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التأرٌخ 2 :نوفمبر 2014م

البيان الختامي
للمؤتمر العلمي األول لتقنيت المعلىماث والشبكاث()SCITN 2016
جامعت األنذلس للعلىم والتقنيت /صنعاء -الجمهىريت اليمنيت.
في الفترة  2-1نىفمبر 2112م
ثوػبٚخ ٔىاهح انزؼهٛى انؼبنٔ ٙانجؾش انؼهًٔٔ ٙىاهح االرصبالد ٔرمُٛخ انًؼهٕيبد رى انزلضٔ ٍٛاالفززبػ نهًإرًو
انؼهً ٙاألٔل نزمُٛخ انًؼهٕيبد ٔانطجكبد ( )SCITN 2016ف ٙرًبو انسبػخ انزبسؼخ صجبؽب يٍ ٕٚو انضالصبء انًٕافك 1
َٕفًجو  2016مٔ ،منك ثؾضٕه أ.ك .ػجل هللا انطبيَ ٙبئت ٔىٚو انزؼهٛى انؼبنٔ ٙانجؾش انؼهًٔ ،ٙاألسزبم يصهؼ انؼيٚو
انمبئى ثأػًبل ٔىاهح االرصبالد ٔرمُٛخ انًؼهٕيبدٔ ،أ.ك .أَٛسخ ػجٕك هئٛس يغهس االػزًبك ٔضًبٌ انغٕكح ٔ ،ك .يؾًل
انقبيس انًقالف ٙاألي ٍٛانؼبو الرؾبك انغبيؼبد انًُٛٛخٔ ،ك .صبكق انطواعٔ ٙكٛم ٔىاهح انزؼهٛى انؼبنٔ ٙانجؾش انؼهًٙ
نمطبع انجؾش انؼهًٔ ،ٙأ.ك .ػجل هللا انملي ٙانٕكٛم انًسبػل نمطبع انزقطٛظ ٔانسٛبسبد ٔانزطٕٚو ثٕىاهح انزؼهٛى انؼبن،ٙ
ٔػلك يٍ هؤسبء انغبيؼبد انًُٛٛخٔ ،ػلك كجٛو يٍ انضٕٛف ٔانؼهًبء ٔانًزقصصٔ ٍٛانجبؽضٔ ،ٍٛانطالة انًطبهك ٍٛيٍ
يقزهف انغبيؼبد انًُٛٛخ.
ٔلل افززؼ ؽفم انزلضٔ ٍٛاالفززبػ ثبنُطٛل انٕطُٔ ٙثزالٔح ػبطوح ٜٚبد يٍ اننكو انؾكٛى ،أنمٗ ثؼلْب األؿ هئٛس انغبيؼخ
– هئٛس انًإرًو أ.ك .أؽًل يؾًل ثولؼبٌ كهًخ افززبػ انًإرًو ،هؽت فٓٛب ثبنضٕٛف ٔانجبؽضٔ ٍٛأػضبء انهغُخ انؼهًٛخ
ٔانًُظًخ نهًإرًو ،يزؾلصب ػٍ أًْٛخ انجؾش انؼهً ٙف ٙانؾٛبح انؼهًٛخ ٔانؼًهٛخٔ ،كػب ئنٗ اإلثلاع ٔانزفبؤل ،يجُٛب أٌ
انغبيؼخ رلػى يضم ْنِ انفؼبنٛبد ٔانُلٔاد ٔانًإرًواد انؼهًٛخ؛ ئسٓبيب يُٓب ف ٙهفغ انًسزٕٖ انؼهًٔ ٙفليخ انًغزًغ.
صى أنمٗ أ.و.ك .فكو٘ انؾًٛل٘ ػًٛل كهٛخ انُٓلسخ ٔرمُٛخ انًؼهٕيبدَ -بئت هئٛس انًإرًو ،كهًخ هؽت فٓٛب ثبنضٕٛف
انؾبضؤ ،ٍٚرؾلس ػٍ ئَغبىاد ٔئسٓبيبد كهٛخ انُٓلسخ ٔرمُٛخ انًؼهٕيبد فالل األػٕاو انسبثمخ يٍ انقليبد انؼهًٛخ
نهطالة ٔرأْٛم انًؼٛلٍٚ؛ السزكًبل انلهاسبد انؼهٛب ف ٙانلافم ٔاثزؼبصٓى ئنٗ انقبهط ٔ .كننك رؾلس ػٍ يطبهكخ أػضبء
ْٛئخ انزلهٚس ثبنكهٛخ ف ٙانًإرًواد انلٔنٛخ ٔانٕهش.
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صى أنمٗ ك .أؽًل ْبك٘ ثبؽبهصخ  ,ػًٛل يوكي انجؾٕس ٔاالسزطبهاد ٔانزوعًخ ثٛبٌ ئضٓبه افززبػ انًوكي ثبنغبيؼخ
ثٕصفّ يلٚوا نهًوكي.
رهٗ منك كهًخ أ.ك .ػجلهللا انطبيَ , ٙبئت ٔىٚو انزؼهٛى انؼبنٔ ٙانجؾش انؼهً ,ٙضكو فٓٛب انجبؽضٔ ٍٛانغبيؼخ نزًٛيْب
ٔئثلاػٓبٔ .كػب انغبيؼبد انًُٛٛخ ئنٗ أٌ رؾنٔ ؽنٔ عبيؼخ األَلنس ف ٙئلبيخ انًإرًواد انؼهًٛخ انًقزهفخ .كًب طهت انوفغ
ثزٕصٛبد انًإرًو نالسزفبكح يُٓبٔ ،ئيكبَٛخ رُفٛنْب ف ٙانٕالغ انؼًه.ٙ
ثؼل منك أنمٗ أ .يصهؼ انؼيٚو ,انمبئى ثأػًبل ٔىٚو االرصبالد ٔرمُٛخ انًؼهٕيبد ،كهًخ ؽش فٓٛب انجبؽض ٍٛػهٗ ييٚل يٍ
اإلثلاع ٔاإلسٓبو ف ٙانجؾش انؼهً ٙنؾم يطبكم انًغزًغٔ .أضبك ثبنؼاللخ انًزًٛيح ثٔ ٍٛىاهح االرصبالد ٔرمُٛخ انًؼهٕيبد
ٔعبيؼخ األَلنس.

