المؤتمر العلمي الثالث والعشرين
لنظم المعلومات وتكنولوجيا الحاسبات
"إدارة تكنولوجيا المعلومات
"Managing Information Technology
القاهرة 31 – 12 :أكتوبر 1036

تحت رعاية
أ.د .محمود صقر
رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

برنامج المؤتمر التمهيدي

مكان عقد المؤتمر
قاعة مؤتمرات أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا (الطابق الثالث)
( 303شارع القصر العيني ،القاهرة)
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برنامج المؤتمر التمهيدي
األربعاء إلي الخميس  31-31أكتوبر 1036
اليوم األول :األربعاء  31أكتوبر 1036
 التسجيل للمؤتمر :الساعة  30 :00 – 0:10صباحا
 حفل االفتتاح :الساعة  33:00 – 30:00صباحا
-

تقديم :أ.د .صفاء سيد

محمود ،عميد معهد الحاسبات اآللية ،أستاذ تكنولوجيا التعليم والمعلومات،

جامعة عين شمس
-

أ .د .إيناس عصمت عز ،أستاذ بقسم الحاسب اآللي ونظم المعلومات وعميد كلية العلوم
اإلدارية بأكاديمية السادات للعلوم اإلدارية.

-

أ .د .عالء الدين محمد الغزالي،

نائب رئيس الجمعية المصرية لنظم المعلومات وتكنولوجيا الحاسبات،

أمين عام االتحاد النوعي للجمعيات العلمية
-

أ.د .وجيدة أنور،
أ.د .محمد محمد الهادي ،رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لنظم المعلومات وتكنولوجيا الحاسبات
أ.د .محمود صقر ،رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا
رئيس مجلس إدارة االتحاد النوعي للجمعيات العلمية

 استراحة 33:10- 33:00 :صباحا
 ندوة المؤتمر :الساعة  3:10 – 33:10ظهرا
"مشكالت إدارة تكنولوجيا المعلومات في المنظمات والمؤسسات المصرية "
رئيس الجلسة :أ.د .محمد فهمي طلبة ،األستاذ بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين
شمس نائب رئيس الجامعة السابق

المتحدثون:
-

-

أ.د .صبري الشبراوي ،أستاذ إدارة األعمال المتفرغ ،الجامعة األمريكية بالقاهرة
أ.د .سمير أبو الفتوح صالح ،أستاذ المحاسبة ونظم المعلومات بكلية التجارة ،جامعة
المنصورة وأول عميد منشئ لكلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة
أ .د .جالل حسن جالل الدين ،أستاذ وووكيل كلية الحاسبات والمعلومات ،جامعة القاهرة،
مدير مركز اإلبداع بالجامعة
أ .د .م .أحمد بهاء الدين ،أستاذ مساعد بكلية الحاسبات والمعلومات ،جامعة حلوان

 الجلسة األولي :الساعة  1:10 – 3 :10ظهرا
"تكنولوجيا معلومات الرعاية الصحية"
رئيس الجلسة :أ .د .كمال زكي محمود شعير ،أستاذ طب وجراحة أمراض الذكورة
والتناسل ،كلية الطب ،جامعة القاهرة؛ ورئيس جمعية بحوث المستقبليات المصرية العربية

المتحدثون:
 -أ.د .محمد محمد

الهادي ،أستاذ متفرغ بقسم الحاسب اآللي ونظم المعلومات بأكاديمية السادات

"""Healthcare Information Technology & Systems
 أ.د .عصام منصور ،رئيس قسم المكتبات وعلم المعلومات ،جامعة جنوب الوادي"Health Informatics: The Ownership and Use of Mobile Medical
(MMAs) Among Egyptian Patients' Applications
 أ .عزة منير ،شركة المعادي للصناعات الحربية"The Role of Cloud computing in the Provision of
"Integrated Healthcare
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اليوم الثاني :الخميس  31أكتوبر 1036
 الجلسة الثانية :الساعة  30 :10 –9 :10صباحا
"إدارة تكنولوجيا المعلومات “
رئيس الجلسة :أ .د .مجدي حسن أبو العال ،أستاذ بقسم الحاسب اآللي ونظم المعلومات
ونائب رئيس أكاديمية السادات للعلوم اإلدارية"

