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 مقدمة: .2

المؤتمر العلمي األول لنظم المعلومات وتكنولوجيا الحاسبات الذي عقدته الجمعية المصرية لنظم المعلومات 

وتكنولوجيا الحاسبات في مستهل مؤتمراتها العلمية كان تحت موضوع "نحو مستقبل أفضل لتكنولوجيا 

المرحوم أ.د. عاطف تحت رعاية وافتتاح  2991ديسمبر  22-21المعلومات في مصر" وعقد في الفترة 

بهدف إلقاء محمد عبيد، وزير قطاع األعمال العام ووزير الدولة للتنمية اإلدارية. وقد عقد هذا المؤتمر 

يمكن ارتياد القرن الحادي  حتىتكنولوجيا المعلومات وتطويرها  علىضرورة وأهمية االعتماد  علىالضوء 

يكون هناك مكان لمن ال يملك مفاتيح المستقبل الذي والعشرين المنظور عندئذ لكي نملك مصائرنا، إذ لن 

المعلومات المعتبرة ينوعا ال ينضب، تتزايد وال  علىيتمثل في دعائم تكنولوجيا المعلومات التي ترتكز 

 تتناقص، ترتبط بالمكان والزمان، وتتفاعل مع أي تطور مهما كان شأنه. 

وخالل الفترة السابقة استجابت الدولة لدعوة الجمعية حيث أنشأت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 

، وحددت استراتيجيتها وسياستها غي تنمية قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 2999في أواخر عام 

وعشرين عاما من دعوتنا في  الذي صار يحظى بنصيب كبير من العائد القومي الحالي. وحاليا، بعد ثالثة

والتوعية المتزايدة بأهمية تكنولوجيا المعلومات وإقامة الكثير من مؤتمرنا األول واستجابة الدولة لذلك 

مشروعات تكنولوجيات المعلومات في كثير من منظمات الدولة، ننظم مؤتمر الجمعية الثالث والعشرين عن 

منتدي فكري لعرض اآلراء المرتبطة باإلبداع في مجاالت إدارة تكنولوجيا المعلومات" الذي يعمل ك“

تكنولوجيا المعلومات، واستعراض المداخل ومعالم التطوير والبحوث التي تربط تكنولوجيا المعلومات بعلم 

األفكار اإلبداعية، والممارسات األحسن في تطبيق واستخدام  علىاإلدارة المتقدمة. ويرتكز هذا المؤتمر 

علومات المتقدمة من قبل كافة منظمات ومؤسسات المجتمع الربحية وغير الربحية والحكومية المتكنولوجيا 

. وعلى هذا األساس، فإن غاية هذا المؤتمر في هذا التوقيت والصناعية واالقتصادية واالجتماعية وغيرها

صناعية والتمحور تتمثل في ربط الباحثين والممارسين معا في كل من المجاالت األكاديمية والحكومية وال

حول فهم واضح مقنن لكيفية تطبيق واستخدام تكنولوجيا المعلومات لكي نساند وتدعم جهود الدولة نحو 

التنمية الشاملة والمستدامة. وبذلك يمكن تطوير غايات واستراتيجية واضحة تحدد أسس التعاون والتنسيق 

لشاملة ا من بناء منظومة المعلومات القومية ابين منظمات المجتمع المصري علي كافة توجهاتها حتى يمكنه

إن وعلى ذلك، فولوجيات والمشاركة فيها بدال من التعارض الحاصل حاليا. التي تقنن المعلومات والتكن

إلنشاء أواصر تعاون جديدة يسعي المتوقع رة تكنولوجيا المعلومات ؤتمر العلمي الثالث والعشرين إلداالم

 ظريات جديدة في مجاالت تكنولوجيا المعلومات الحديثة.وممارسات أحسن والتوصل لن
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هذا المؤتمر منظم لدعم ومساندة األنشطة البحثية والتطويرية في إطار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وما 

يرتبط بها من علوم الحاسب اآللي واإلدارة. كما أنه من غايات هذا المؤتمر مساندة ودعم تبادل المعلومات 

لكي يشارك األفراد  مثاليةر سوف يعمل كمنصة ذلك، فإن هذا المؤتم وعلىوالخبرات بين الباحثين والممارسين. 

