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     دكتور مهندس هشــام نبيه املهدي محمد /   
    أســتاذ ورئيس قسم تكنــــولوجيا املعلومات   
     اســـتشاري نظم املعلومات وعلوم الحاسب   
     كلية الحاسبات واملعلومات جامعة القاهرة – 

  
ehesham@eun.eg

www.h-elmahdy.net

االمؤتمر االدوولي االوااحد ووااألرربعونن لإلحصاء ووتكنولوجيیا االمعلوماتت
٢۲٠۰٣۳٠۰ووددووررهھھھا في تفعيیل وومتابعة : أأجندةة مصر وواالعالم للتنميیة االمستداامة 

االتحولل نحو االمجتمع االمعرفى االفرصص وواالتحدياتت
٢۲٠۰١۱٦ أأبريل ٢۲١۱-١۱٨۸من 

تحت ررعاية معالي
االمهھھندسس / ططاررقق قابيیل
ووززير االتجاررةة وواالصناعة



  

ااألجندةة
- مقدمة.١۱
- أأجيیالل أأددووااتت االمعلوماتيیة.٢۲
- ماهھھھي االحوسبة االسحابيیة؟٣۳
- االنشر على ااإلنترنت في ددقيیقة ووااحدةة.٤
- االشبكاتت ااالجتماعيیة ااألثر وواالمستقبل.٥
Big Data- االبيیاناتت االكبيیرةة ٦
Open Data- االبيیاناتت االمفتوحة ٧۷
Internet of Things- اانترنت ااألشيیاء ٨۸
- االفرصص وواالتحدياتت٩۹

االتحولل نحو االمجتمع االمعرفى
 االفرصص وواالتحدياتت













Problem Solver





3RD PLATFORM

BILLIONS OF USERS MILLIONS OF OF APPS

LAN/Internet    Client/Server
PC

2ND PLATFORM

HUNDREDS OF MILLIONS OF USERS TENS OF THOUSANDS OF APPS

Mainframe, Mini Computer
Terminals

1ST PLATFORM

MILLIONS OF USERS THOUSANDS OF APPS

Mobile    Cloud     Big Data  
Open Data   Social Media   IoT

Mobile Devices

- أأجيیالل أأددووااتت االمعلوماتيیة.٢۲









ماهي الحوسبة السحابية ؟



 النشر على اإلنترنت في دقيقة واحدة.-٣



  

- االشبكاتت ااالجتماعيیة ااألثر وواالمستقبل.٥



 مدخل الستخدام وسائل التواصل اإلجتماعي.-١-٥



 تعريف موااقع ووسائل االتوااصل ااإلجتماعي٢۲-٥

More than 1000 Social Network, http://www.addthis.com/



  

من خاللل ااإلنـتـرنت٬، ـتـسمح لألفراادد بتـقـديیم  عن حيیاـتـهھم ـمـوااقع تتـشـكل  لـمـحة 
امة احة االـفرصة لالـتصالل االـع مة االـمسجليین٬، ووإإـت عن ووـجهھة بقاـئ عبيیر  ـنظر ٬، وواالـت

من خاللل عمليیة ااالتصالل٬، ووتختلف ططبيیعة االتوااصل من ااألفراادد أأوو االمجموعاتت 
موقع آلخر.

 - تعريف ووسائل االتوااصل ااإلجتماعي٣۳-٥

في  ـاعل  ـيیةووبرزز ددوورر هھھھذهه االشبكاتت االـف ـاررئة ووااألحدااثث االعالـم ـعل االظرووفف االـط ٬، ووـل
كبيیرةة لضحايیا وومنكوبي أأبرززهھھھا تكاتف مستخدمي هھھھذهه االشبكاتت لقيیاددةة حملة تبرعع 

تي من خاللل هھھھذهه ززلزاالل هھھھايـی اررثة  ايیا هھھھذهه االـك يین االدووالررااتت لضـح تم ـجمع ماليـی ٬، ـحيیث 
االموااقع. وواالثوررااتت :ميینمارر وواالربيیع االعربي



االتطورر االتارريیخي لوسائط ااإلعالمم .

.wwwتطورر ووسائل ااالعالمم ووخصائص ااجيیالل االثالثهھ للشبكة االعنكبوتيیهھ 

معدلل االساعاتت االتي يیقضيیهھا االمستخدمونن لموااقع االتوااصل ااإلجتماعي.

٤-٥	 مدخل الستخدام وسائل التواصل- 
اإلجتماعي.





٥-٥	 -	 تطور وسائل االعالم وخصائص اجيال الثالثه للشبكة العنكبوتيه 
www



٦-٥-	 معدل الساعات التي يقضيها املستخدمون ملواقع التواصل اإلجتماعي. 



