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  ملخص
  الثانية في علوم  االفتراضيةورشة العمل 

  ات باللغة العربيةبوھندسة الحاس
  

  المعھد العالي للتصرف بتونس مرح الطاھر،
  Marah.altaher@gmail.com، جامعة تونس

  وليد عبدالمعز، األكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا، مصر
walid.abdelmoez@gmail.com  

  
جمعية بالتعاون مع  في علوم و ھندسة الحاسباتورشة العمل اإلقتراضية الثانية  2010أبريل  12 االثنينانعقدت يوم 

بانعقادھا ھذا و تتميز الورشة  ,الجمعية المصرية لتعريب العلومو  جمعية مھندسي الكھرباء المصريةو  الحاسبات العربية

  عبر الشبكة العنكيوتية باستخدام تقنيات التواصل بالصوت ومشاركة أدوات العرض مثل العرض التقديمى 

)(Power Point, و احتوت الورشة على خمسة أبحاث متنوعة و استمرت حوالي أربعة ساعات.  
  

بتقديم أبحاثھم باللغة العربية في مجال علوم و تيسير التواصل بين الباحثين العرب المھتمين و تندرج ورشة العمل في إطار 

  .وحل مشاكل السفر و تكاليف السفر , ھندسة الحاسبات
  

و أبرز أھمية عقد , ولقد افتتح الورشة الدكتور ھاني عمار من جامعة فرجينيا بالواليات المتحدة األمريكية بكلمة ترحيب

بحثه  بتقديممن جامعة األزھر ثم بدأ الدكتور عالء الدين حمودة  ,ربالعلتبادل الخبرات بين الباحثين  االفتراضيةالورشات 

 " دراسة لألدوات والعمليات المستخدمة في الشركات المصرية الحاصلة على نموذج نضج القدرة الكاملة"  :تحت عنوان

. م.م.ن.نظام الجودة ن نوعية األساليب واألدوات والعمليات المستخدمة في ھذه الشركات المصرية الحاصلة علىحيث بيّن 

  .ثم قام بتحليل النتائج للوصول إلى توصيات تھدف إلى إثراء صناعة البرمجيات في مصر

والذي عرض مع ثلة من  شريف خطاب من كلية الحاسبات والمعلومات، جامعة القاھرة الدكتور من ثم انتقل العرض إلى 

تجربة وسيلة مبتكرة لتعليم مھارات برمجة الحاسبات للمبتدئين باستخدام برنامج  فيدراستھم الباحثين من جامعة القاھرة 

أليس والذي يقوم بتفھيم وتعليم أساسيات البرمجة بطريقة سھلة وجذابة تعتمد على بناء أفالم رسوم متحركة ثالثية األبعاد 

   .يتعلم من خاللھا الطالب أساسيات برمجة الحاسبات

قدمت بحث  , نت.منسق العالقات الخارجية بموقع ببليواسالم, ة فاطمة الزھراءاالدكتور طالبة إلىمن ثم انتقلت الكلمة 

و أبرزت احتياجات ضعاف البصر من التكنولوجيا , اإلنتاج الفكري باللغة اإلنجليزية لتكنولوجيا اإلعاقة البصريةحول 

  أوضحت متطلبات استخدام ضعاف البصر لالنترنت و ,في تحسين حياة ضعاف البصر اإلنترنتثم دور , المساعدة

  .و قدمت أجھزة و برمجيات اإلعاقة البرمجية و أخيرا قدمت نماذج لمؤسسات و مكتبات تقدم خدمات لضعاف البصر
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جامعة القاھرة بحث حول , محمد من كلية الحاسبات و المعلومات سناءالدراسات العليا عرضت طالبة وفى التالية  

ت مزايا و أبرز, ثم وضّحت مكونات الحوسبة السحابية و كيفية عملھا, بّينت مفھومھا مع إعطاء أمثلة, الحوسبة السحابية

   .و عيوب الحوسبة السحابية ولخصت نقاط البحث المقترحة فى ھذا المجال

عرضا , مجلس إدارة الجمعية المصرية إلدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات رئيس, رانيا المغربيو أخيرا قدمت األستاذة 

وذلك من  في مجال ترجمات المواد العلمية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات إلى اللغة العربية،وضحت فيه أنشطة الجمعية 

التحتية لتكنولوجيا المعلومات،  مكتبة البنيةمن أمثلة ذلك ترجمة معجم مصطلحات . خالل جھود أعضائھا التطوعية

أھم الشھادات المعترف بھا على مستوى عالمي في مجال إدارة  وترجمة االمتحانات العالمية الخاصة بمنح شھادة من

