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 الندوة السورية اللبنانية األولى 

 حول

 تطور المعلوماتية واالتصاالت
 مسح الواقع وآفاق التعاون

 2000 نيسان 26-25: الزمان •

 دمشق، سوريا : المكان •

 الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية: تنظيم •
 التجمع اللبناني للمعلوماتية

 لسوري اللبنانيبالتنسيق مع األمانة العامة للمجلس األعلى ا

 بشار األسد. درئيس الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية : رعایة •

 2000 نيسان 25برنامج 
 التكنولوجيا الحدیثة في المعلومات واالتصاالت

 :المحاضرة االفتتاحية
 جاك برلور )باإلنكليزية(أي مكان للدولة واألخالق؟ : التسيير والضبط الذاتي لإلنترنت •

 

  حسان ریشة:رئيس الجلسة:    ة األولىالجلس
 محمد بشير المنجد استخدام العربية في شبكة اإلنترنت وخدماتها •

ت        • ي اإلنترن ة ف ع اإلقليمي ة المواض ي مالءم وفت ف تراتيجة مايكروس اس
 ) باإلنكليزية(

 
 أنس عبار

• MEDEDI :     إنجازاته وامتداده في: المشروع الرائد األول في التجارة اإللكترونية 
 ) باإلنكليزية  ( EUMEDISإطار برنامج 

 
 أمين الصالح

 إیفان فرناندیس  )باإلنكليزية(أثر األجهزة النقالة على التجارة اإللكترونية  •
 

  ناصر السعيدي:رئيس الجلسة:    الجلسة الثانية
 مروان غریب حماية المنظومات الحاسوبية •

 ومعتصم شفا عمري

 في سورية ـ تطبيق تكنولوجيا المعلومات في   (BSSP)برنامج دعم قطاع اإلدارة  •
 ) باإلنكليزية(قطاع األعمال السوري 

 
 دایفيد وایتمان

 نبال إدلبي تطبيقات التبادل اإللكتروني للمعطيات في مجال السياحة في سوريا •

 باسم الصفدي آفاقها ومستقبلها : واقع المعلوماتية في اتحاد غرف التجارة السورية •

ع المع • وري        واق اون الس اق التع وريا وآف ي س ات ف ا المعلوم ات وتكنولوجي لوم
 اللبناني

 
 بشار عباس
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  مكرم عبيد:رئيس الجلسة:    الجلسة الثالثة
 إباء عویشق اإلنترنت في سوريا بين الحاضر والمستقبل •

 مهند علوش
 صالح سالم

 أحمد بسام عویدات ) بالفرنسية(اإلنترنت في لبنان  •

  تنرنت، واقع وآفاق التعاون اإل: جلسة حوار •

 2000 نيسان 26برنامج 
 المجتمع وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 :المحاضرة االفتتاحية
 محمد صالح مصدوقي )باإلنكليزية(من التصور إلى الحقيقة : التجربة الماليزية في صناعة المعرفة •

 

  ریاض نعسان آغا:    رئيس الجلسة:الجلسة األولى
 نبيل علي ة العربية والتراث في عصر المعلوماتالثقاف •

 عماد مصطفى تأثيرات اإلنترنت وتقانات المعلومات على المجتمع السوري  •

 سعد اهللا آغا القلعة التحوالت في الثقافة العربية وبنيتها في ظل تكنولوجيا المعلومات  •

 سيبيأحمد آ إدماج المعلوماتية وأثرها االجتماعي واالقتصادي في تونس •
 

  غياث برآات:    رئيس الجلسة:الجلسة الثانية
اء  • ة واإلحص ين المعلوماتي ة ب زي   : التكاملي ب المرآ ي المكت ة ف ع المعلوماتي واق

 لإلحصاء بسورية
 

 موفق ميرزا

 فاضل سكر التقانات الحديثة والذآية في خدمة ذوي االحتياجات الخاصة  •
 وعيسى معلوف

 صالح الدین مال حسن ماتية في شرآة الفرات للنفط واقع شبكات االتصاالت والمعلو •

 ومحمد طارق الشعار
 

  أسعد دیاب:    رئيس الجلسة:الجلسة الثالثة
 وسيم حرب تحديات استخدام اإلنترنت وحاجات التنظيم القانوني •

