الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العـالي والبـحث العلمي
جامعة الجياللي بونعامة بخميس مليانة

إشـكـالي ـ ـة امللتــقى
إن نقل التكنولوجيا على الصعيد الدولي يسهم في تعزيز

هدف مخبر الاقتصاد الرقمي في الجزائر من تنظيم هذا

التنمية الاقتصادية في مناطق أقل نموا ،ويساعد في الوقت ذاته

امللتقى هو ترقية التبادل املعرفي بين الجامعات والصناعيين

على فتح أسواق جديدة تتزايد فيها نسبة الاستقرار الاجتماعي

وتطوير التعاون بين مخابر البحث من أجل تعزيز نقل املعرفة،

والسياس ي ،مما يمكنه أن يدر منافع عاملية  .والتكنولوجيا

الابتكارات والتكنولوجيا من الباحثين نحو الاستلالل الصناعي.

أصبحت اليوم تحظي باهتمام جميع الدول في عصرنا على اختالف
درجات نموها ،وعلى الرغم من اختالف مرامي تلك الدول ،فإنها

بالتعاون مع

ين ـظ ـ ــم
امللتقى العلـمي الدولي السابع حول

تبدو متفقة على أن العلم والتكنولوجيا هما ألاداتان ألاكثر فعالية
لتحقيق أهدافها ؛ ذلك أن معظم الدول املتقدمة صناعيا تسخر

الرئيسية التي تدور حول تطور وديناميكية نقل التكنولوجيا .كما

القسم ألاكبر من اهتمامها في املضمار التكنولوجي للسيطرة على

تفضل املواضيع التي تتضمن التفسير الواسع للعوامل والجوانب

منابع املعرفة ولتوسيع الهوة بينها وبين الدول النامية ،في حين

املساعدة على لنقل التكنولوجيا بما في ذلك التجارية والثقافية

تركز الدول النامية جل اهتمامها على تحديد كيفية ونوعية العلوم

واملجتمعية .كما يتم تشجيع بصفة خاصة املواضع التي تتناول

والتكنولوجيا التي يمكن أن تسهم إسهاما أكثر فعالـية في نـجاح

تقديم دراسات تاريخية حول نقل التكنولوجيا مع التحليالت

عملية نقل التقنية وتضييق تلك الهوة .عملية نقل التكنولوجيا

املتعلق بذلك ،كما يرحب أيضا باملداخالت التي تتناول ألاساليب

على الصعيد الدولي تواجه عقبات تتحكم عوامل عامة عديدة

والطرق التي تبرز كيفية نقل التكنولوجيا والتجارب الدولية.

فيها ،وهي  :مشاكل املعلومات التي تحول دون إجراء املعامالت

وتشمل املوضوعات املقترحة على املجاالت البحثية التالية ،مع أنه

التكنولوجية ،القوة السوقية املرتبطة بالتكنولوجيا املتقدمة

يمكن توسعها إلي املجاالت الخاصة باملوضوع :

الظروف الاقتصادية غير املواتية في البلدان املتلقية ،وعدم
قدرة العلماء والتقنيين في تلك البلدان على إقامة روابط

الجزائر

مـحـ ــاور امللتــقى
ينبغي أن تتضمن ألاوراق املقدمة إلى امللتقي املوضوعات

وامليسرة جزئيا بفضل حقوق امللكية الفكرية ،ظروف الحوكمة،

بجامعة الجياللي بونعامة بخميس مليانة

أهـ ــداف امللتــقى

ملموسة مع شبكات البحث والابتكار العاملية.
لذا يود مخبر الاقتصاد الرقمي دعوة الباحثين ألاكاديميين
والباحثين الصناعيين والباحثين العلميين لتبادل وتقاسم
الخبرات ونتائج البحوث من خالل تنظيم هذا امللتقى الدولي.