وقائع المؤتمر:
رٕىػذ ٔلبئغ انًإرًو ػهٗ ٕٚي: ٍٛانضالصبء انًٕافك َٕ 1فًجو 2616و ٔاالهثؼبء َٕ 2فًجو 2616و ،ػهٗ انُؾٕ اٜر:ٙ
انٕٛو األٔل :انضالصبء 2016/11/1و
 8000ئنٗ  9015انزسغٛم ثبنًإرًو.
 9015ئنٗ  10000ؽفم االفززبػ ٔانزلض.ٍٛ
 10000ئنٗ  10030اسزواؽخ ٔثٕف ّٛيفزٕػ.
 10030ئنٗ  11000انغهسخ األٔنٗ .
 11030ئنٗ  12030انغهسخ انضبَٛخ.
ثؼل منك افززبو انٕٛو األٔل ٔانصالح صى انغلاء .
انٕٛو انضبَ :ٙاألهثؼبء 2016/11/2و
صالس عهسبد رؼو

ثصٕهح يزٕاىٚخ ْٔ:ٙ

انغهسخ األٔنٗ  :ضجكبد َٔظى يٕىػخ.
انغهسخ انضبَٛخ  :مكبء اصطُبػٔ ٙرمُٛخ انٕٚت.
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نًطبهٚغ رقوط نهطالة.

انغهسخ انضبنضخ .ػو
اسزواؽخ ثٕف ّٛيفزٕػ.

انغهسخ انواثؼخ :ضجكبد َٔظى يٕىػخ.
انغهسخ انقبيسخ :مكبء اصطُبػٔ ٙرمُٛخ انٕٚت.
وفق برنامج المؤتمر المرفق.
وأشرف على الجلسات عدد من الدكاترة من مختلف الجامعات الٌمنٌة.

الجامعاث المشاركت باألبحاث:
بحثا ,تم قبول (ً )21
بلغ عدد األثؾبس العلمٌة المقدمة للمؤتمر(ً )23
بحثا ،ورفض ( )2منها ،بعد تقٌٌمها من قبل لجان التحكٌم
المتخصصة فً مجاالت مختلفة فً تقنٌة المعلومات والشبكات .والبحوث المقدمة من جامعة صنعاءٔ ،عبيؼخ ذمار ،واألكادٌمٌة الٌمنٌة
للدراسات العلٌا ,وجامعة األندلس للعلوم والتقنٌة ,وجامعة حجة ،وجامعة طٌبة ,وجامعة البنجاب التقنٌة.

