فيالدلفيا تستضيف املؤمتر الدولي الثالث لألحباث املتقدمة يف علوم احلاسوب

افتتح األستاذ الدكتور مروان كمال رئيس جامعة فيالديلفيا املؤمتر الدولي الثالث لألحباث
املتقدمة يف علوم احلاسوب وتقنياته يف اجلامعة ،والذي أقيم بالتعاون مع األكادميية الدولية
للعلوم والتكنولوجيا املاليزية ،مبشاركة حملية وعربية وعاملية من األردن وماليزيا والعراق
وسوريا والكويت والسعودية واجلزائر ورومانيا وغريها .ومشلت جلسات املؤمتر اليت أقيمت على
مدى يومني على األحباث اليت استعرضت جوانب عديدة من آخر التطورات واألحباث يف علوم
احلاسوب وتقنياته .وقد كانت موضوعات األحباث تتعلق مبواضيع عديدة منها أمنية املعلومات
وتطبيقات األجهزة الطبية املتقدمة وتطبيقات األجهزة اخللوية احلديثة وشبكات املعلومات
واألنظمة الذكية وتطبيقاتها يف اإلدارة ويف احلكومة االلكرتونية والتنقيب على البيانات
وتأثري األشعة الكهرومغناطيسية على اإلنسان والتعرف على الكتابة خبط اليد وغري ذلك من
املواضيع النظرية والتطبيقية اليت ختدم يف تقدم تطبيقات احلاسوب يف املستقبل.
وافتتحت جلسات املؤمتر بثالث حماضرات رئيسية ،وكانت احملاضرة األوىل حول التعرف على
اهلوية من خالل خمتلف حركات وأجزاء اجلسم وهلا الكثري من التطبيقات العملية قدمها
األستاذ الدكتور مزهر العاني األستاذ يف جامعة األنبار /العراق .أما احملاضرة الثانية فكانت
حماضرة مسجلة لألستاذ الدكتور عماد الشيخلي األستاذ يف اجلامعة االسالمية العاملية يف
ماليزيا ،استعرضت أجهزة القلب والدماغ واإلشارات الكهرومغناطيسية اجلارية يف اخلاليا
العصبية وكيفية التفاعل معها وانعكاسات ذلك على تصرفات االنسان وكيفية االستفادة منها
يف العالج .أما احملاضرة الثالثة فكانت من تقديم الدكتور أتيال إيلشي من جامعة مريكز

كومبيوسو يف تركيا ،استعرض فيها التعرف على الداللة ألغراض السالمة وأمنية املعلومات ،وهو
موضوع مهم وأخذ حيزًا كبريًا من أحباث املؤمتر.
كما عرض يف جلسة االفتتاح فيلم وثائقي عن جامعة فيالدلفيا ،بيّن التقدم الذي وصلته
اجلامعة يف خمتلف كلياتها مبرحليت البكالوريوس واملاجستريواهتمامها بالبحث العلمي وإقامة
املؤمترات العلمية .ومت تقديم فيديو تسجيلي آخر عن األكادميية الدولية للعلوم والتكنولوجيا،
قدم فكرة للمشاركني عن نشاطات املنظمة ،واملؤمترات اليت تقيمها واجملالت العلمية اليت تصدرها
األكادميية .
ومت تكريم البحث الفائز يف املرتبة األوىل وتسليمه درع املؤمتر كما دعي املشاركون لإلسهام يف
تقديم أحباثهم للمؤمتر القادم الذي سيعقد يف جزيرة لنكاوي السياحية املشهورة يف ماليزيا يف
عام  .2015وقد ختمت جلسة االفتتاح بتقديم درع جامعة فيالدلفيا من قبل رئيس جامعة
فيالدلفيا األستاذ الدكتور مروان كمال لألكادميية وتسلمه األستاذ الدكتور حممد زكي
خضر كما قدم األخري درع األكادميية إىل جامعة فيالديلفيا وتسلمه األستاذ مروان كمال.
حضر املؤمتر نواب الرئيس وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ومجهور من الطلبة.