 التكنولوجيا كخدمة اقتصادية ؛
 آليات نقل مختلف أنواع التكنولوجيا ؛
 نقل املعرفة من خالل الاستثمار ألاجنبي املباشر ؛
 العالقة بين نقل التكنولوجيا ودورة ألاعمال (تطور ديناميكيات
نقل التكنولوجيا في ظل الظروف الاقتصادية الكلية
والظروف املؤسساتية) ؛

إضافة لللة العربية أو إلانجليزية ،مدعم بكلمات مفتاحية ؛

 جلرافيا تدفقات املعارف وألابعاد املكانية لنقل التكنولوجيا ؛

رئيس اللجنة التنظيمية:
د.مجبر محمد

 تأثير وأثار نقل التكنولوجيا على إلانسان وقيادة تطوير  تكون هوامش الورقة  0.0سم من جوانبها ألاربعة ؛
صناعات جديدة كليا ؛
 نقل التكنولوجيا وامللكية الفكرية ؛
 إدماج نقل التكنولوجيا في برامج الدكتوراه ؛

توجيهات لتقديم الورقة البحثية
يجب على الذين يرغبون في تقديم ورقة بحثية للملتقي
تقديم ملخص يحتوي على عنوان ورقتهم البحثية وما يصل إلى
 0011كلمة مجردة باإلضافة إلى الاسم ،والانتساب وعنوان البريد
إلالكتروني لكل املعنيين بامللخص .كما ينبغي للورقات البحثية
النهائية املقدمة للملتقي أن تستوفي املعايير التالية :
 ينبغي لألوراق البحثية تقديم نتائج بحث تجريبية أو نظرية
أصلية وغير منشورة ،كما ال يجوز نشر ألاوراق املقدمة
للملتقي في مكان آخر ؛
 تحرر الورقة البحثية بالللة العربية ،إلانجليزية أو الفرنسية ؛
 تحرير الورقة البحثية ببرنامج ( )Microsoft Wordباستعمال
خط ( )Times New Romanبالنسبة لللات التحرير الثالثة ؛
 أن ال يتعدى عدد صفحات  01صفحة بما في ذلك الهوامش،
املراجع و املالحق ؛ كما تخصص الصفحة ألاولى للعنوان،
املعلومات الشخصية للباحث (الباحثين) واملستخلص.
 كتابة اسم الباحث (الباحثين) ،الرتبة العلمية ،املؤسسة
التابع لها ،البلد والبريد إلالكتروني أسفل العنوان مباشرة ؛
 يستهل البحث بمستخلص ال يتعدى  001كلمة بللة التحرير



ترك  10سم بين ألاسطر لللة العربية و  0.0سم لللة

اللجنة التنظيمية للملتقى

الانجليزية والفرنسية و 10سم في بداية كل فقرة؛

 -أ.د.بوعافية رشيد

د.بوركايب محمد عبد الماجد

 -د.قاضي نجاة

د.سيد محمد.

 الجداول و ألاشكال واملخططات تدرج في املتن بتنسيق متوافق
مع ( )MS Excelومرقمة بشكل متسلسل ُومدرج؛

 -د.بن شريف مريم

د.بركان أمينة

 -د.العقريب كمال

د.حميدوش امحمد

 -د.احمد بن يحي الربيع

د.غداوية امعمر

 إظهار املراجع الببليوغرافية في نهاية الورقة البحثية.

 -أ.دوايدية سليم

أ.قروين فتحية

 كتابة العناوين بنفس مقياس خط التحرير مع تثخينها ،وترك
مسافة قبل وبعد كل عنوان؛

رزمانة امللتقى
 املوعد النهائي لتقديم ألاوراق مكتملة 20 :ماي .9102
 تاريخ الرد على ألاوراق مكتملة املقبولة  10 :جوان .9102
 تاريخ انعقاد امللتقى  27/ 26 :جوان .9102

هيئة امللتقى
الرئيس الشرفي للملتقى:
أ.د .رحموني مصطفى
التن ـ ــسيق وإلاشـ ـراف:
أ.د .بن عناية جلول
رئيـس املـلتقى:
د.بوركايب محمد عبد املاجد
رئيس اللجنة العلمية:
د.حميدوش امحمد

للمشاركة
ترسل الملخصات المقترحة واألوراق البحثية المكتملة للبريد
اإللكتروني الموالي الخاص بالملتقى :

colloque2019.enalg@gmail.com
للمزيد من املعلومات يرجى الاتصال برئيس امللتقي

11903...1....0....
حقوق المشاركة
 املداخالت من خارج الوطن  50 :أورو.
 املداخالت من داخل الوطن  0111 :دج.
 طلبة الدكتوراه  0111 :دج.