 ریتشارد زوبل ) باإلنكليزية(األخالق والقضايا المهنية في تكنولوجيا المعلومات  •

 محمد قداح حول مشروع قانون حقوق المؤلف في الجمهورية العربية السورية  •
 

  عبود السراج:    رئيس الجلسة:الجلسة الرابعة
  واقع وآفاق التعاون: القوانين والتشريعات في عصر المعلومات: جلسة حوار •
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 الملخص

ة في ا            ة العربي ة     بدأت جلسات عمل الندوة في دمشق بموضوع استخدام اللغ إلنترنت وخدماتها وإشكالياتها، أهمي
م                          ي ت ة المطورة واستعراض الخطط الت ات التطبيقي ة بالبرمجي ه المتعلق ى موضوع التعريب ومتطلبات الترآيز عل

 .تطويرها لتالئم هذه اللغة وخصوصيتها

د               دخول ال تعداد ل ذا المجال واالس ه   موضوع التجارة اإللكترونية تمحور حول المشاريع الرائدة في ه ة في ول العربي
 .وأثر األجهزة النقالة على هذه التجارة

ا المعلومات في سوريا في القطاعات                   ة وتكنولوجي ع المعلوماتي ة حول واق احثين محاضرات هام قدم عدد من الب
ال،      ذا المج ي ه اني ف وري اللبن اون الس اق التع ًا آف ا أيض ن خالله اولوا م ياحة، تن ال وس ن إدارة وأعم ة م المختلف

 .وضوع حماية المنظومات الحاسوبية واستخدام أنظمة لحماية المخزونات من القرصنةوعرض م

احثون موضوع اإلنترنت                      اول الب ذا تن ة ل قطاع االتصاالت في المجتمع الحديث يعد من القطاعات الرئيسية والهام
ل الصوت وغ                  ا ونق ك من المواضيع        والبنية التحتية في آل من سوريا ولبنان والشبكات المستقبلية لكل منهم ر ذل ي

 .الهامة

ى أن     . تابعت الندوة أعمالها بموضوع التحوالت الثقافية العربية وبنيتها في ظل تكنولوجيا المعلومات            فتم التأآيد عل
أثيرات          . الثقافة العربية استطاعت التفاعل مع التقانة الوافدة، واستوعبت محتواها العلمي          ى ت احثون إل م تطرق الب ث

 . المعلومات على سوريا حيث لكل مجتمع خصوصيته ومالمحه التي تميزه عن غيرهاإلنترنت وتقانة

تكامل المعلوماتية واإلحصاء موضوع خلص منه الباحثون إلى أن المعلوماتية إحدى المقومات األساسية في عملية   
 .تيةاإلحصاء والتخطيط والمعلوما: التخطيط واإلحصاء في الدولة، والتالزم يجب أن يكون ثالثيًا

د                 راح العدي استعرض عدد من الباحثين موضوع ذوي االحتياجات الخاصة ومشكلة تواصلهم مع العلم الحديث واقت
 .من طرق الذآاء االصطناعي للتغلب عليها

ة      ى صعيد حماي ا عل ت ومقتضيات تنظيمه ا اإلنترن ي يطرحه ة الت ائل القانوني ًا عرض للمس دوة أيض ي الن دم ف ق
 .لحياة الخاصة والمستهلك وتطوير التنظيمات المتعلقة باإلعالمالمعلومات المتعلقة با

ة واالقتصادية وضرورة                       انوني لتطورات العصر والتحوالت االجتماعي ة الفكر الق تناول باحث آخر أهمية مواآب
 .تقنين الحماية والضمانات والمؤيدات القانونية للحقوق والملكية الفكرية واألدبية

 .ي دمشق بجلسة حوار حول القوانين في عصر المعلوماتوختمت فعاليات الندوة ف

 