المتحدثون:
-

أ.د .محمد محمد الهادي ،أستاذ متفرغ بقسم الحاسب اآللي بأكاديمية السادات

-

“Managing Information Technology in Today
”Organizations
د.م.أ .صالح أحمد شاكر ،أستاذ مساعد تكنولوجيا التعليم بكلية التربية جامعة المنصورة

-

"استراتيجية مقترحة لتصميم وإدارة اختبارات الثانوية العامة إلكترونيا في
ضوء عاملي األمان والظروف االقتصادية للمجتمع المصري"
د .نيفين محمد الجباس ،مدرس بقسم تكنولوجيا التعليم ،كلية التربية ،جامعة حلوان

"تفعيل دور المؤسسات التعليمية في نشر معايير المواطنة الرقمية"
 استراحة :الساعة  33 :00 – 30 :10ظهرا

 الجلسة الثالثة :الساعة  31:10 – 33:00ظهرا
"أبعاد إدارة أعمال تكنولوجيا المعلومات "
رئيس الجلسة :أ.د .عالء الدين محمد الغزالي ،أستاذ بقسم الحاسب اآللي ونظم المعلومات
ورئيس أكاديمية السادات للعلوم اإلدارية السابق
المتحدثون:
 أ .د .محمد محمد الهادي ،أستاذ متفرغ بقسم الحاسب اآلليونظم المعلومات ،أكاديمية الساداتTowards a Proposed Framework for Business Management
Of Information Technology
 أ .أحمد عامر ،دارس دكتوراه في الحاسب اآللي ونظم المعلومات ،أكاديمية السادات"Educational Knowledge Management System for Teaching and Learning Based
"on Semantic Wiki Technology in Higher Education Institutions

 الجلسة الرابعة :الساعة  3:100 – 31:10ظهرا
تطبيقات تكنولوجيا المعلومات وإدارتها
رئيس الجلسة :أ.د .صفاء سيد محمود ،عميد معهد الحاسبات اآللية ،أستاذ تكنولوجيا التعليم
والمعلومات ،جامعة عين شمس

 أ .د .محمد محمد الهادي ،أستاذ بقسم الحاسب أآللي ونظم المعلومات ،أكاديمية السادات"Toward Egyptian SMEs' Maturity and Readiness for
"IT Adoption in the New World of Globalization
 أ.م.د .مها محمود طلعت ،أ .شيماء محمد محمد عبد الدايم (أكاديمية السادات) ""Factors Influencing Customers' Preferences of Internet Banking د .أماني محمد حسن هاللي ،باحثة بمركز معلومات اتحاد اإلذاعة والتليفزيون"أثر ثورة البيانات على البيئة المعلوماتية لمتخذى قرارات اإلعالن المسموع والمرئي"
 أ .هاني السعيد ،رئيس مركز البطاقات ،بنك SAIB3

""Survey Study for IT Outsourcing in Egyptian Banking

الجلسة الخامسة 1 :10 – 3 :10 :ظهرا
ختام وتوصيات المؤتمر
واجتماع الجمعية العمومية السنوية للجمعية المصرية لنظم
المعلومات وتكنولوجيا الحاسبات
المتحدثون:
 أ.د .محمد محمد الهادي ،رئيس الجمعية المصرية لنظم المعلومات وتكنولوجيا الحاسبات أ.د .عالء الدين محمد الغزالي ،نائب رئيس الجمعية المصرية لنظم المعلومات وأمين عاماالتحاد النوعي للجمعيات العلمية
 أ.د .م .مصطفي عبد الرحمن ،أمين صندوق الجمعية المصرية لنظم المعلومات -أ .حسام السبكي ،أمين عام الجمعية الجمعية المصرية لنظم المعلومات وتكنولوجيا الحاسبات
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