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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.

المؤلف: بيتا )برنامج حاسب آلي(
الناشر: سبرينجر نيتشر بسويسرا

تاريخ النشر: 2019 
 1-16800-030-3-978 ISBN :معيار النشر الدولي للكتب-

-موقع الكتاب علي اإلنترنت:
https://link.springer.com/book/10.10071800/030--3-978/

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« 
المؤلـــف آلـــيا
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وقائع �ملوؤمتر
عقد المؤتمر العلمي االسادس والعشرون لنظم المعلومات وتكنولوجيا 
القومي  التخطيط  لتعزيز  البيانات  )ثورة  موضوع  تحت  الحاسبات 
الذي    ،2019 مارس    14-13 من  الفترة  في  المستدامة(  والتنمية 
وتكنولوجيا  المعلومات  لنظم  المصرية  الجمعية  قبل  من  تنظيمه  تم 
حلمي  هالة  د.  أ.  رعاية   تحت  القومي،  التخطيط  ومعهد  الحاسبات 
مجلس  ورئيس  اإلداري  واإلصالح  والمتابعة  التخطيط  وزيرة  السعيد 
إدارة معهد التخطيط القومي، بدعم لوجستي ورعاية كل من أكاديمية 
البحث العلمي والتكنولوجيا، واالتحاد النوعي لجمعيات البحث العلمي، 
التخطيط  معهد  مؤتمرات  بقاعة  اإلداري��ة  للعلوم  السادات  وأكاديمي 
القومي. وقد سجل واشترك في فعاليات المؤتمر في يوميه األول والثاني  
)135( مشتركا، وزعت عليهم جمعيا المطبوعات التعريفية بالمؤتمر 
)كمبيو  المصرية  المعلومات  ومجلة  وعروضه  بحوثه  ومسنخلصات 
نت( بعدديها 21 و 22 الصادرين في 2018 و 2019، كما تم ربطهم 
من خالل بادج المؤتمر بتقارير البحوث والعروض المقدمة في جلسات 

.Google. Drive المؤتمر إلكترونيا علي اإلنترنت من خالل موقع

وعقد في إطار المؤتمر في اليوم األول جلسة افتتاحية تحدث فيها كال 
من أ.د. محمد حسن توفيق أستاذ إدارة األعمال ومدير مركز التخطيط 
والتنمية الصناعية بمعهد التخطيط القومي ومقرر المؤتمر؛ أ.د. محمد 
محمد الهادي األستاذ بأكاديمية السادات ورئيس مجلس إدارة الجمعية 
المصرية لنظم المعلومات وتكنولوجيا الحاسبات؛ وأ.د. عالء زهران 
رئيس  بركات،  خيرت  اللواء  والسيد  القومي:  التخطيط  معهد  رئيس 

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء. 
»تحديات  عن  علمية  ن��دوة  للمؤتمر  االفتتاحية  الجلسة  تلي  وقد 
والتنمية  القومي  التخطيط  أبعاد  الرقمي علي  والتحول  البيانات  ثورة 
الحاسب  أستاذ علوم  فهمي طلبة  أ.د. محمد  المستدامة« تحت رئاسة 
ونائب رئيس جامعة عين شمس األسبق ورئيس نقابة العلميين السابق؛  
تحدث فيها كال من أ.د. كمال شعير مقرر مجلس الدراسات المستقبلية 
وإدارة المخاطر بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ورئيس مجلس 
إدارة جمعية بحوث المستقبليات المصرية العربية؛ أ.د. م. أحمد بهاء، 
وكيل كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة بني سويف والمدير التنفيذي 
شحاته  عرفات  هشام  وأ.م.م  األوسط،  للشرق  مايكروسوفت  لشركة 
البيانات  برنامج  تطوير  ومدير  الرقمي   التحول  تطبيقات  مستشار 