في إبداء اآلراء والخبرات المكتسبة في تطبيق واستخدام وإدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في إطار 

منظمات الدولة المختلفة. كما أن أحد أهداف هذا المؤتمر يرتبط بتقديم كما سبق ذكره منتدى فكري متعدد 

لكي يشاركوا في  يه من الباحثين، المطورين، المهندسين، وطالب العلم، والممارسينللمشتركين فالتخصصات 

والتحديات العملية المطلوب مواجهتها والتغلب اآلراء والخبرات واإلبداعات واالتجاهات المكتسبة األكثر حداثة 

 مصر. عليها وصوال للحلول المتطورة المستهدفة لالرتقاء بإدارة تكنولوجيا المعلومات في 

 

 المؤتمر: محاور. 1

مقدمو البحوث والعروض والمشروعات المطلوب استقطابهم للمساهمة في هذا المؤتمر يتطلب منهم تقديم تقارير 

البحوث والعروض والمسوح والخبرات المكتسبة في مجاالت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وما يرتبط بها من 

البرمجيات وإدارة المعلومات ومجاالت اإلدارة المختلفة التي تصف أوجه التقدم مجاالت علوم الحاسب وهندسة 

في تطوير واستخدام وإدارة مشروعات تكنولوجيا المعلومات. ومن المجاالت الممكن المساهمة بها في المؤتمر ما 

 يلي:

 .مشكالت إدارة تكنولوجيا المعلومات في المنظمات والمؤسسات المصرية -

 ومات الرعاية الصحيةتكنولوجيا معل -

 نظم وتكنولوجيا معلومات الرعاية الصحية 

 معلوماتية الصحة والطب المتنقل 

 الحوسبة السحابية والرعاية الصحية المتكاملة 

 إدارة تكنولوجيا المعلومات في الحقبة المعاصرة -

 تكنولوجيا المعلومات والمواطنة الرقمية 

 ةتكنولوجيا المعلومات واالختبارات اإللكتروني 

 أبعاد إدارة أعمال تكنولوجيا المعلومات -

 إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات 

 تطبيقات تكنولوجيا المعلومات وإدارتها -

 نضوج واستعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة تطبيق تكنولوجيا المعلومات 

  عوامل  تكنولوجيا المعلومات واإلنترنت المؤثرة علي تغيير أفضليات العمالء 

  تكنولوجيا المعلومات علي ثورة البيانات المعاصرةتأثير 

 تعهيد تكنولوجيا المعلومات في المنظمات المصرية الكبيرة 
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 :المشتركون في المؤتمر ورسوم التسجيل. 1

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

 وفقا لما يلي: تطوعي بحتفهي ذات طابع 

  ( 111جنيها لكل مشترك مصري،  211األفراد المهتمين )دوالر أمريكي للشخص غير المصري الجنسية 

  جنيها لكل فرد(.  01يس والمدربون )أعضاء هيئات التدر 

 ( 01أعضاء الجمعية والجمعيات غير الحكومية األخرى  .)جنيه لكل مشترك 

  ( 01طالب الجامعات والمعاهد العليا  .)جنيهات لكل طالب 

 ( أو  111مقدمو البحوث وتقارير العروض )دوالر لألجانب أو العاملين في  111جنيها لكل مقدم ورقة بحثية أو تقرير عرض

 الخارج. 

 ( .1جنيها لكل جهة مشتركة نظير  111الهيئات، المؤسسات، الكليات، الشركات... الخ  .)مشتركين منها 

 جنيه لكل منها على األقل(.  0111لمؤتمر )الهيئات، المؤسسات، الشركات، البنوك المحتضنة ل 

 األفراد والهيئات من الدول العربية واألجنبية يكون الدفع بالدوالر األمريكي. 
 

 :والمراسالت االتصاالت .7
 أي استفسارات أو تقديم المستخلصات واألوراق البحثية وتقارير العروض توجه إلي:

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

 11411الجيزة -المهندسين -شارع سوريا  83: العنوان

  010 0- 1411017:  محمول( ، 101) 878181311: ت / فاكس

    hadimm1964@hotmail.com&     melhadi@yalla.com                                    &:بريد إلكتروني

             esisact_08@yahoo.com  

 

 :           مواقع إلكترونية للجمعية والمؤتمر علي اإلنترنت

     http://www.esisact.org.eg/Arabic_Site/ Arabic_Template.htm/       
     http://www.geocities.com/esisact   

 (1( شقة رقم )8السيدة زينب ، الطابق رقم ) - شارع خيرت 11: مقر الجمعية

 مساء( 9-8مفتوح أيام: السبت، االثنين واألربعاء في األسبوع )من الساعة 
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