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مخبر إدارة التغيير في المؤسسة الجزائرية
بالتعاون مع كمية العموم االقتصادية العموم التجارية و عموم
التسيير

ينظــــــــــــــــــم
يوم دراسي لطمبة دكتوراه الطور الثالث حول

المخاطر الرقمية و سبل الوقاية منها
يوم 38 :ماي 3252
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هيئة اليوم الدراسي
 الرئيس الشرفي:أ.د .شريط رابح -مدير جامعة الجزائر2
 -المشرف العام:

أ.د .لخمف عثمان -عميد الكمية

 -رئيس اليوم الدراسي:

أ.د .الداوي الشيخ( مدير المخبر)

 رئيس المجنة العممية:د.كاريش صميحة

المجنة العممية

 -كشرود بشير ..............أستاذ محاضر

 مزعاش عمي ................أستاذ التعميم العالي مقدم يمينة  ..................أستاذة محاضرة موترفي امال ................أستاذة محاضرة رئيس المجنة التنظيمية:د .مقدم يمينة
اللجنة التنظيمية:
-بن شايب كمال ................طالب دكتوراه إدارة أعمال و رقمنة

بن قيدة عبد الرؤوف ..............طالب دكتوراه إدارة أعمال و رقمنة -حرموش عبد السميع.............طالب دكتوراه إدارة أعمال و رقمنة

 -صخراوي أسماء ..................طالبة دكتوراه إدارة أعمال و رقمنة
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اإلشكالية
يأتي ىذا اليوم الدراسي انطالقا من تزايد االىتمام في الوقت الحاضر باألنشطة الرقمية عمى كافة

المستويات سواء عمى مستوى األفراد المؤسسات و المنظمات و الييئات و الحكومات  ،والذي يرافقو تزايد

المخاطر و التيديدات الرقمية و اإللكترونية و لعل اخرىا فيروس  wannacryالذي ضرب أالف

الحواسيب في اكثر من  011دولة خالل الشير الجاري مستغال ثغرة الكترونية في أنظمة التشغيل.

من ىذا المنطمق تبرز أهمية الحذر و الوعي بهذه التهديدات و المخاطر التي ال أحد بمعزل عنيا و
البحث في السبل الكفيمة بالوقاية منيا او عمى األقل التخفيف من حدتيا باعتبار استحالة تفادييا كميا.

تتمحور اإلشكالية التي سنتناوليا في ىذا اليوم الدراسي اذن حول فهم األساليب التي يستغمها القراصنة

المعموماتيون لتنفيذ تهديداتهم و البحث في السبل الكفيمة بتجنب الوقوع فيها و التخفيف من أضرارها
خاصة و ان التقنيات المستخدمة في ىذا المجال متعددة و متنوعة تستغل حتى الجوانب النفسية

لشخصية االفراد في اطار ما يسمى باليندسة االجتماعية.

المحاور

المحور األول :أهمية الحذر والحماية في ظل البيئة الرقمية

المحور الثاني :محاكاة حاسوبية لفهم كيفية استغالل الثغرات االلكترونية
المحور الثالث :ورشة عمل لمناقشة برنامج التكوين (مع األساتذة و

نيدف من خالل ىذا اليوم الدراسي إلى:

المختصين)

األهداف

 التحسيس بأىمية الوعي بالمخاطر الرقمية -التعرف عمى السبل و الطرق الضرورية لحماية األجيزة المعموماتية

 التأكيد عمى أن األمن االلكتروني ضرورة حتمية ضمن البيئة الرقمية -التنويو بأىمية ارساء ثقافة رقمية أمنية كجزء ال يتج أز من الثقافة الرقمية لمفرد.

 -المساىمة في تعميق معارف طمبة الدكتوراه في مجال تخصصيم وتحسين جودة بحوثيم
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