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 .1المقدمة:
البيانات ىي شريان حياة اتخاذ الق اررات والمادة الخام لممحاسبة ألي

تخطيط قومي وتنمية

مستدامة .بدون نتقديم جودة بيانات عالية ومعمومات صحيحة عن ا ألشياء الصحيحة في
الوقت الصحيح وتصميم سياسات فعالة ومراقبتيا وتقييميا بصفة مستمرة ،فإن إي تخطيط
قومي أو تنمية مستدامة تصبح غير ممكن تحقيقيما بفعالة وكفاءة  .كما أن التكنولوجيات
الجديدة تقود لزيادة أسية في حجم البيانات وتنوعيا وتوافرىا مما يؤدي إلمكانيات غير
مسبوقة إلعالم المجتمع وتحويمو وحمية البيئة المحيطة

 .والمصالح الحكومية والشركات

والمنظمات المختمفة ،إلي جانب الموارد ومجموعات المواطنين يعتبرون جميعا في خضم
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التجريب واإلبداع والتط ويع لعالم البيانات الجديد ،وىو العالم الذي تكون البيانات فيو أكبر
وأسرع وأكثر تفصيال عما كانت عميو في الماضي .وىذا ىو ما يطمق عميو "ثورة البيانات".
وحاليا ،يعيش بعض البشر وخاصة في الدول المتقدمة غربا وشرقا في عالم البيانات الجديد،
بينما كثير من الناس والمنظمات والمصالح الحكومية ال تزال منعزلة عن عالم البيانات
الجديد في ثورتو الحالية بسبب نقص وندرة الموارد ،المعرفة ،القدرة ،أو الفرصة السانحة ليا
لولوجو .وفي نفس الوقت ،يوجد عدم مساواه عظيمة ومتنامية في إمكانية الوصول لمبيانات
والمعمومات وفي القدرة عمي استخداميا واستيعابيا .كما تحتاج البيانات إلي تحسين مستمر.
وعمي الرغ م من من التقدم اليائل الحادث في في السنوات الحديثة في تكنولوجيا المعمومات
واالتصاالت المتقدمة ،ال يزال كثير من الناس واألشخاص غير المعدودين،
أوجو حياتيم واألوضاع البيئة المحيطة بيم

إلي جانب

غير مقاسة حتى اآلن ،مما قد ويؤدي لتغير

األوضاع البيئية المستمرة المرتبطة بيم باستمرار.
وغالبا ،تبقي البيانات الحالية غير مستخدمة ألنيا ظيرت متأخرة جدا أو لم تظير كميا ،أو
غير موثقة ومنسجمة معا ،أو غير متوافرة في مستوي الفصيل المختاج التخاذ

الق اررات

المتطمبة .وكما أن العالم المعاصر ،بدأ في مشروعات طموحة لتمبية غايات التنمية
المستدامة الجديدة مثل التنمية المستدامة لمصر ختى عام  ،2030صار يوجد حاجة ممحة
لتعبئة ثورة البيانات لكل المواطنين ولكل المجتمع الوطني لمراقبة التقدم والمساءلة الحكومية،
واحتضان التنمية المستدامة بموغا لغاياتيا المرجوة ،حيث أن توافر معمومات أكثر تكامال
وتوقيتا وموثوقية يمكن أن يقود إلي ق اررات أحسن وتغذية مرتدة فورية من المواطنين حيال
ذلك .مما يساعد األفراد والمؤسسات والشركات الخاصة والعامة والمصالح الحكومية المختمفة
التخاذ الخيارات الجيدة ليم ولموطن المتواجدين فيو.
وىذا المؤتمر العممي السادس والعشرين لمجمعية المصرية لنظم المعمومات وتكنولوجيا
الحاسبات يوضح الفرص والمخاطر المطروحة بواسطة ثورة البيانات وامكانياتيا لتعزيز
اتخطيط القومي والتنمية المستدامة ،منتي از الفرص السانحة ومخفضا ألي م خاطر قد تنجم،
مما يتطمب خيارات ىائمة وخاصة بواسطة األجيزة الحكومية المختصة  .وبدون اتخاذ الفعل
الفوري تصبح الفجوات بين الدول المتقدمة والنامية ،وبين األشخاص المتعمتعين بثراء
معمومات وأولئك الفقراء في المعمومات ،أو ب ين القطاعات العامة والخاصة أوسع ،كما أن
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المخاطر الناجمة من ذلك تضر وتنتيك حقوق البشرية التي سوف تننمو في عالم حديث
المعالم مما قد بؤدي إلي عدم أي فعالية لجيود التخطيط القومي والتنمية المستدامة.

