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االتصاالت  ووزير  العلمى،  والبحث  العالي  التعليم  وزير  افتتح 
المؤتمر  فعاليات  الحربى  اإلنتاج  ووزير  المعلومات،  وتكنولوجيا 
الدولي األول لتأثير الذكاء االصطناعي وتكنولوجيات المعلومات 
والذي  المصري،  واالبتكار  المعرفة  مجتمع  بناء  في  الحديثة 
للجامعات  األعلى  بالمجلس  والمعلومات  الحاسبات  قطاع  ينظمه 
المعلومات، بمشاركة  بالتعاون مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا 
عدد من الوزراء السابقين، ورؤساء الجامعات، ورؤساء المراكز 
والخبراء  العلماء  الصناعة، ونخبة من  البحثية، ورجال  والمعاهد 
في مجال في الذكاء االصطناعي والنظم الذكية، وذلك خالل يومي 
المجلس  أمين  لطيف  محمد  د.  بحضور  الجارى،  سبتمبر   9-  8
األعلى  للجامعات، ود. جمال درويش رئيس قطاع علوم الحاسب 
الكبرى  الفنادق  بأحد  للجامعات،  األعلى  بالمجلس  والمعلوماتية 

بالقاهرة.

وفى بداية كلمته أكد وزير التعليم العالى، على التنسيق والتكامل 
والثورة  االصطناعى  الذكاء  مجال  فى  الدولة  أجهزة  كافة  بين 
الصناعية الرابعة وعصر المعلوماتية والرقمنة، مشيراً إلى أن دور 
الوزارة يتمثل فى إعداد الكوادر العلمية وتأهيلها للعمل فى مجال 
الذكاء االصطناعى، فضاًل عن إنشاء كليات وأقسام علمية جديدة 
الذكاء  مجال  فى  متخصصة  والمعلومات  الحاسبات  كليات  داخل 
مع  يتواكب  بما  العلمية  المناهج  تطوير  عن  فضاًل  االصطناعى، 
التكنولوجيات الحديثة، الفتاً إلى أنه حرصاً من الوزارة على إعداد 
جيل متخصص بتلك التكنولوجيات البازغة فقد تم إنشاء أول كليتين 
قسم  إضافة  وكذلك  االصطناعي،  الذكاء  مجال  في  متخصصتين 

المؤتمر الدولي األول لتأثير الذكاء اإلصطناعي
وتكنولوجيا المعلومات الحديثة في بناء مجتمع المعرفة واالبتكار

القاهرة: 8-9 سبتمبر 2019

ويأتى  والمعلومات،  الحاسبات  كليات  ببعض  اإلصطناعي  الذكاء 
ذلك فى ضوء إتجاه الوزارة لمواكبة التطورات الهائلة التي شهدها 

العالم في مجال تكنولوجيا المعلومات. 

 وأضاف وزير التعليم العالى أنه جار إرسال بعثات متخصصة 
فى  المتخصصة  ل��ل��دول  والمعلومات  الحاسبات  كليات  م��ن 
تنفيذ  على  للعمل  وتأهيلهم  إلعدادهم  االصطناعى  الذكاء  مجال 
اإلستراتيجية القومية لمصر فى مجال الذكاء االصطناعى، مؤكداً 
أنه تم رصد ميزانية كبيرة لريادة األعمال، والذكاء االصطناعى 
بهدف تأهيل الكوادر البشرية للعمل فى مجال الذكاء االصطناعى 
والخدمات  الذكية  والحكومات  والحديثة  البازغة  والتكنولوجيات 

الذكية للمواطنين.

لوضع  االت��ص��االت  وزارة  مع  الوثيق  التعاون  إل��ى  وأش��ار  
إعداد  فى  تمثل  وال��ذى  االصطناعى  للذكاء  مصر  استراتيجية 
الخطة الوطنية للذكاء االصطناعي، باإلضافة إلى أنه جار دراسِة 
إنشاِء الجامعِة المصريِة لتكنولوجيا المعلوماِت بالعاصمِة اإلداريِة 
البياناِت  تكنولوجيا  فى  متخصصٌة  جامعٌة  أول  وهى  الجديدِة، 
البازغة في المنطقة العربية والشرق  والمعلوماِت والتكنولوجياِت 
إلى التعاون مع وزارة اإلنتاج الحربى فى مجال  األوسط، مشيراً 

صناعة البرمجيات، والصناعات التطبيقية المختلفة.

من جانبه أكد وزير االتصاالت فى كلمته على التعاون والتنسيق 
بين وزارتى التعليم العالى واالتصاالت والذى بدأ فى مطلع العام 
السيسى  الفتاح  عبد  الرئيس  السيد  من  تكليف  على  بناء  الحالى 

الطبقاتن  العذري،  العينات،  الكاثود،  م��واد  الثاني:  -الفصل 
المنشطات، وقدرة التفريغ.