تو�شيات �ملوؤمتر �لعلمي �ل�شاد�س و�لع�شرون   االصطناعى  للذكاء  قومية  استراتيجية  الجمهورية إلعداد  رئيس 
إلى أن العالم يهتم بالذكاء االصطناعى، حيث  فى مصر، مشيراً 
يزيد عن  ما  الحالى  العام  العلم خالل  االنفاق على هذا  بلغ حجم 
دوالر  100مليار  إلى  تصل  أن  المقرر  ومن  دوالر،  مليار   87
العلم،  بهذا  العالم  اهتمام  مدى  يعكس  مما   ،2023 عام  بحلول 
إفريقيا والشرق األوسط خالل عام  االنفاق فى  بينما تصل نسبة 
2019 إلى 290 مليون دوالر ، ومن المقرر أن تصل إلى 500 
الجاد  العمل  إلى  نحتاج  أننا  مضيفاً   ،2023 عام  دوالر  مليون 
والشاق والسريع لمواكبة العالم فى هذا المجال، مستعرضاً جهود 
أن  المعلومات، موضحاً  تكنولوجيا  وزارة االتصاالت فى مجال 
مصر أنتجت كما كبيرا من البيانات يجب دراسة كيفية تطويعها 
واستخدامها فى مجال الذكاء االصطناعى لتعظيم االستفادة منها، 
فضاًل عن سعى الوزارة الستصدار قانون حماية البيانات بهدف 
تنظيم وحوكمة البيانات بما يحفظ سريتها ويتيح للعاملين فى مجال 

الذكاء االصطناعى االستفادة منها.

للذكاء  القومية  االستراتيجية  أن  إلى  االتصاالت  وزير  وأشار 
القدرات  بناء  )األول(  رئيسين  محورين  على  تقوم  االصطناعى 
الفجوة  وسد  وتدريبها  المجال،  لهذا  المطلوبة  المهارات  وتحديد 
و)الثانى(  الدولة،  قطاعات  مختلف  فى  والعاملين  الخريجين  من 
الذكاء  استراتيجية  على  تركز  التى  والتطبيقات  التخصصات 
الصحية  والرعاية  التشخيص  مجال  أهمها:  ومن  االصطناعى، 
ستكون  المجاالت  هذه  أن  اآلفات، موضحاً  واكتشاف  والزراعة 
التجارب  بعض  استعرض   كما   العلمية.  للتخصصات  بداية 
العالمية لمختلف دول العالم فى مجال الذكاء االصطناعى ومنها 
الواليات المتحدة األمريكية والصين والمملكة العربية والسعودية.

الذكاء  أهمية  على  الحربى  اإلنتاج  وزي��ر  أك��د  كلمته  وف��ى 
االصطناعى فى تحقيق زيادة اإلنتاج والصناعات الدفاعية، مشيراً 
إلى ضرورة مواكبة مصر للعالم فى هذا المجال، وإعداد الكوادر 
المؤهلة، موضحاً التعاون البناء مع وزارة التعليم العالى والمراكز 
على  متقدمة، مشدداً  أثمر عن صناعات  والذى  البحثية  والمعاهد 
أهمية االستفادة من التكنولوجيات الحديثة خاصة أن مصر تمتلك 
ثروة علمية وبشرية متميزة على مستوى العالم، مضيفاً أن البحث 
العلمى فى مصر يشهد حالياً انطالقة نوعية بدأت من يونيو 2014.

وفى كلمته أشار الدكتور محمد لطيف، إلى أن المؤتمر يهدف إلي 
العالمية  الخبرات واالستراتيجيات  المعرفة، واالستفادة من  تبادل 
واالبتكار  المعرفة  مجتمع  لبناء  مناسبة  منهجيات  تطوير  في 
المصري بما يحقق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، مع 
التركيز على التكنولوجيات الحديثة في مجال الذكاء االصطناعي 
وعلوم البيانات، وكذلك استراتيجيات الذكاء االصطناعي، والثورة 
استخدامات  وتطوير  الذكية،  والجامعات  الرابعة،  الصناعية 
التكنولوجيا الحديثة مثل علوم البيانات وإنترنت األشياء والحاسبات 
األعمال  ريادة  عن  فضاًل  المختلفة،  الدولة  قطاعات  فى  الكمية 

واالبتكار بهدف بناء مجتمع المعرفة واالبتكار المصرى.