ولم يكن التراث العربي بمنأى عن األخطار وتحديات العوملة التي 
. أسهمت في طمس بعض مالمح الثقافة العربية

وأصبح من الضروري إعادة صياغة حكاية املكان والزمان وربطه
 .بذهنية السكان واملجتمع املحلي والسياح على حد سواء

إضافة الى تدوين حياتهم االجتماعية واإلقتصادية والسياسية،

كما بات من الضروري بمكان خلق أجواء تراثية وثقافية في أماكنها  
بقصد املحافظة على الهوية التراثية الثقافية لتكون منسجمة مع أذواق 

األجيال املستقبلية والسياح ونصل بالتالي إلى مايسمي بعملية 
. اإلستقطاب الثقافي والتنمية الشاملة للمجتمعات



إن األماكن التراثية تتضمن في فضاءاتها العادات والتقاليد 
واملوروثات املختلفة واللغة والطبيعة وأن املكان التراثي في زمن 

. محدد هو الذي يحدد الهوية وزواله يعني هشاشة األمة

لذلك فإن ثقافة االماكن التراثية تعتبر قوة ينبغي أن نحافظ 
. عليها وخاصة في زمن العوملة التي نعيشه

وال بد من إبراز املكان التراثي والقيم الثقافية لدى الناس بهدف 
التعريف والتذكير بالقضايا واملالمح التي ال يعرف الكثير عنها 

من أبناء هذا الجيل في الوقت الحاضر وبالتالي خلق تنمية 
مستدامة لتلك املجتمعات  ليعود بالنفع على كافة شرائح تلك 

.املجتمعات
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lااإلنترنت في االوططن االعربي



  

 -أأيجابيیاتت ووسلبيیاتت ووسائل االتوااصل ااإلجتماعي.٧۷-٥



l302-
30











Big Data- االبيیاناتت االكبيیرةة ٦









DATASUPPORTOPEN

Open Data, Open 
Government Data & 

Linked Data 
What do these terms mean and how do they relate?

Slide 37

Open Data- االبيیاناتت االمفتوحة ٧۷

http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/


What	  is	  ODI?

Open Data Institute (ODI) of UK is Founded 
by Sirs Tim Berners-Lee and Nigel 
Shadbolt to catalyze the evolution of 
open data culture worldwide to create 
economic, environmental, and social 
value

http://cairo.theodi.org/ 

http://cairo.theodi.org/
http://cairo.theodi.org/


From	  Data	  to	  InformaKon	  to	  Knowledge

Data

ContextInformation

KnowledgeMeaning

Wisdo
m

Insight

The lowest level of abstraction 
from which information and then 
knowledge are derived



Open	  Data	  DefiniKons

Open data is data that is made 
available by organizations, 
businesses and individuals for 
anyone to access, use and share. 
Open Data Institute, Introduced November 2014

4040



Open	  Data	  DefiniKons

Open means anyone can freely 
access, use, modify and share 
for any purpose (subject, at most, 
to requirements that preserve 
provenance and openness). 
Summary of Open Definition (v2.0), Introduced August 2014



Closed,	  Shared	  and	  
Open	  Data!
What	  is	  this	  all	  about?

The Data Spectrum



Closed	  Data

Data that can only be accessed by 
its subject, owner or holder
Open Data Institute



Shared	  Data
Named access – “data that is shared only 
with named people or organizations”

Attribute-based access – “data that 
available to specific groups who meet 
certain criteria”

Public access – “data that is available 
to anyone under terms and conditions that 
are not ‘open’”

Open Data Institute



h;p://theODI.org



Who	  Says	  this	  Data	  is	  Open,	  Closed	  or	  Shared?

The permission the data is given 
on how will data be used and 
published

Open Data Institute

It’s	  all	  about	  WHO	  can	  use	  data	  and	  
HOW
Open	  Data	  Ins+tute



The	  Open	  Government	  License

http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3
/ 

http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3/
http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3/


The	  Open	  Government	  License

http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3
/ 

http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3/
http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3/


CreaKve	  Commons
Open and community developed; not controlled by a 
central agency or body.



Enabling	  Business	  -‐	  Startups

Innovation across sectors in UK only,

270 Companies

£92bn Combines turnover 

500k Employees

using,	  producing	  or	  inves:ng	  in	  
open	  data	  as	  part	  of	  their	  
business



Crowdsourcing	  -‐	  Bey2ollak

Traffic Data

Source: 
http://desktop.bey2ollak.com/
  

http://desktop.bey2ollak.com/


Crowdsourcing	  -‐	  Ana	  Dafa3t	  Rashwa	 

Have you ever Paid a Bribe or Resisted Paying

Source: 
http://www.anadafa3trashwa.com/
 

http://www.anadafa3trashwa.com/


Official	  Data	  -‐	  Egypt	  Open	  Data	  Portal

Source: 
http://egypt.opendataforafrica.org/search?query=Cairo%20Population%20Density
 

http://egypt.opendataforafrica.org/search?query=Cairo%20Population%20Density


Egypt	  PosiKoning	  in	  Open	  Data	  Barometer
Overall Ranking 64 out of 86

27 In Readiness out of 100

16 In Data Availability 

0 In Impact



Egypt	  PosiKoning	  in	  Open	  Data	  Barometer
Egypt vs. Middle East

64

Bahrain	  
(61)

Saudi	  Arabia	  
(59)	   UAE	  

(42)

Jordan	  
(61)

Tunisia	  
(45)