-الفصل الثالث: الموصولية األيونية، بوليجر بالكهرباء، الغشاء، 
القبات الكهروكيمائي والتواصل.

البيانات  الخلية،  الوقت،  العظمي،  النماذج،  الرابع:  -الفصل 
واألبعاد

الكتاب الفريد من المالحظ أن هذا من نوعه والغير مؤلف بشريا 
صدر حديثا من دار النشر الشهيرة »سبرينجر نيتشر«  بالعاون مع 

»جامعة جوته«. 

وفي إطار اسم مؤلفه يمكن اكتشاف أنه ليس إنسانا، بل هو برنامج 
حاسب آلي  له هدف واحد يتمثل في تلخيص األبحاث العلمية في 
عدد محدد من الكلمات لكل بحث، ثم جمع أهم عدد من تلك األبحاث 

معا في هذا الكتاب. 

وبذلك ما هو متواجد في هذا الكتاب األول من نوعه في تاريخ 
الذكاء  إلجوريثمات  بواسطة  وتلقائيا  آليا  كتابته  تم  قد  البشرية 
اإلصطناعي. وقد تم تطوير يتضمن ألجوريثمات الذكاء اإلصطناعي 
 Computational الحاسوبية  اللغويات  مشروع  إط��ار  في 
Linguistics ، الذي تم إنجازه بالتعاون مع »جامعة يوته« من 
بيانات  بقاعدة  باالستعانة  »تشياركس«  برئاسة  عمل  فريق  خالل 

»سبرينجر نيتشر« الكبيرة.

ولزق«  »قص  عملية  مجرد  ليست  المشروع  هذا  امن  والفكرة 
مجموعة الجمل و الكلمات األساسية المختارة بحسب موقعه عبر 
الربط  مع   ، معا  وترتيبها  باأللجوريثمات  المتعلقة  التحليل  أدوات 
لها  بينها في شكل ذات داللة  وإنشاء مقدمات وجداول ومصادر 
روابط خارجية بطريقة تلقائية. وعلي ذلك، يلخص هذا الكتاب أكثر 
من 150 مقالة بحثية تم نشرها في الفترة من عام 2015 إلي عام 
عناألبحاث  وموجزة  عامة  نظرة  العمل  هذا  يقدم  وبذلك   ،2018

الحديثة المرتبطة بموضوع محدد وهو »بطاريات ليثيوم أيون«.

وفي هذا السيق، يتوقع الباحثون والمتخصصون في أن هذا النوع 
من الكتب يمثل مقدمة أساسية لتدخل مجال الذكاء اإلصطناعي في 
تأليف الكتب، إال أن ذلك سوف يكون بحدود حيث أن قدرة اآللة تكون 
محدودة للغاية ألنها في النهاية  ال يمككنها فهمما رتب، إال أن ذلك 
سيكون مفيدا جدا للباحثين حيث أنه سوف يوفر لهم فرصة أفضل 
من اجل اإلطالع علي أهم المنجزات وأحدثهاالمنشورة والمتعلقة 
بالمجاالت التي يهتمن ويعملون عليها من خالل ألجوريثمات الذكاء 

اإلصطناعي المشكلة لها ما يسهم في توفير وقتهم جهدهم.

إلي  العمل  ه��ذا  إع��داد  مشروع  يهدف  األس���اس،  ه��ذا  وعلي 
الباحثين  مع  الواسعة  للمناقشة  علمية   Platform منصة  توفير 
حول  المهتمين  جانب  ألي  والمتخصصين  والخبراء  واألكاديميين 
التكنولوجيا  النوع من  لهذ  المستقبلية   والقيود  والتحديات  الفرص 

في مجال التأليف والنشر.
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أربعة  علي  آليا  والمؤلف  نوعه  من  الفريد  الكتاب  هذا  يشتمل 
فصول أساسية باإلضافة إلي تقديم مفصل، وبيان ذلك كما يلي:

بتأليف  تتعلق  رئيسية  موضوعات   4 فيه  استعرض  -التقديم: 
الكتاب ذاته، وتتضمن مقدمة تعلق بهذا الكتاب األول من نوعه عن 
البحوث المولدة بواسطة اآللة؛ وماذ أختيرت بطاريت ليثيوم أيون 
له؛ والتحدي التكنولوجي والنشر للكتاب؛ ودور المراجعة والمؤلف 
ومعمارية  المختارة  المنهجية  النظام  أنابيب  وتوليدخط  العلمي؛ 

النظام والتفصيل التنفيذية مع التحديات والتوجيهات المستقبلية.

التوصيل،  الجرافيت،  الكاربون،  األنود،  مواد  األول:  -الفصل 
الجرافين، التفريغ والتكوين.

»بطاريات ليثيموم أيون« 
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