أولىياث البحج العلمي في مجال تقنيت المعلىماث واالتصاالث في الجمهىريت اليمنيت:
ػهٗ ْبيص انًإرًو رى يُبلطخ َزبئظ االسزجبَبد يٍ انٕهضخ انضبَٛخ نزؾلٚل أٔنٕٚبد انجؾش انؼهً ٙف ٙيغبل رمُٛخ
انًؼهٕيبد ٔاالرصبالد ف ٙانغًٕٓهٚخ انًُٛٛخ ،انًُؼملح ف ٙرأهٚـ 2616/16/18ؤ ،لل رًضهذ ف ٙاٜر:ٙ
أوال  :املىاضيع الحي جندرج حتث جمال جقنية املعلىمات واالجصاالت ذات األولىية يف البحث العلمي للمجحمع
يف اجلمهىرية اليمنية.

املىاضيع العامة
.1

توفر البنية التحتية لتقنية المعلومات واالتصاالت واإلنترنت

 .2تصميم وتطوير شبكات الحاسوب للمؤسسات ودراسة كفاءاتها ومدى استغاللها.
 .3أمن المعلومات والشبكات
 .4قوانين وجرائم الحاسوب
 .5المعالجة اآللية للغة العربية (حوسبة اللغة العربية)
 .6استخدام تقنية المعلومات واالتصاالت للتنمية
 .7بناء ( صناعة ) البرمجيات وتطويرها بما يتناسب مع البنية الحالية
 .8التوعية بتكنولوجيا المعلومات وتحفيز قبولها واستخدامها
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 .9نظم المعلومات اإلدارية وإدارة المعرفة في البيئة اليمنية
 .10الحاسوب والتعلم اإللكتروني والمجتمع المعرفي
 .11المحتوى اإللكتروني العربي
 .12المصادر المفتوحة للمعرفة

ثانيا  :قائمة باملشاكل البحثية ذات األولىية القصىي يف املىاضيع املخحلفة لحقنية املعلىمات واالجصاالت.

أٔال :توفر البنية التحتية لتقنية المعلومات واالتصاالت واإلنترنت
1

تطوير البنية التحتية لشبكات احلاسوب واالتصاالت اخلاصة واحلكومية

2
4

توفًن بدائل خدمات االنرتنت ادلتنقلة عوضاً عن اجليل الثالث.

تقييم وتطوير منهجيات احتساب تكلفة خدمات االتصاالت واالنرتنت.

5

تطوير تطبيقات اإلنرتنت باستخدام الربرليات ادلتاحة واآلمنة

6

تطوير البنية التحتية لنظم ادلعلومات اجلغرافية

7

توفًن بيئة آمنة وفعالة لألعمال اإللكرتونية

ثانياً :تصميم وتطوير شبكات الحاسوب للمؤسسات ودراسة كفاءاتها

1

البىن التحتية وبروتوكوالت اجليل القادم من شبكات احلاسوب وتطبيقاتو

2

إدارة شبكات احلاسوب وشبكة احلواسيب الوطنية

3

بناء األنظمة ادلوزعة واذلجرة للحوسبة السحابية

ثالثاً :أمن المعلومات والشبكات

1

تطوير خوارزميات ألمن البطاقة الذكية اإللكرتونية

2

أمن ادلعلومات والشبكات السلكية والالسلكية

2

أمن تراسل البيانات يف الشبكات الوطنية

3

بناء فرق وطنية لالستجابة السريعة للمخاطر على ادلعلومات.

4

تعزيز أمن ادلعلومات وشبكات احلاسوب والبطاقة الذكية

5

تطوير أنظمة حفظ وأمن ادلعلومات اإللكرتونية يف شبكات احلاسوب السلكية والالسلكية والبطاقات الذكية.

رابعاً :قوانين وجرائم الحاسوب

1

تطوير قوانٌن تضمن سالمة االستخدام لتقنية ادلعلومات واالتصاالت

2

التوعية هبذه القوانٌن للقضاة واحملامٌن وادلواطنٌن.
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3

بناء مراكز دلكافحة جرائم االنرتنت واحلاسوب وشرطة خاصة بذلك.

