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مننوعأيوباستعمالمكانأيمنبالنفاذ،والطلبةوالباحثنيلألساتذةتسمحفعالةرقميةحتتيةبنية
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األهداف الرئيسية للملتقى

لي ؟ماهي متطلبات تطبيق احلوسبة السحابية يف مؤسسات التعليم العالي لتحسني جودة التعليم العا

:اشكالية امللتقى 

احلوار وتبادل التجارب واألفكار بني األكادمييني 

واخلرباء واملهنيني بقضايا التكنولوجيا املالية 

وتطبيقاتها ؛

ت التوعية بأهمية تقنية احلوسبة السحابية  يف مؤسسا

؛التعليم العالي 

يهدف امللتقى إىل توجيه أساليب استخدام تقنية احلوسبة 

السحابية رجال وسيدات األعمال الداعمني لألعمال 

االجتماعية ودورها يف تعزيز جودة التعليم العالي ؛ 

دراسة واقع وآفاق استخدام احلوسبة السحابية ، مع عرض 

.أهم التجارب العاملية 

هدف امللتقى إىل توجه جهود اجلزائر يف إدراج وتطوير 

واستخدامات تكنولوجيا املعلومات خصوصا بعد الرقمنة

.جائحة كرونا

املساهمة يف اجلهود العاملية بربط التعليم 

األكادميي  مبؤسسات التعليم العالي كبحوث 

يف تطوير التعليم االلكرتوني
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حماور امللتقى  

اإلطار األساسي لتقنية احلوسبة 

؛السحابية 

حوكمة احلوسبة السحابية 

؛يف مؤسسات التعليم العالي

التكامل بني التكنولوجيا املالية  

ت  وتقنية احلوسبة السحابية يف مؤسسا

؛التعليم العالي 

مستقبل نظام املعلومات يف ظل تبين

تقنية احلوسبة السحابية يف 

مؤسسات التعليم العالي  
9

اخليارات واملهارات  

التكنولوجيا  يف ظل هندسة  

؛رأس مال الفكري 

إدارة املعرفة التكنولوجيا وهندسة  

م رأس مال البشري يف مؤسسات التعلي

؛العالي 
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حماور امللتقى  

اإلدارة االلكرتونية وتقنية احلوسبة  

السحابية ؛

الذكاء االصطناعي وتقنية 

احلوسبة السحابية يف مؤسسات  

التعليم العالي

ل مستقبل التعليم االلكرتوني يف ظ

الذكاء االصطناعي ؛

التعليم االلكرتوني يف مؤسسات  

التعليم العالي باجلزائر باستخدام  

تقنية احلوسبة السحابية  

12

واقع جودة التعليم العالي يف 

19كوفيدظل جائحة 

جتارب بعض الدول يف 

استخدام تقنية احلوسبة 

السحابية 



اجلامعة املنتسب إليهااسم األستاذاجلامعة املنتسب إليهااسم األستاذ

(اجلزائر)-أفلو–املركز اجلامعي عمارة البشري. د(اجلزائر)-أم البواقي–امهيديجامعة العربي بن زبري عياش. د.أ

(اجلزائر)-أفلو–املركز اجلامعي شنايف موالي جياللي عبدالقادر. د(اجلزائر)-االغواط-ثليجيجامعة عمار فرحي حممد.د.أ

(اجلزائر)-أفلو–املركز اجلامعي بلخري العربي أمحد. د(اجلزائر)جامعة زيان عاشور اجللفة ضيف أمحد. د.أ

(اجلزائر)-أفلو–املركز اجلامعي خلف اهلل بن يوسف. د(اجلزائر)-االغواط-جامعة عمار ثليجيعياش قويدر.د.أ

(اجلزائر)-أفلو–املركز اجلامعي نور الدين عبد القادر. د(اجلزائر)-االغواط-جامعة عمار ثليجيقويدري قويدر.د.أ

(اجلزائر)-أفلو–املركز اجلامعي بكاي أمحد.د(اجلزائر)-االغواط-جامعة عمار ثليجيمحدي ابو القاسم.د.أ

