جامعة باجي مختار عنابة
كمية اآلداب والعموم اإلنسانية واالجتماعية
قسم عموم اإلعالم واالتصال8
ينظم الممتقي الوطني األول حول :

:

الجامعة الجزائرية ضمن متطلبات عصر المعرفة
الوااع  /التتحيات  /األف اق
أيام 15\14 :أكتوبر 2018
تحت شعار " الجامعة بوابة مجتمع المعرفة "

الهيئة المشرفة عمى الممتقي:
الرئيس الشرفي لمممتقى  :أ .د حياهم عمار ( رئيس الجامعة )
رئيسة الممتقى  :د .فاطمة الزهراء عبيدي
رئيس المجنة العممية :أ.د بوبنيدر نصيرة
رئيس المجنة التنظيمية :أ .فاطمة الزهراء بولدروع

ديباجة الممتقي:
تقوم الجامعة بدور فاعل من خالل إسياميا المتميز في بناء الرأسمال البشري ورفد المجتمع
بالطاقات والكفاءات البشرية المزودة بصنوف العمم والمعرفة ,لتقوم بدورىا في عممية البناء والتنمية .وكما
يقول نبيل عمي (التربية والتنمية صنوان في مجتمع المعرفة ,فاقتصاد قائم عمى المعرفة يعني اقتصادا
مبنيا عمى التعميم ,وذلك نظ ار لكون العنصر البشري يعد أىم مقوماتو بال منازع ,والتعميم ىو أىم عوامل
التغيير عمى وجو األرض ,وىو مصدر ال رفاه ية والتقدم االقتصادي والرقي االجتماعي)  ،وظيور اقتصاد
المعرفة مرىون بدرجة كبيرة باالبتكارات الحديثة ,وبالبحث العممي وتطوره .إلنتاج ونشر ماىو جديد في
ىذه الميادين وتعميم االستعمال لخمق مجتمع معموماتي .
وتحتل الجامعة مكان الصدارة في التقدم المنشود في المجتمعات البشرية وفي تشكيل حياة
المجتمعات الحديثة واقتصادياتيا خاصة تنامي مفيوم اقتصاد المعرفة ومجتمع المعمومات وتزايد متطمبات
واحتياجات التنمية ،حيث أصبح واضحا أن تقدم األمم ونموىا ورقييا أصبح يعتمد باستمرار عمى مدى
تقدميا العممي ،ويرتبط بمدى قدرتيا عمى مواكبة التطورات المتسارعة عمى الصعيد المعرفي والتكنولوجي
والمعموماتي  .ويمر العالم بجممة من التحديات والصعوبات والتي ال يمكن مواجيتيا إال من خالل التعميم
الجيد والعناية بالموارد البشرية المزودة بالعمم والمعرفة والميارات الالزمة التي تؤىميم لمتعامل مع المرحمة
القادمة نظ ار لثورة المعرفة التي ارتبطت بثورة المعمومات واالتصاالت والتقنيات المتقدمة واستخدام نتائج
إف ارزات ومعطيات المعرفة العممية ،ويشير روبرت واريك إلى أن" التحول السريع نحو مجتمع المعرفة يزيد
بسبب مجموعات ىائمة من االختراعات في المجال التكنولوجي " ومن ىنا يجب عمى المجتمعات أن تقف
وتسأل نفسيا عن مكانتيا ضمن ىذه المتغيرات والتحديات المتعمقة بمجتمع المعمومات ،ثم التحرك باتجاه
معالجة المعيقات والتحديات وايجاد الحمول المناسبة ليا .
وقد فرض ذلك تحديا كبي ار عمى الجامعة حيث أصبح لزاما عمى الجامعات التقميدية أن تعيد تقييم منطق
وجودىا سواء في أداء العمميات التعميمية أو في إجراء البحوث أو في اإلدارة أو المكتبات الرقمية..
وغيرىا وكل ما تعمق بذلك من تغيير في أطرىا القانونية أو ممارساتيا التنظيمية أو حتى ذىنيات
الفاعمين داخميا (من أساتذة ،طمبة ،إداريين) والبحث في سبل التجديد في المعارف ،االتجاىات
والسموكيات ,ليتم التأقمم مع تحديات المرحمة وربح رىاناتيا.ويأتي ىذا الممتقي في خضم التحديات التي

سبق اإلشارة إليوا ،ليقف عمى واقع الجامعة الجزائرية خصوصا في ظل التحديات المفروضة عمييا وتحت

شعار ":الجامعة بوابة مجتمع المعرفة "
وعميو فان الممتقى يسعى إلى تحقيق جممة من األىداف :

أحاا الملتتق
 تشخيص وضع الجامعة الجزائرية ضمن متطمبات مجتمع المعرفة بتحديد نقاط قوة وضعف
محيطيا الداخمي وأيضا فرص وتحديات محيطيا الخارجي .
 الوقوف عمى أىم خصائص العممية التسيرية في الجامعة الجزائرية .
 دراسة أىم مخرجات الجامعة الجزائرية من طمبة متخرجين ونتائج البحث العممي وغيرىا ومدى
توافقيا مع متطمبات المحيط واقتصاد المعرفة .
 الوقوف عمى تجربة الجزائرية في التعميم االلكتروني والتعميم عن بعد ومدى نجاحيا في تحقيق
أىدافيا وتطوير أساليب التعميم إلى جانب التعميم الحضوري .
 الوقوف عمى الفرص المتاحة واالحتماالت الممكنة لتطوير الجامعة الجزائرية ورفع أدائيا ليرقى
بيا أن تكون قاطرة المجتمع ككل لولوج مجتمع المعرفة