 كما أكد الدكتور جمال درويش أن هذا المؤتمر يعد األول من 
نوعه، وأن الدولة تسعى التباع األساليب الحديثة فى التكنولوجيا، 
والتى امتدت إلى التواصل وخلق فرص عمل جديدة، وظهور 

أنماط جديدة مبتكرة من االتصال التفاعلى بما يسهم فى تطوير 
وظهور  المتقدمة،  االقتصاديات  مجال  فى  وخاصة  األداء، 
الذكية، والتى تمثلت فى  الذكاء االصطناعى والتطبيقات  علوم 
العصر يسمى عصر  إلى أن هذا  المجاالت، مشيراً  العديد من 
الذكاء االصطناعى، مؤكداً على العالقة الوثيقة التى تربط بين 
إعداد  عن  أثمرت  والتى  واالتصاالت  العالى  التعليم  وزارتى 
فى  االصطناعى  للذكاء  الوطنية  لإلستراتيجية  األول  اإلطار 
بحث،   43 تشمل  جلسة   12 يضم  المؤتمر  أن  مضيفاً  مصر، 
باإلضافة إلى الحاالت التطبيقية المدعمة من عدة خبراء، حول 
آفاق تكنولوجيات الذكاء االصطناعي في مصر، واالستراتيجية 
واتجاهات  االصطناعي،  الذكاء  مجال  في  المصرية  الوطنية 
استخدام الذكاء االصطناعي في تحقيق التنمية الوطنية، والرؤى 
الخاصة بتحسين صناعة تكنولوجيا المعلومات باستخدام الذكاء 

االصطناعي.

بين  تعاون  بروتوكول  توقيع  تم  المؤتمر  فعاليات  وخالل 
منح  بهدف  )IBM(؛  وشركة  للجامعات  األعلى  المجلس 
دبلومات متخصصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والذكاء 
المعاونة  التدريس والهيئة  للسادة أعضاء هيئة  االصطناعى 
الحاسبات  هندسة  وأقسام  والمعلومات،  الحاسبات  بكليات 
إلعداد  وتأهيلهم  كفاءتهم  لرفع  بالجامعات؛  الهندسة  بكليات 

وتدريب الطلبة فى هذا المجال.

العالى  التعليم  وزراء  تفقد  المؤتمر  فعاليات  هامش  وعلى 
معرًضا  الحربى  واإلنتاج  المعلومات  وتكنولوجيا  واالتصاالت 
لالبتكار والذكاء االصطناعي، بمشاركة 12 شركة عالمية رائدة 
العالمية،  )سيسكو(  كشركة  المعلومات  تكنولوجيا  مجاالت  في 
وشركة )أي بي أم(، باإلض���افة إلى جام���عات ) القاهرة، وعين 

شمس، وزويل، والنيل، والمصرية اليابانية(.

ون��اق��ش ال��م��ؤت��م��ر ع����دًدا م��ن ال��م��وض��وع��ات ال��ه��ام��ة، 
المعرفة  مجتمع  لبناء  مناسبة  ومنهجيات  منها:«إستراتيجيات 
االصطناعى  الذكاء  استخدام  خالل  من  المصرى  واالبتكار 
من  واالستفادة  المعرفة  وتبادل  الحديثة،  المعلومات  وتقنيات 
مناسبة  منهجيات  تطوير  فى  العالمية  واإلستراتيجيات  الخبرات 
استراتيجية  يحقق  بما  المصرى  واالبتكار  المعرفة  مجتمع  لبناء 
التكنولوجيات  على  التركيز  مع   2030 المستدامة  للتنمية  مصر 

الحديثة فى مجال الذكاء االصطناعى«.

وأقيم على هامش فعاليات المؤتمر العديد من الجلسات حول 
آفاق تكنولوجيات الذكاء االصطناعى فى مصر، واالستراتيجية 
الذكاء االصطناعي، واستراتيجية  الوطنية المصرية فى مجال 
استخدام  واتجاهات  االصطناعي،  الذكاء  مجال  فى  سنغافورة 
وال��رؤى  الوطنية،  التنمية  تحقيق  فى  االصطناعى  الذكاء 
الخاصة بتحسين صناعة تكنولوجيا المعلومات باستخدام الذكاء 
االصطناعى  الذكاء  لتحسين  الجامعات  وخطط  االصطناعي، 
الحديثة،  الجامعات  على  االصطناعى  والذكاء  الرقمنة  وتأثير 
والذكاء  المعلومات  وتكنولوجيا  االبتكار  مستقبل  عن  فضاًل 
الذكاء  وتطبيقات  الذكية،  والجامعات  مصر،  فى  االصطناعى 

االصطناعي.
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