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ارة الممتقىدإ  

 الرئيس الشرفي لمممتقى: 

د أحمد بودة . أ/رئيس جامعة مولود معمري

 المشرف العام عمى الممتقى : 
 د فريد بوطابة. أ/عميد كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية

 الهيئة الشرفية لمممتقى: 

 كريمة نور الدين.  د/رئيسة القسم
 يونس حشالف.  د/نائب العميد المكمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة

 نصيرة خالفي . د/رئيسة الممتقى 
 د شفيق إيكوفان. أ/نائب رئيس الممتقى 

 
 المنسق العام لمممتقى: 

  عبد القادر صديقي/رئيس فرع عموم االعالم واالتصال

 
 د شفيق إيكوفان. أ/رئيس المجنة العممية 
 فاطمة كابمي.د/رئيسة المجنة التنظيمية 
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 ديباجة الممتقى

والتي تضم االتصال و المعمومات  بتكنولوجيا يتعمقتقدما تكنولوجيا ىائال،خاصة فيمايشيدالعالم اليوم 
وكل  والحواسيب المتطورة واليواتف النقالةاالصطناعية لالتصاالتقمار األ االنترنت وتكنولوجيات شبكة

 وأيضا إعادة ومن ثم استرجاعيا، تيا، ومعالج المعموماتالوسائل التكنولوجية التي تستخدم من أجل تبادل
يصاليا واستقباليا بعد ذلك عبر مختمف أجيزة االتصاالت في أي مكان في تشكيل المعطيات الرقمية  وا 

بكل وكأنو قريةإلكترونية وعمى الرغم من اتساع الرقعة الجغرافية لمعالم إال إن ىذه التقنيات جعمتو . العالم
وسط ىذه التحوالت شيد العالم قفزات كبيرة في استخدام التقنيات الجديدة  و.ما توحي بو الكممة من معنى

واالستفادة من الترابط بين تكنولوجيا المعمومات ومختمف القطاعات ليصبح االقتصاد لإلعالم واالتصال 
أىم الموارد ألي نشاط كما أنيا من مبنيًا عمى المعرفة ألنيا مفتاح النمواالقتصادي في العصر الحديث، 

 . اقتصادي وأن تدفق المعرفة ىو العامل األىم لنجاح ىذا النشاط واالستمرار فيو

عدة تسميات لتدل عمى االقتصاد المعرفي كاقتصاد المعمومات، واقتصاد كنتيجة لما سبق ذكره استخدمت 
 وىذا يعكس االنترنت واالقتصاد الرقمي، االقتصاد االفتراضي، االقتصاد االلكتروني، االقتصاد الشبكي،

وأحد أىم القوى الدافعة نحو تحقيق االقتصاد المعموماتية  تكنولوجيا اإلعالم واالتصال واحدة من ركائز أن
 كما أن مفيوم اقتصاد المعرفة ارتبط بثورة تكنولوجيا اإلعالم واالتصال بشكل وثيق ،القائم عمى المعرفة

فأصبح التطور االقتصادي مرتبط منذ البداية والتي أثرت بشكل ممحوظ عمى ىيكل نشاطات االقتصاد 
كما أنو بمثابة أداة . إلى حد كبير بقدرة البمدان عمى مسايرة ىذا التطور التكنولوجي المتنامي األبعاد

 .رئيسية لقياس مدى التقدم والرقى وتحقيق التنمية المستدامة الشاممة لمبمدان المتقدمة والنامية

     ومع تزايد استخدام تكنولوجيا االعالم  واالتصال، وانعكاساتيا اإليجابية عمى التنمية في مختمف 
ويتطمب االندماج في اقتصاد المعرفة قطاعات البمدان، أصبح من الضروري تحقيق أقصى استفادة منيا 

من دولة الجزائر تييئة البنية التحتية لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال واالستثمار في المعرفة من أجل تمكين 
وذلك من خالل إيجاد فرص تنافسية وتحقيق التميز في ىذا المجال والعمل عمى نمو االقتصاد المعرفي 

نقل التكنولوجيا واإللمام بتطبيقاتيا الحديثة باتباع منيج عممي واضح يتفق مع المؤشرات العالمية ويحقق 
والعمل عمى تشـجيع عمميـات اإلبـداع واالبتكـار أىداف التنمية المستدامة ىذا من جانب، ومن جانب آخر 

