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 إشكالية الملتقى

 
 

تؤكد األبحاث األكاديمية على النتائج االيجابية التي تحدثها 

تكنولوجيا المعلومات و االتصال  سواء على المستوى الكلي 

النمو و االستفادة من أو الجزئي و  هذا  في تحسين اإلنتاجية، 

العولمة، كما تؤكد األبحاث ان هذه األثار االيجابية لتكنولوجيا 

المعلومات و االتصال تصبح أكثر أهمية إذا اقترنت باالستثمار 

في مجاالت اخرى مثل رأس المال البشري و التغيير 

.التنظيمي  

بالرغم من هذا فإن تبني تكنولوجيا المعلومات و االتصال في 

يخضع لعدة عوامل  -الجزائر منها-مؤسسات الدول النامية

مختلفة عن مثيالتها في الدول المتقدمة ،عوامل مرتبطة 

بالهياكل المتوفرة ،توفر المورد البشري المؤهل، حجم السوق 

سيير و االنتاج، الوطني و درجة انفتاحه، قدرة تكيف انظمة الت

الثقافة التنظيمية، حجم المؤسسات، مؤهالت أصحاب 

 المؤسسات و مدرائها....الخ

 

هذا يعكس ضرورة إدراج تبني هذه التكنولوجيات ضمن 

مشروع للتحول الرقمي في المؤسسة بما يضمن مواجهة 

و  تحديات الرقمنة  و مخاطرها و اغتنام الفرص التي تتيحها

يتكيف مع حجم مؤسساتنا و قدراتها و ينشأ القيمة لمختلف 

األطراف حيث ان التكنولوجيا بذاتها ليست مصدرا للقيمة بل 

 كيفية  استعمالها هو الذي ينشأ القيمة

 

من جهة أخرى يتطلب مشروع التحول الرقمي باعتباره 

محركا رئيسيا لإلبداع في المؤسسة إدارة تشاركية و تعاونية 

يير تضع المورد البشري في مركزها و تأخذ بعين للتغ

 االعتبار مختلف العوامل التنظيمية  و البيئية المتحكمة فيها 

ليصبح بهذا مشروعا متكامال و مندمجا إلدارة أعمال المؤسسة 

 ككل و ليس مجرد إدخال لتكنولوجيات حديثة.

 

بناء على ما سبق يأتي هذا الملتقى لمعالجة إشكالية التحول 

الرقمي في المؤسسة في كل مستوياتها االدارية سواء 

التشغيلية منها و االستراتيجية ،بالبحث في الفرص التي يتيحها 

و أيضا المخاطر المرافقة لذلك  بهدف إيجاد التوليفة المناسبة 

.إلدارة مشروع تحول رقمي ناجح في المؤسسة  
 

الملتقى محاور  
 

المحااااددو لعواماااا  المقاربااااان النظريااااة  المحووووور ا ول: 
 نجاح التحو  الرقمي في المؤسسة

 ثقافة المؤسسة و الثقافة الرقمية  :الثانيالمحور  
إدارو التغييااااار و مشااااارو  التحاااااو    :الثالوووووثالمحوووووور  

 الرقمي
األدوار الجدياااااادو لمديريااااااة نظااااااام   :الرابووووووعالمحووووووور ا 

 للمؤسسة المعلومان في ظ  التحو  الرقمي
إدارو الماااوارد البشااارية و األساااالي   :الخوووام المحوووور  

 الجديدو للتعلم و العم 
نماذج األعماا  و انشااا القيماة فاي  :الساد المحور  

 ظ  األنظمة الرقمية
االسااااتعالم االقتصاااادي و تحااااديان  :السووووابعالمحوووور  

 السمعة االلكترونية
األعما  االلكترونية و إدارو المخاطر  :المحور الثامن 

 االلكترونية
 

 



 
 
الملتقى أهداف  
 

 
 تتمث  األهداف الرئيسة النعقاد هذا الملتقي فيما يلي:

 
إبراز أهمية إدارة متكاملة  لمشروع التحول الرقميي  فيي  .1

 المؤسسة
التأكيييد علييى ضييرورة وضييع المقاربييات النظرييية للتحييول  .2

 الرقمي ضمن سياق المؤسسة الجزائرية
 االستفادة من تجارب الدول األخرى في هذا المجال .3
 المساهمة في تنمية البحث العلمي في هذا المجال .4

الخيييروج بمقترحيييات عمليييية تفييييد المؤسسيييات فيييي إدارة  .5
 مشاريع التحول الرقمي الخاصة بها.