Internet of Things- اانترنت ااألشيیاء ٨۸



DATASUPPORTOPEN

http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/


DATASUPPORTOPEN

http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/


DATASUPPORTOPEN

http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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- االفرصص وواالتحدياتت٩۹
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 مطلوب تجسير الفجوة الرقمية
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االتأميین ووسرية االبيیاناتت



http://www.videoyoum7.com/2015/04/20/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B0-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A/

https://youtu.be/ae_DKNwK_ms?t=26

https://www.youtube.com/watch?v=ae_DKNwK_ms

https://www.youtube.com/watch?v=h9B02F7tz8I

http://www.videoyoum7.com/2015/04/20/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B0-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A/
https://youtu.be/ae_DKNwK_ms?t=26
https://www.youtube.com/watch?v=ae_DKNwK_ms
https://www.youtube.com/watch?v=h9B02F7tz8I






تكنولوجيا القرن الحادي والعشرين قائمة على 
املعرفة ، وبالنسبة للعمالة الرخيصة غير املؤهلة 

والتي كانت تعمل في الدول النامية في املاضي 
فلن تجد لها عمالً فعاالً في هذا القرن

إنه ملن املدهش أن ينسب البعض أسباب ذلك 
التخلف الشديد إلى نقص املوارد في العالم العربي 

، واألكثر للدهشة أن املرء يسمع ذلك في مصر ، 
. كما يسمعه في دول الخليج البالغة الثراء

واليستطع املراقب أن يفهم كيف يرى ذلك الثراء في 
الحياة اليومية للناس من سيارات فسيارات فاخرة 
ومنتجعات وشواطئ وقصور ومن استخدام للسلع 

االستهالكية الحديثة تكنولوجياً ، ثم يجد ذلك 
الحديث األيدولوجي الثابت املكرر حول نقص املوارد



	عداء من جنوب أفريقيا يصبح أول معاق  )أوسكار بيستوريوس  )
	يشارك في األلعاب األوملبية، ويظهر في املشاركة األوملبية الثالثة 

له في لندن بعد أثينا وبكني.





	املعجزة هو أوسكار الذي خسر ساقيه عندما كان عمره  "و "11	 شهراً، 
	ليستعيض بها بلوحتني من الكربون القاسي، ويشارك في السباق الرسمي، 
بعدما رفض املشاركة ضمن منافسات ذوي االحتياجات الخاصة في لندن.

	 متر، عندما حل ثانياً في املجموعة 	400وتأهل أوسكار إلى نصف نهائي سباق 
	 ثانية.45.44املشاركة بوقت بلغ 

كما اندرج اسمه ضمن سباق التتابع لفريق جنوب أفريقيا ألوملبياد لندن.

	أثينا  بكني" 	2004"كما سبق ألوسكار أن شارك في أوملبياد   في فئة" 	2008" و
ذوي االحتياجات الخاصة، حيث تعتبر أوملبياد لندن ثالث مشاركة أوملبية له.

	يذكر أن أوسكار حصد ميدالية فضية مع منتخب بالده عندما شارك في 
مونديال ألعاب القوى في مدينة دايغو الكورية الجنوبية.



أمة بخير يجب أن تؤدي رسالتها
........... يقولل االشيیخ محمد االغزاالي يصف  ااألمة 
...ااالسالميیة في أأحد كتبه االقيیمة  تحت عنواانن “ 

أأمة ...بخـــيیر يجب أأنن  تؤدديي ررسالتهھھا “ 

  لقد شعرت بأن أمتنا نسيت رسالتها أو جهلت هذه…. 
الرسالة من زمان بعيد ، واألمة التى ال تعرف لها هدفاً قد : 

 تتحرك في موضعها* 
  أو تتحرك في اتجاه مضاد*
  أو تصيب نفسها وهي تريد إصابة غيرها*

 إن الطيش يحكمها ال الرشد*** 
1987 “ الطريق من هنامن كتاب “ 

نعم الطريق من هنا “ “
 حيث يمضي شيخنا الجليل فيقول :…. 

 إن العالج هو :   
  أن نعرف من نحن ؟*
  وما هي رسالتنا  ؟*
  وكيف نؤديها     ؟*
  وكيف نتخلص من أخطائنا ؟*



  


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 33
	Slide 34
	Slide 35
	Slide 36
	Slide 37
	Open Data, Open Government Data &  Linked Data  What do these terms mean and how do they relate?
	Slide 39
	Slide 40
	Slide 41
	Slide 42
	Slide 43
	Slide 44
	Slide 45
	Slide 46
	Slide 47
	Slide 48
	Slide 49
	Slide 50
	Slide 51
	Slide 52
	Slide 53
	Slide 54
	Slide 55
	Slide 56
	Slide 57
	Slide 58
	Slide 59
	Slide 60
	Slide 61
	Slide 62
	Slide 63
	Slide 64
	Slide 65
	Slide 66
	Slide 67
	Slide 68
	Slide 69
	Slide 70
	Slide 71
	Slide 72
	Slide 73
	Slide 74
	Slide 75
	Slide 76
	Slide 77
	Slide 78