متاور الملتتق
المحور األول :اإلطار النظري المرتبط ب :الجامعة ،التعميم العالي  ،مجتمع المعرفة

وما يتعمق بيا من مفاىيم  ،خصائص ومميزات .
المحور الثاني :اإلدارة الجامعية وأنماط التسيير المتبعة في ظل إدارة المعرفة ونظم المعمومات اإلدارية .
المحور الثالث  :واقع البحث العممي داخل الجامعة الجزائرية وخصائصو من حيث نوعية المخرجات
واإلنتاج العممي الخاص بالمخابر ومشاريع البحث  ،ورسائل التخرج ....الخ
المحور الرابع  :تجربة الجامعة الجزائرية في مجال التعميم عن بعد بين األىداف المسطرة والنتائج المحققة

المحور الخامس  :عالقة الجامعة بمحيطيا السوسيو_اقتصادي.
المحور السادس :نماذج وتجارب لجامعات عربية وأجنبية وواقعيا في ظل متطمبات مجتمع المعرفة.

ععاا اللججة العلممة للملتتق
االسم والمقب

جامعة االنتساب

أ.د بوقطة فؤاد

عنابة

أ.د سعدي وحيدة

عنابة

أ.د رحال سميمان

عنابة

أ.د العيفة جمال

عنابة

أ.د أوىايبية فتيحة

د.بن لحبيب بشير

عنابة

جامعة االغواط

أ.د بوعمامة العربي

جامعة مستغانم

د .مسعودي طاىر

جامعة الجمفة

د .لغويل سميرة

جامعة تبسو

د .حموش عبد الرزاق

جامعة قالمة

أ .د نواري أمال

د .عواج سامية

جامعة سوق أىراس
جامعة سطيف

ععاا اللججة التجظمممة
حازم رشيدة

جمال غنية

د.يخمف المية

د.نو ار ايت طالب

د.بدبودي سهام

د .خمفالوي شمس ضيات

نعمان نجالء

د .زرنيز فتحي

أ.بو عبد اهلل هدى

مهشي نسمة

د .عيوني نجم الدين

د.فركوس نظيرة

د .عرامة كريمة

هشام حاج موسى

 بمشاركة الطلبة أعضاء النادي العلمي للقسم

رؤية الملتتق
عمم ال امعة علق أ توأ مجارر لجنر اللت افة العلممة والمعرفمة فف متمططا
ضمن متطلبات مجتمع المعرفة ،من خالل حسن استغالل كم إمتانا طا ،حمث
يتوأ اإلنساأ غاية ووسملة لوصول إلق التجممة الناملة
رسالة الملتتق
العلم غايتجا والعمم وسملتجا وعتول البنر ثرو .جا
شعار الملتتق
الجامعة بوابة مجتمع المعرفة

ضوابب المناركة فف الملتتق :
 أن تكون المداخمة في احد محاور الممتقى.
 أن تتوفر في المداخمة مواصفات البحث العممي ومعاييره
 أن ال يكون البحث قد سبق نشره أو قدم في ممتقيات أو فعاليات سابقة.
 أن ال تزيد عدد الصفحات عن  20صفحة وال تقل عن  15صفحة.
 لغات الممتقى ىي  :العربية  ،الفرنسية  ،االنجميزية ويقدم ممخص لممداخمة بمغة مغايرة .
 يجب أن يكون البحث المكتوب بالمغة العربية بخط (  )simplified Arabicومقاسو  ، 14أما
البحوث بالمغة األجنبية فيكون بخط ( )time new Romanومقاسو 12وىوماش الصفحة
تكون من كل االتجاىات 2,5سم .
 ترسل المداخالت كاممة مع ممخص بالعربية وآخر بمغة أجنبية .
 تخضع البحوث لمتقييم العممي واألولوية في القبول لمدراسات الميدانية .
 ترفق المداخمة بسيرة ذاتية لمباحث مع رقم ىاتفو المحمول والبريد االلكتروني في ورقة العمل
لتسييل التواصل معو .
 ترسل المداخالت في شكل ممفات PDFأوWordعمى عنوان الممتقى المبين أدناه
 تقبل المداخالت الثنائية واألولوية لممداخالت الفردية
 تحدد رسوم المشاركة ب 2000دج

واريي مطمة :
آخر أجل الستقبال المداخالت كاممة ىو10سبتمبر 2018
الرد عمى المداخالت المقبولة يكون  20:سبتمبر 2018
إرسال دعوات المشاركة  1أكتوبر 2018
موعد انعقاد الممتقى  15\14 :أكتوبر 2018
ترسل كافة المداخالت إلى بريد الممتقى االلكتروني

abidi.zahra@hotmail.com
للتواصل أو االستفسار  :هاتف \واتسب رقم 0213555014180 :