 إثراء النقاش العلمي حول التحول الرقمي  في المؤسسة .6
 

الملتقى شروط و تعليمات المشاركة في  
 
 

تكون المداخلة أصيلة علمياً، تتضمن المقاربة/ أو  أن .1
 تطبيقيةالمقاربات النظرية، ودراسة 

/اللغة اللغة االنجليزية /اللغة العربية  لغة الملتقى .2
 .الفرنسية

و  أن تكون المداخالت المقدمة ضمن محاور الملتقى .3
صفحة و تتضمن ملخصين بلغة  15ال تتجاوز 

 البحث و لغة مغايرة
 

 Simplifiedالمداخالت بنوع الخط)  تكتب .4
Arabic على  14( وبحجم خطWord Format  ؛

 Time)    أما المداخالت باللغة األجنبية فتكتب بخط

New Roman  ؛ أما حدود الصفحات 12( حجم

 سم على كل االتجاهات.2فيجب ترك 
تقبل المداخالت بباحثين على األكثر بما فيهم طلبة  .5

 الدكتوراه

داخالت طلبة الدكتوراه  إال مع المشرفين ال تقبل م  .6
 على اطروحاتهم او بشكل انفرادي .

تخضع جميع المداخالت المشاركة في الملتقى للتحكيم  .7
 العلمي 

ال تقبل المداخالت التي سبق وأن قدمت لملتقيات أخرى،  .8
 أو قبلت للنشر أو نشرت في مجالت علمية.

ال تقبل المداخالت التي تكتفي بدراسة ماهية  .9
 المصطلحات من حيث المفهوم، الخصائص واألهمية

رفقة استمارة المشاركة و  المداخالت كاملة ترسل  .11
 2118سبتمر  17قبل تاريخ   السيرة الذاتية

 17 بتاريخ أقصاه المداخالت المقبولة يتم الرد على  .11
 2118أكتوبر 

 
 للملتقىاللجنة التنظيمية 
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 اللجنة العلمية للملتقى
 

 االسم و اللقب الجامعة

3جامعة الجزائر    أوكيل محمد السعيدأ.د/  

بختي ابراهيمأ.د/  جامعة ورقلة  

3جامعة الجزائر  حمادوش أحمدأ.د/    

3جامعة الجزائر  حديد نوفيلأ.د/    

  رويبح كمالأ.د/  كلية إدارة األعمال الكويت

الجامعة الكندية للعلوم 
 وإدارة األعمال

روان رشيدأ.د/   

3جامعة الجزائر    سواكري مباركةأ.د/  

3جامعة الجزائر  سويسي عبد الوهابأ.د/    

3جامعة الجزائر  إغيلمان بهيةد/    

3جامعة الجزائر    بوروبي مصطفىد/  

3جامعة الجزائر  بوزيد هجيرة أ/   

2جامعة البليدة بوشامة مصطفىد/    

3جامعة الجزائر  حروش رفيقةد/    

العليا للدراسات المدرسة 
 التجارية

خري عبد الناصرد/   

3جامعة الجزائر  دبيحي مباركةد/    

3جامعة الجزائر    زواوي زكيةد/  

3جامعة الجزائر صدوقي عقيلةد/    

3جامعة الجزائر  صديقي شفيقةد/    

عروب رتيبةد/  المدرسة العليا للتجارة  

3جامعة الجزائر  عزي سهامد/    

2جامعة البليدة  فكارشة سفياند/    

3جامعة الجزائر  كبور رشيدةد/    

3جامعة الجزائر  عداد رشيدةد/    

2جامعة البليدة محفوظ مرادد/    

مقداد شفيقةد/  المدرسة العليا للتجارة  

3جامعة الجزائر  مقدم عاللد/    

3جامعة الجزائر  معروف امال/ أ   

3جامعة الجزائر  موترفي امالد/    

3جامعة الجزائر  نحاسية رتيبة/ أ   
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 استمارة المشاركة
 اللقب:...........................................

.....................اإلسم:..................
 

 الوظيفة:.........................................
...الرتبة:........................................  

 المؤسسة:.........................................

 الهاتف :..........................................
 العنوان اإللكتروني:..................................

 المداخلة:.................................... عنوان
.....عنوان المحور:................................  

 الوسائل المتطلبة لعرض المداخلة:.....................
 
 


