فنٌا ومادٌا،
االستاذ /أحمد أمٌن ،مدٌر المكتبة االكادٌمٌة ،على قٌامه المستمر بنشر
مطبوعات مؤتمرات الجمعٌة ،واقامة معارض لمطبوعاتها والمطبوعات
الحدٌثة فى مجاالت نظم المعلومات وتكنولوجٌا الحاسبات أثناء عقد
المؤتمرات.