 .2أىداف المؤتمر:
ييدف ىذا المؤتمر لتقديم منصة لمناقشة فرص وتحديات

استخدام مصادر البيانات الجديدة

لراسمي سياسات ومتخذي ق اررات التخطيط القومي والتنمية المستدامة فيما يتعمق باالختبار الفني
الدقيق والحصول عمي الحمول المالئمة المستمدة من البيانات المتاحة لإلعالم والتوعية واتخاذ
القرارت الرشيدة من خالل إبداع ثورة البيانات المعاصرة  .وبصفة عامة ،ما يطمق عميو البيانات
الكبيرة أي الضخمة كانت بسبب كمية البيانات المتاحة المتدفقة وتنوعيا وسرعة جمعيا
ومعالجتيا واسترجاعيا ،مما أتاح فرصا متقدمة تتعمق بجمع البيانات ومعالجتيا وتنقيبيا وتحميميا
واعداد التقارير التنبؤية من خالل ذلك التي إدت لفرص جديدة ال نياية ليا في رسم السياسات
واتخاذ الق اررات التخطيطية السميمة التي تقود لمتنمية المستدامة  .وكل ذلك لن يتم إال بتضمين
المواطنين في كل أبعاد ثورة البيانات المعاصرة الكتساب بصائر وحكمة جديدة لممساءلة ورد
الفعل المتطمب.

 .3محاور المؤتمر:
ييدف ىذا المؤتمر لمتعرض لعرض ومناقشة عدة محاور أساسية تتمثل في التالي:
 ثورة البيانات :التطور والمفاىيم ثورة البيانات لمتخطيط القومي والتنمية المستدامة ثورة البيانات لمتحميل االقتصادي تحليالت البيانات الكبيرة/الضخمة لتضمين النمو القومي حقبة البيانات المستقرأة وبنية تكنولوجيا المعمومات األساسية المعاصرة نظم البيانات البيئية لمتنمية المستدامة تطويع بحيرة بيانات لمتخطيط القومي خريطة طريق البيانات لمتخطيط القومي والتنمية المستدامة بزوغ القوي العاممة المؤىمة في تحويل بيئة عمل البيانات ثورة البيانات والميارات الجديدة المحتاج إليو في المستقبل3

 دور االحصاءات القومية في ثورة البيانات -الخ.

 .4األوراق البحثية وتقارير العروض املطلوبة للمؤمتر:
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



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

أن يقدم المستخمص بالمغتين العربية واإلنجميزية.
معو.

 .5تقدين املستخلصات وتقارير األحباث املقبولة:




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

آخر موعد لتقديم مستخمصات البحوث والعروض الخميس  28فبراير . 2019
آخر موعد لتقديم البحوث والعروض النيائية الخميس  14مارس .2019

 .6تقييم وتحكيم البحوث المقدمة:

تم تشكيل لجنة عممية لتقييم البحوث والعروض المقدمة مكوتة من:

 .1أ.د .محمد محمد اليادي أستاذ الحاسب اآللي ونظم المعمومات بأكاديمية السادات
ورئيس مجمس إدار الجمعية
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 .2أ.د .محمد فيمي طمبة أستاذ عموم الحاسب اآللي بكمية الحاسبات والمعمومات

بجامعة عين شمس ونائب رئيس الجامعة األسبق ونقيب العمميين السابق وعضو
الجمعية

 .3أ.د .عالء الدين محمد الغزالي ،أستاذ الخاسب اآللي ونظم المعمومات بأكاديمية
السادات ورئس األكاديمية السابق ونائب رئيس الجمعية

 .4أ.د .محرم صالح الحداد أستاذ األساليب التخطيطية بمعيد التخطيط القومي
وعضو الجمعية ممثال عن المعيد

 .7املشرتكون 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



أعضاء ىيئات التدريس والمدربون ( 50جنييا لكل فرد).

الجنسية)



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 300



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



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

دوالر لألجانب أو العاممين في الخارج.
منيا).

األفراد والييئات من الدول العربية واألجنبية يكون الدفع بالدوالر األمريكي.

 .8االتصاالت 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
&

& & hadimm1964@hotmail.com
إلكترونيmelhadi@yalla.com :
Mohamed.m.elhadi@gmail.com
& esisact_08@yahoo.com
Mohamed.elhady2Sadatacademy.edu.eg

م واقع 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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