4

تفعيل قوانٌن ادللكية الفكرية

1

معاجلة الوثائق العربية والتعرف الضوئي على حروفها.

2

تطبيقات خاصة بذوي االحتياجات اخلاصة(كلغة اإلشارة  ٬ونظام برايل)

3

تطوير تطبيقات الكالم :مبا يف ذلك التعرف على الكالم وتوليده آليا ً ٬التحقق من ىوية ادلتحدث.

4

تطوير تطبيقات النص( :كاللغويات احلاسوبية  ٬والرتمجة اآللية  ٬النمذجة اإلحصائية للغة  ٬استعادة ادلعلومات  ٬وزلركات البحث

خامساً :المعالجة اآللية للغة العربية (حوسبة اللغة العربية)

يف الشبكة العادلية  ٬والتنقيب يف النصوص  ٬موارد اللغة).

سادساً :استخدام تقنية المعلومات واالتصاالت للتنمية

1

البحث للحصول على ربط و اتصال قليل التكلفة (مثل الالسلكي و النطاق العريض )

2

ادلشاكل ادلرتبط بنظم ادلعلومات ادلرتبطة بالتنمية كما يف نظم ادلعلومات اجلغرافية(الربرليات و النظم اجليومعلوماتية و اخلرائط)

3

استخدامات تقنية ادلعلومات واالتصاالت كوسيلة دافعة وداعمة الختاذ القرار االمثل كما يف التجارة اإللكرتونية وغًنىا

4

دراسات لبناء مشروعات من خالل االستفادة من تقنية ادلعلومات واالتصاالت مثل التجارة االلكرتونية والتعليم االلكرتوين واالعمال
االلكرتونية

5

دراسات حول طرق توصيل خدمة األنرتنت للمناطق الريفية والنائية بتكلفة رخيصة ورلانية.

سابعا :بناء ( صناعة ) البرمجيات وتطويرها بما يتناسب مع البنية الحالية.
1

بناء وتطوير نظام تشغيل خيدم قطاعات احلكومة ادلختلفة اعتمادا على نظام التشغيل Linux

2

بناء أسس ومعايًن لتطوير الربرليات واالستفادة مما ىو موجود يف ىذ اجملال

3

وضع معايًن تقييم لغات الربرلة و إعطاء تصنيف للغات لرتتيب التعليم واستفادة األفراد العاملٌن.

4

وضع سياسات لضمان جودة ونوعية الربرليات

5
6

اقرتاح حاضنات األعمال اليت تُوجو الشباب يف رلال بناء الربرليات وتطويرىا.

تطوير حلول بررلية واستخدام تقنيات النمذجة يف اجملاالت التطبيقية ادلختلفة كالصحة والبيئة والطاقة وغًنىا.

7

التوسع يف األحباث ادلتعلقة بلغات الربرلة ٬وبناء الربامج وتطويرىا ٬وتقييم نوعيتها.

8

جتهيز قائمة اختيار للغات ادلمكنة وترتيبها بناء على معايًن زلددة.

ثامنا :التوعية بتكنولوجيا المعلومات وتحفيز قبولها واستخدامها
1

تطوير التعاون بٌن القطاع األكادميي اخلاص واحلكومي يف رلال تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت.

2

دارسة احتياجات سوق العمل دلختصي تكنولوجيا ادلعلومات

3

تطوير العمل اإللكرتوين يف مجيع ادلؤسسات احلكومية واخلاصة ٬وحل اإلشكاليات اليت تواجهها

4

طرق تعزيز الرقابة االلكرتونية يف ادلؤسسات احلكومية وأثرىا على األداء العام للحكومة.
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6

طرق تعزيز نسبة انتشار التكنولوجيا يف اليمن

7

زيادة إمكانية استخدام احلاسوب يف قطاع التعليم العايل

8

استخدامات التكنولوجيا لذوي االحتياجات اخلاصة

9

تطوير مناىج تعليم احلاسوب للمدارس واجلامعات.

تاسعا :نظم المعلومات اإلدارية وإدارة المعرفة في البيئة اليمنية
1

تطبيقات نظم دعم اإلدارة يف بيئة العمل اليمنية.

2

تطوير تطبيقات اجلامعة اإللكرتونية

3

تطوير تطبيقات احلكومة اإللكرتونية

عاشرا :الحاسوب والتعلم اإللكتروني والمجتمع المعرفي
1

تصميم بررليات تعليم إلكرتوين تفاعلية.