(اجلزائر)-أفلو–املركز اجلامعي شاللي حسام طاهر. د(اجلزائر)جامعة قاصدي مرباح ورقلةد موالي خلضر عبد الرزاق.أ

(اجلزائر)-أفلو–املركز اجلامعي عطية خدجية. د(اجلزائر)جامعة زيان عاشور اجللفةمحيدة املختار. د.أ

(اجلزائر)-أفلو–املركز اجلامعي قورين فاطنة. د(اجلزائر)-االغواط-ثليجيجامعة عمار رمضاني لعال. د.أ

(اجلزائر)-أفلو–املركز اجلامعي عليلي وهيبة. د(اجلزائر)-غرداية–جامعة هواري معراج. د.أ

(اجلزائر)-أفلو–املركز اجلامعي لعرابي فاطمة. د(اجلزائر)جامعة قاصدي مرباح ورقلةد غريب بولرباح.أ

(اجلزائر)-أفلو–املركز اجلامعي دين خمطارية. د. د(اجلزائر)-جامعة زيان عاشور اجللفةجوال حممد السعيدد .أ

(اجلزائر)-أفلو–املركز اجلامعي روقيةحداد..د(اجلزائر)-جامعة زيان عاشور اجللفةقويدرمعاش.د

(اجلزائر)-أفلو–املركز اجلامعي بريطل فاطمة الزهرة. .د(اجلزائر)-جامعة زيان عاشور اجللفةفاطمة بلقرع. د

(اجلزائر)-أفلو–املركز اجلامعي هيالمي نبيلة   .د(اجلزائر)-جامعة زيان عاشور اجللفةجناة بن حيي .د

(اجلزائر)-جامعة االغواطبودواو فاطمة زهرة..د(اجلزائر)أفلو –املركز اجلامعي أيت بشري ليندة. د

(اجلزائر)-جامعة الشلفطرشاني سهام. . د(اجلزائر)-أفلو–املركز اجلامعي بدارنية حورية. د

(اجلزائر)-جامعة الشلفجلولي سهام. . د(اجلزائر)-أفلو–املركز اجلامعي بن عوالي خلالدية. د

(اجلزائر)-جامعة املديةخالدي راضية  . . د(اجلزائر)-أفلو–املركز اجلامعي طاهرجخيوة. د

الدكتور خلف اهلل بن يوسف: رئيس اللجنة العلمية 

(اجلزائر)-جامعة الشلفجلولي سهام. . د(اجلزائر)-جامعة زيان عاشور اجللفةإحسان بن علي . د

(اجلزائر)-جامعة املديةخالدي راضية  . . د(اجلزائر)-االغواط-ثليجيجامعة عمار يوسف خنيش. د



، بصفته منظم اخلاص بالنشاطات  للملتقىبونعجةناصر 

.عالق ملني ، بصفته اجلانب اإلعالم  والتنشيط

بلخري بدر الدين ، بصفته اجلانب التقين والتنظيمي  

للملتقى

للملتقىاهليئات اإلدارية  التقنية و التنظيمية



شروط املشاركة يف للملتقى

:  جيب أن تتوفر األحباث املقدمة امللتقى  الشروط التالية 

.ضرورة التقيد باملنهج العلمي املتعارف عليه يف البحوث العلمية 1.

.أن تكون املداخلة أصيلة ومل يتم تقدميها يف نشاط علمي اخر 2.

.أن ال خترج املداخالت املرسلة إىل امللتقى  عن  حماور امللتقى 3.

.يرسل الباحثون نبذة موجزة عن سريتهم الذاتية تدرج يف استمارة املشاركة 4.

Traditionalتكتب املداخالت خبط 5. Arabic14 بالنسبة للغة العربية وخبطTimes New 
Roman بالنسبة للغة األجنبية.

.ضرورة االلتزام  و التقيد بقالب املداخلة 6.

conferencescomputing@gmail.com: ترسل املداخالت إىل االمييل التالي 7.
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2022أكتوبر 06،انقعاد امللتقى 
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