  .المعلومات خدمات تكنولوجيا

  :نقاشاتھم إلى عدد من التوصيات وھي و خلص المشاركون في نھاية

 شات و تم تحديد عقد الورشة القادمة في شھر أكتوبرعقد مثل ھذه الوراستمرار  •

 تحسين التقنيات المستخدمة لتجنب انقطاع الصوت  •

 القيام بالدعاية الالزمة للورشة االفتراضية و تعميمھا •

  للتعريف أكثر بھاإنشاء موقع ويب خاص للورشة  •

  

  : رؤساء لجنة التنظيم للورشة القادمة و ھم ھذا وقد تم إختيار

 alaa_ham@gega.net: عالء حمودة. د •
 eng.md.elwahsh@gmail.com: محمد الوحش م •

  
العام للجمعية المصرية لتعريب  األمينو أستاذ ھندسة الحاسبات، جامعة األزھر, ألقى الدكتور محمد الحمالوي, وفي الختام

كما شكر رؤساء , كلمة ختامية شكر فيھا الجمعيات الثالث المنظمة للورشة ,فتراضيةو ھو صاحب فكرة الورشة اال ,مالعلو

و حّث على ضرورة  ,في إعداد الورشة لدكتور ھاني عمارو و المشاركين و أثنى على المجھودات الكبيرة ل لجنة التنظيم

رة انعقاد الورشات و الندوات عن بعد و ذلك بتوفير مسار مثل ھذه الورشات و أشار إلى أنه تّم تعميم فك مواصلة عقد

و الندوة الدولية السادسة لعلوم ) 2010أبريل  22-21(افتراضي في المؤتمر السنوي السادس عشر لتعريب العلوم بالقاھرة 

   ).2010مايو  21-19(و ھندسة الحاسوب بالحمامات بتونس

  
  :والمنظمين قائمة المشاركين

  

  رشة العملرئيس و
 mhamalwy@hotmail.com, جامعة األزھر, كلية الھندسة, محمد الحمالوي •

  

  رؤساء تنظيم الورشة
 marah.altaher@gmail.com, جامعة تونس, المعھد العالي للتصرف بتونس, مرح الطاھر •
 walid.abdelmoez@gmail.com, األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا, وليد محمد ربيع عبد المعز •
  

  لجنة البرنامج
 ahmed.ferchichi@planet.tn, جامعة تونس, بتونس المعھد العالي للتصرف, أحمد الفرشيشي •
 hesalwa@hotmail.comمعھد البحوث اإللكترونية، مصر , سلوى حمادة •
 shihab@iiu.edu.myالجامعة الدولية اإلسالمية، مليزيا، , شھاب حميد •
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 aboularas@gmail.comالمعھد العسكري أحمد بن محمد، قطر، , عبد المالك بولعراس •
 jaoua@qu.edu.qaجامعة قطر، قطر، , علي محمد جوة •
 mili@oak.njit.eduالمعھد التقني لنيو جرزاي، الواليات المتحدة األميريكية، , علي ميلي •
 mhamalwy@hotmail.com, جامعة األزھر, كلية الھندسة, محمد الحمالوي •
 Hany.Ammar@mail.wvu.eduيات المتحدة األميريكية، جامعة فرجينيا الغربية، الوال, ھاني عمار •
 wellithy@arxict.comأركسيكت، مصر، , وائل الليثي •
 وسام حرباوي •
 

  
  الباحثون

 alaa_ham@gega.net, جامعة األزھر, عالء حمودة •
 eng.md.elwahsh@gmail.com, جامعة األزھر, محمد الوحش •
 ahmedsalim734@yahoo.com,  كلية الحاسبات والمعلومات ، جامعة القاھرة, احمد ابو بكر سالم •
  sarah_hs2006@yahoo.com, كلية الحاسبات والمعلومات ، جامعة القاھرة, سارة حسن سيد •
  sara_hamdi2008@yahoo.com, كلية الحاسبات والمعلومات ، جامعة القاھرة, سارة حمدي سليمان •
 shimoyoussef_shazly@yahoo.com, كلية الحاسبات والمعلومات ، جامعة القاھرة, شيماء يوسف شاذلى •
 nourelshams2020@yahoo.com, ، جامعة القاھرةكلية الحاسبات والمعلومات , ھبة عادل عبد الفتاح •
 sherif.khattab@gmail.com, كلية الحاسبات والمعلومات ، جامعة القاھرة, شريف عصام الدين خطاب •
 m_el_ramly@yahoo.ca, الحاسبات والمعلومات ، جامعة القاھرةكلية , محمد محمود فوزى الرملي •
 elzahraa.moh@gmail.com, نت.منسق العالقات الخارجية بموقع ببليواسالم, فاطمة الزھراء محمد عبدو •
 sana_jalil1@yahoo.com, الحاسبات والمعلومات، جامعة القاھرةكلية , سناء محمد •
, مجلس إدارة الجمعية المصرية إلدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات رئيس, رانيا المغربي •

egypt.org‐president@itsmf  
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