2

تطوير معايًن جديدة للمحتوى اإللكرتوين واقرتاح معيارية عربية جديدة للكينونات التعليمية

3

االستفادة من أنظمة التعليم اإللكرتوين ٬وتعديلها لتناسب الواقع اليمين.

4

عمل دارسات عن مدى إمكانية إدخال التعليم اإللكرتوين يف اجلامعات اليمنية ٬بل ويف أنظمة التعليم ادلدرسي.

5

التوسع يف استخدام ادلختربات االفرتاضية يف التعليم اجلامعي ٬وخصوصا التطبيقي واذلندسي.

الحادي عشر :المحتوى اإللكتروني العربي
1

تطوير زلركات البحث باللغة العربية

2

تطوير احملتوى اإللكرتوين العريب وادارتو.

3

تطوير مواقع التواصل االجتماعي العربية مبا يتناسب مع البيئة العربية والثقافة اإلسالمية

4

إدارة احملتوى اإللكرتوين العريب ومعايًنه

5

تطوير احملتوى العريب ادلتخصص

6

تطوير مواقع التواصل االجتماعية ادلتخصصة.

الثاني عشر :المصادر المفتوحة للمعرفة
1

بناء وتطوير مكتبات رقمية الكرتونية متخصصة.

2

تطوير طرق احلصول على ادلعرفة وادلراجع والكتب وادلعلومات.

3

تطوير تقنيات وبررليات التعلم عن بعد

تىصياث المؤتمر:
 ػمل انًإرًو ف ٙانؼبو انمبكو  2617و ٔكػٕح نؼمل يإرًواد ف ٙيغبالد أفوٖ.

عبيؼخ األَلنس نهؼهٕو ٔانزمُٛخ
انًإرًو انؼهً ٙاالٔل نزمُٛخ انًؼهٕيبد ٔانطجكبد()SCITN 2016
1st Scientific Conference on Information Technology
and Networks
َٕ 2-1فًجو 2016و

 رسغٛم يإرًو انؼبو انمبكو 2617و فَ ٙظبو .EDAS
 ئضبفخ عهسبد نهـ( )Posterف ٙانًإرًو ٔرؾلٚل ٔلذ نًُبلطخ ال(ٔ )Postersافزٛبه افضم poster
 اسزضبفخ يزؾلص KeyNote speakers ٍٛثًٕاضٛغ يفٛلح نهجبؽض.ٍٛ
 رٕفٛو ايكبَٛخ انؼو

ف ٙانًإرًو ػٍ طوٚك .Skype

 انزٕصٛخ ثبػزًبك أٔنٕٚبد انجؾش انؼهً ٙف ٙيغبل رمُٛخ انًؼهٕيبد ٔاالرصبالد ف ٙانغًٕٓهٚخ انًُٛٛخ كًقوط
يٍ يقوعبد انًإرًو.
 رٕصٛخ نٕىاهح انزؼهٛى انؼبنٔ ٙانجؾش انؼهً ٙثاػبكح فزؼ ثوايظ انلهاسبد انؼهٛب ٔفك انًؼبٛٚو ألَّ ٚؼل يٍ
هٔافل انجؾش انؼهً.ٙ
 ػًم ػاللبد ضواكخ ث ٍٛانمطبع انقبظ ٔانؼبو ٔانًإسسبد انزؼهًٛٛخ.


رطجٛك َزبئظ االثؾبس انًُطٕهح ف ٙانًإرًو يٍ لجم انغٓبد ماد انؼاللخ ثبنزُسٛك يغ ٔىاهح انزؼهٛى انؼبنٙ
ٔانجؾش انؼهً.ٙ

 رطكٛم نغُخ نًزبثؼخ رُفٛن يقوعبد ٔرٕصٛبد انًإرًو.

لجنت إعذاد البيان الختامي وتىصياث المؤتمر:
ا.د .خلٌل الوجٌه
ا.م.د .فكري الحمٌدي
د .أحمد باحارثة
ا.م.د.عبد القادر العبادي
ا.م.د .شرف الحمدي
د .منٌر المخالفً
د .محمد القباطً
وبحضور:
د .صادق الشراجً ,وكٌل قطاع البحث العلمً.
د .أنور معزب ,مدٌر عام البحث العلمً