لضمان خمق بيئة اقتصادية تمكينية نشر المعارف من خالل التعميم والتدريب والتأىيل والبحث العممي 
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وعمى ىذا . وخمق المعرفة وتبادل واستخدام رأس المال المعرفياالبتكارقادرة عمى إدارة عممية 
من خالل  نحو اقتصاد المعرفة استراتيجي واقع عممي واقتصادي وتوجو األساسينطمق ىذا الممتقى من
 واالتصال، بمشاريع ترقوية جديدة، االعالمتكنولوجيا عمى التحول الرقمي في بناء مجتمع واقتصاد قائمين 

دماج التكنولوجيات في مختمف   .القطاعاتتعمل عمى إتمام وا 

 إشكالية الممتقى

يساعد التطور المتسارع في تكنولوجيا اإلعالم واالتصال، فضاٌل عن التغيرات الجذرية الحاصمة في النظم 
واألوضاع االقتصادية واالجتماعية، وكذلك توافر تشكيالت غير مسبوقة من المنتجات والخدمات المعرفية 

في التحول تجريديا إلى مجتمع المعرفة، والذي من متطمباتو تحقيق مستويات عالية في التنمية البشرية 
وعميو يمكن بمورة محتوى الممتقى في اإلشكالية . وتداول تطبيقات كثيفة في تكنولوجيا االعالم واالتصال

كيف يمكن االستثمار في تكنولوجيا االعالم واالتصال والتحوالت الرقمية الناتجة عنها : التالية
 لتحقيقاالندماجفي اقتصاد المعرفة؟

 

 الممتقى دافأه

 وطنية لتطوير تكنولوجيا اإلعالم واالتصال وتأسيس البنية التحتية الالزمة لمنمو استراتيجيةوضع  -1
 .والتطوير التكنولوجي بما يخدم األولويات واألىداف الوطنية

تغيير آليات العمل القائمة عمى االقتصاد التقميدي بآليات أكثر حداثة بما يواكب متطمبات التكيف  -2
 .مع البيئة االقتصادية الجديدة

 ىجرة ىذه الجزائرية المياجرة،ومواجية أسبابوضع سياسة واضحة الستيعاب الكفاءات  -3
  بمقترحات عممية وعممية لمعالجة الظاىرة من جذورىاالكفاءات،

 مستويات البحث والتطوير المطموبة لمنمو المعرفي في المؤسسات لزيادةالجزائريين جذب الباحثين  -4
 مع توفير متطمبات تطوير الكفاءات البحثية عمى والعممية واالجتماعية واالدارية،االقتصادية 

 أساس احتياجات قطاع البحث والتطوير الجزائري 
 والعمل عمى الجزائرية والدولية، عميقة ودائمة بين األوساط األكاديمية استراتيجيةخمق شراكات  -5

 .ضمان ترجمة المعرفة المتولدة بنجاح إلى منتجات جديدة وخدمات متميزة
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 .زيادة االستثمار في قطاع البحث والتطوير وتعزيز قدرتو عمى خمق المعرفة االبتكارية -6
 والتطوير لموسائل االبتكارتقديم الدعم الفني والتقني لحماية الممكية الفكرية لممعرفة وتوفير فرص  -7

 .الجديدةالتقنية 
إجراء اإلصالحات القانونية والتشريعية الالزمة لقوانين الممكية الفكرية لمواكبة التطورات  -8

 .التكنولوجية الجديدة والخاصة بتحقيق النمو المعرفي

 الممتقى محاور

 تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في االنتقال إلى اقتصاد المعرفةسمطة : المحور األول. 
 مبررات وآليات االندماج في اقتصاد المعرفة: المحور الثاني .
 العالقة بين التحول الرقمي وترشيد قرارات االستثمار بالشكل الذي يساىم في :المحور الثالث 

 .تحقيق التنمية االقتصادية
 منيجية تقييم اقتصاد المعرفة ومؤشراتو:المحور الرابع . 

 تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في تحقيق اقتصاد المعرفة من خالل مساىمة :المحورالخامس
. تفعيل التواصل االجتماعي والثقافي

 بيئة المناسبة القتصاد الاالستثمار في تكنولوجيا اإلعالم واالتصالمتحقيق :المحور السادس
.    المعرفة

 األىمية االقتصادية لمتعميم االفتراضي ومتطمبات تعزيز الشراكة بين الجامعة :المحور السابع
 .الجزائرية والمحيط االقتصادي

 الجزائرية المياجرة لالستفادة من  (الكفاءات)آليات ومحفزات استقطاب األدمغة : المحور الثامن
 .خبراتيا ومؤىالتيا في استراتيجية الرقمنة وتعميم اقتصاد المعرفة

 

 الممتقى المشاركة فيشروط 
 .يكون البحث متصال اتصاال وثيقا بعنوان الممتقى وفي أحد محاورهأن  -1
أن يكون البحث أصيال في موضوعو، ولم يسبق نشره أو قدم في ممتقيات وفعاليات  -2

 .أطروحةأو مأخوذا من سابقة أو مقدم لمنشر في جية أخرى 
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عمييامن توثيق يجب أن يستوفي البحث الشروط العممية والمنيجية المتعارف  -3
 .ومصادر ومراجع وما شابية من شروط جوىرية وشكمية

وطمبة الدكتوراه من كل المجاالت يحق المشاركة لجميع الباحثين واألكاديميين  -4
 .المعرفية ذات الصمة

 كممة مع الكممات 500تقديم ممخص بالمغة العربية والمغة اإلنجميزية في حدود  -5
 صفحة بما فييا 25 صفحة وأال يزيد عن 15المفتاحية، وأال يقل البحث عن 
 (.Simplified Arabic )وتوع خط (14)صفحات المراجع وبحجم خط 

 .والثنائية فقط عمى أن يمقييا متدخل واحدتقبل المداخالت الفردية  -6
 .لمجنة العممية حق قبول أو رفض األبحاث المرسمة دون إبداء األسباب -7
 .االلتزام بالوقت المعمن عنو -8
 .يفضل سرعة الرد واالنجاز لغايات تنظيمية -9

يرفق الباحث ممخصا لسيرتو الذاتية مع وضح اسمو الكامل ومؤسستو، عممو -10
 .ورتبتو، وعنوان بريده االلكتروني في بداية الورقة البحثية

 
 ميمةواريخ ت

 
  2023 مارس 15:آخر أجل الستقبال الممخصات 
  2023 أفريل 30: كاممةآخر أجل الستقبال المداخالت 
  2023ماي15 قبل تاريخ :المداخالت المقبولةالرد عمى 
  2023 جوان 08-07يومي :الممتقىتاريخ انعقاد 
 ترسل المداخالت عبر اإليميل التالي:nacera.khalfi@ummto.dz 
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  لمممتقىالمجنة العممية

الجامعة االسم والمقب 
جامعة مولود معمري د مسعودة لعريط .أ -
جامعة مولود معمري د عبد النور بوصابة .أ -
جامعة مولود معمري سجية جمعي . د -
جامعة مولود معمري حسين تومي . د -
جامعة مولود معمري عبد العزيز جودي . د -
جامعة مولود معمري عبد الغني إرشن .د -
جامعة مولود معمري غنية كباش  . د -
 جامعة مولود معمري زينب بوشالغم. د -
جامعة مولود معمري تامساوت  ةفايز. د -
جامعة مولود معمري سميرة معمري . د -
( 3)جامعة الجزائر د أحمد عظيمي .أ -
( 3)جامعة الجزائر د محمد لعقاب .أ -
( 3)جامعة الجزائر فالق  أحمد   د.أ -
( 3)جامعة الجزائر سبتي   د رشيدة .أ -
( 3)جامعة الجزائر  العوفي  دليمة.د -
( 3)جامعة الجزائر مصطفى بورزامة . د -
( 3)جامعة الجزائر صونيةعبديش . د -
( 3)جامعة الجزائر نسيم بوقطاية  . د -
( 3)جامعة قسنطينةد ليمى فياللي . أ -
( 3)جامعة قسنطينةد نصر الدين بوزيان .أ -
( 3)جامعة قسنطينةتوفيق عمري . د -
( 3)جامعة قسنطينةناريمان حداد . د -
جامعة االغواط عطاء اهلل طربف . د -
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جامعة االغواط ساعد بممداني . د -
جامعة الطارف خالد أونيس . د -
جامعة أم البواقي محمد عالوة . د -

 
  لمممتقى المجنة التنظيمية

االسم والمقب  االسم والمقب
 سميرة تكالل. أ - كباش غنية. د -
 موكس نعيمة .أ - سجية جمعي. د -
حمون كريم .أ - إرشن عبد الغني.د -
أمينة شمبي . أ - فايزة تامساوت. د -
عميش  إكرام.أ -زينب بوشالغم . د -
 فروجة ميساوي. أ - رمضان بن منصور. د -
أمال بن فضيمة  - يليندة واقن. د -

 طمبة الدكتوراه -
 

 


