جامعة  8ماي -54قالمة

محاور الملتقى:

أهـداف الملتقـى :
التعريف بمفهوم المجتمع االلكتروني والتنميةالرشيدة وما تحمله من مضامين سياسية واقتصادية و
ادارية.
التعرف على بنية نسق المجتمع االلكتروني وادوارهالتنموية في الوطن العربي.
أهداف الملتقى:

-واقع المجتمع االلكتروني في الوطن العربي.

لفت االنتباه إلى أهمية البعد التكنولوجي في دعمعملية التنمية على المستويين العربي والدولي.
التعرف على واقع التنمية العربية و ما ألت اليه بعدأحدات الربيع العربي.
السعي لتأسيس مقاربة للتنمية كوصفة عالجيةووقائية لضمان دعمها وتعزيزها في الوطن العربي.

محاور الملتقـى :
 -1-واقع المجتمع االلكتروني في العالم العربي:

االمكانيات ،االشكاالت ،الرهانات
 -2واقع التنمية العربية :السمات والفرص -3-المجتمع االلكتروني العربي وانعكاساته على

التنمية :حافز أم عائق؟

 -4دراسات نماذج تطبيقية لمجتمع المعلومات فيبعض الدول العربية وتوضيح آثاره على التنمية.
 -5مستقبل المجتمع االلكتروني العربي وأثره علىالتنمية العربية :المعيقات وسبل التفعيل.

كــلـيـة الـعلوم االنسانية و االجتماعية

إشكالية الملتقى:
لعبت التغيرات المتسارعة التي شهدها

قسم علوم االعالم

النظام العالمي الدولي وما حملته العولمة من

حتميات دو ًار بار ًاز في جعل العالم قرية كونية واحدة
نتيجة

االنتشار

الواسع

الستخدام

تكنولوجيا

المعلومات واالتصال وضرورة التحول نحو مجتمع

المعلومات ومسايرة متغيرات السياق الدولي.

لقد أجمع على فشل سياسات التنمية في كثير من

الدول العربية ،فعلى الرغم من اإلصالحات المعتمدة،
إال أن النتائج جاءت عكس طموحات الشعوب ولم
تصل إلى أداء اقتصادي يحدث تنمية حقيقية ،مما دفع

بفئات عريضة من المجتمع توجيه االتهام إلى الدولة
بعدم كفاءتها في تحقيق أهدافها التنموية ،و تأكد أن
نجاح عملية التنمية مرهون بتجذير قيم المجتمع
االلكتروني وتعميمه بالنظر الى ان التنمية عملية
متكاملة االبعاد وال يمكن تجاهل البعد التكنولوجي فيها.

و نظ ار للعالقة الوثيقة بين التنمية والتكنولوجيا،
طرحت مقاربات عديدة لدراسة التنمية دراسة شاملة
بالتركيز على دور المجتمع االلكتروني في تحقيقها

والوقوف على المعيقات التي تعترض ذلك . .

ينظم ملتقى وطنيا بعنوان:

الهيئات المشرفة على الملتقى:

شروط المشاركة في الملتقى:

الرئيس الشرفي للملتقي:
األستاذ الدكتور  :محمد نمامشة
رئيس جامعة قالمة



اللجنة العلمية للملتقى:



األستاذ الدكتور :عمرعسوس

األستاذ الدكتور :بن دريدي فوزي

األستاذ الدكتور :اسعد اهلل داود
االدكتور:دبيش فاتح

جامعة قالمة

جامعة قالمة

لدكتور  :بن زروق جمال

جامعة سكيكدة

الدكتور :إسماعيل قيرة

جامعة سكيكدة

الدكتور  :شابونية عمر
الدكتور :نمامشة رابح

الدكتور :خشة احسن

الكتور :فياللي عبد السالم
الدكتورة :قنيفة نورة

مغايرة ال تتجاوز نصف صفحة.



يتراوح حجم المداخلة من  22-15صفحة.



يشترط أن يكون البحث اصيال،لم يسةبةق نشةرهةا و تةقةديةمةه
في ملتقةيةات عةلةمةيةة اخةرت،مةع الةتةقةيةد بةمةحةاور ومضةمةون

جامعة قالمة

الموضوع.

جامعة قالمة



تخضع جميع البحوث للتحكيم العلمي.

جامعة قالمة



تةقةبةةل الةمةةداخةةالت الةمةشةتةةركةة ،وال يةقةبةل تةقةةديةم أكةثةةر مةةن

مداخلة.

جامعة عنابة

جامعة أم البواقي

اللجنة التنظيمية للملتقى:
األستاذة :طلبي رجاء
األستاذ:نايلي خالد
األستاذة :بن زرارة أمينة

األستاذة :بوقرعة نوال

األستاذ :بركان الياس

األستاذة :حمدي بثينة

األستاذة :بلخير اسية

األستاذة :ماضي وديعة

األستاذ :زيايتة يونس

time new Romanحةجةم

، 12مع احترام التوثيق العلمي.



ال تؤكد المشاركة إال بةعةد اسةتةقةبةال الةمةداخةلةة كةامةلةة وفةي
شكلها النهةائةي ،و ال يةتةم الةتةكةفةل إال بةمةتةداخةل واحةد فةي

المشاركة المزدوجة.

الدكتور :فاتح دبيش

األستاذ :زودة امبارك

كتب المادة العربية خط simplified arabicحةجةم 11و اللغات االجنيية بخةط

رئيس اللجنة التنظيمية للملتقى:

األستاذة :صليحة محمدي

تكنب المداخالت طبقا لألصول العلميةة الةمةتةعةارف عةلةيةهةا،

االسم.......................................... .:

باللغة العربية او الفرنسية او االنةجةلةيةزيةة مةع إرفةاقةهةا بةلةغةة

جامعة سوق اهراس

جامعة الجزائر –-3

استمارة المشاركة:

االجال التنظيمية :


اخر أجل الستقبال الملخصات2215111122:



اخر جل للرد على الملخصات المقبولة2215111125:



اخر اجل الستقبال المداخالت كاملة2215112121:



تاريخ انعقاد الملتقى2215112113112:



ترسل الملخصات على البريد االلكتروني:

debbichefateh@yahoo.fr

اللقب..........................................:
الرتبة العلمية...................................:
الوظيفة......................................... :
المؤسسة المستخدمة...........................:
البريد االلكتروني...............................:

الهاتف......................................... .:
لغة عرض المداخلة و وسائل عرضها............:
محور المداخلة .................................:
عنوان المداخلة..................................:

