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 :االشكالية

األخرية من القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين، كان له األثر الكبري على سبل   العقود عرفته إن التطور التقين اهلائل الذي 
منط جديد يعتمد بشكل متزايد على املعرفة والذكاء   من  جمتمعية واالجتماعية حيث ساهم يف ظهور تدبري مناحي احلياة االقتصاد

وكان ملفهوم املدينة  .( )االنرتنيتة املتمثلة يف الشبكة العنكبوتية  التكنولوجي، ويقوم أبنشطته ابالعتماد على الوسائل االفرتاضي
النصيب األكرب من آاثر هذه التحوالت، حيث ظهرت عدة تسميات للمدن املعتمدة على التقنيات كاملدن الرقمية، االلكرتونية،  

 .االفرتاضية، املعرفية، الذكية

لسياسات يف خمتلف أحناء العامل، فهي فكرة ما برحت تراود األذهان منذ  أواسط صناع ا  يف  انشئاتوجها    » املدن الذكية« وتعد 
للحفاظ على   كبريةهناية القرن العشرين، فعدد سكان احلواضر يتضاعف بشكل مستمر، الشيء الذي يفرز مطالب وحتدايت  

املرتبطة ابلتخطيط احلضري ووسائل   ة واستدامتها وكذلك التعامل مع النمو السكاين وإدارته، ابإلضافة إىل التحدايت موارد الطاق
املواطنني   االقتصادي. ومن مث ويف حماولة لضمان بناء مدن مستدامة مبتكرة قادرة على املنافسة وحتقيق تطلعات والنمو  النقل

كومات مبادرات خمتلفة للمساعدة يف حتول  احلحد سواء، أطلقت  على احلضريومتطلبات التخطيط   وخمتلف قطاعااتألعمال،
 .ذكيةاكزها احلضرية إىل مدن مر 

مدى أثر التطور التقين على ختطيط  وما الذكيةمن هذا املنطلق نتساءل يف إطار إشكايل عن مفهوم املدينة  
 ؟تحويل املدن القائمة اىل مدن ذات تقنيات ذكيةل احلكوماتاليت تواجه  وماهي التحدايت؟املدن

 أهداف اليوم الدراسي:
 املدينة الذكية؛ توضيح مفهوم  -
 ؛ املستدامة حماولة حتديد اليات وأساليب إضفاء الذكاء على املدن وضرورة تبين تطبيقاهتا يف خطط التنمية  -
 دراسة معايري تقييم أداء هذه املدن؛  -
 حماولة صياغة منهجية عمل لبناء املدن الذكية، وحتويل املدن القائمة اىل مدن ذات تقنيات ذكية.  -

 ليوم الدراسي:الرئيسية لاور  احمل
 التخطيط احلضري. : احملور األول

 . ) املنتجات اخلضراءو  الطاقة، النقل، املياه، تدوير النفاايت،  (املدينة املستدامة : منوذجاحملور الثان 

 . ) ومكوانهتابعادها أاملدينة الذكية،   مستوايت (الذكية املدينة : منوذج احملور الثالث 

 ) ئهاملدن الذكية، ومعايري تقييم أدا دراسة وحتليل تطبيقات ومتطلبات ا (املستدامة املدينة الذكية : احملور الرابع

 لالستفادة منها. الرائدة يف هذا اجملال  دراسة وحتليل جمموعة من التجارب العربية والدولية اخلامس:احملور  



 : أعضاء اللجنة العلمية

 د. شايب حليمة :رئيس اللجنة العلمية 

 د.بن معزو زكرايءجنة العلمية: لانئب رئيس ال 

 االسم واللقب  اجلامعة 
 أ.د ماضي بلقاسم  جــامعة عنابـــة
 أ.دجاوحدو رضا  جــامعة عنابـــة
 أ.دبوريش هشام  جــامعة عنابـــة
 أ.دشبرية بوعالم عمار  جــامعة عنابـــة
 أ.د منصوري عبد هللا جــامعة عنابـــة

 أ.دزغيب شهرزاد عنابـــةجــامعة 
 أ.د صاحلي عبد القادر جــامعة عنابـــة
 أ.دبلغرسة عبد اللطيف  جــامعة عنابـــة

 أ.د حممد بن بوزاين جــامعة تلمسـان 
 أ.د عمر الشريف جــامعة ابتنــة 
 د. رمضاين لطفي  جــامعة عنابـــة
 د. لرابع اهلادي جــامعة عنابـــة

 د. ابرة سهيلة عنابـــةجــامعة 
 د. بداش بوبكر  جامعة بومرداس 

مدير مركز اضاءة للدراسات واالحباث يف السياحة جامعة البلقاء  
 األردن –التطبيقية 

 د.علي سامل حياصات 

 د. أمني البار  جــامعة تبســة
 د. عفيف هناء  جــامعة عنابـــة
 د. شليحي اميان  جــامعة عنابـــة

 د.حيىي بن مفرح الزهراين السعودية-انيف العربية للعلوم األمنية جامعة 
 د.محزة زكراي جــامعة عنابـــة
 د. دريس خالد جــامعة عنابـــة
 د.بن معزو زكرايء جــامعة عنابـــة

 د. سلطان املطريي السعودية -جامعة امللك سعود 
 د. وايل مري  جــامعة عنابـــة

 د. زوايدية أفراح عنابـــةجــامعة 
 د. عويسي وردة جــامعة عنابـــة
 د. ذابح حسني جــامعة عنابـــة
 د.بشكر اهلام  جــامعة عنابـــة
 د.مرابط فوزي جــامعة عنابـــة



 أعضاء اللجنة التنظيمية: 

 د. زوايدية أفراح رئيس اللجنة التنظيمية:

 خدادمية آمال :انئب رئيس اللجنة التنظيمية

 : شروط املشاركة يف اليوم الدراسي 

 أن يكون البحث يف أحد حماور اليوم الدراسي؛  -
العلمية ومبنهجية حمكمة وتوثيق  أال يكون البحث قد قدم يف ملتقيات أخرى أو سبق نشره، وأن يتصف ابألصالة  -

 متكامل للمراجع؛ 
 صفحة؛  20ال يتجاوز عدد صفحات البحث  أ -
للهوامش، أما املداخالت   12للنص و  14حجم  TraditionalArabicتكتب املداخالت ابللغة العربية خبط  -

وامش، مع  لله  10للنص و   12حجم   Times New Romanخبط  )الفرنسية أو اإلجنليزية  (ابللغة األجنبية 
 سم من كل اجلوانب ؛  2مراعاة ترك مسافة 

االسم و القب، االمييل، اجلامعة أو مركز البحث، الدرجة العلمية و الرتبة  (ختصص الصفحة األوىل لبياانت الباحثني -
 ؛ )املهنية ، رقم اهلاتف ، حمور البحث 

 تعطى األولوية لألحباث الفردية والثنائية؛  -
 م العلمي. ختضع مجيع املداخالت للتحكي -

 توجه كافة املراسالت اخلاصة ابليوم الدراسي يف اآلجال احملددة عرب الربيد االلكرتوين على العنوان:  -

Annabasmartcity2020@gmail.com 

 تواريخ مهمة: 

 2020/01/20اخر اجل الستقبال البحوث:  −
 2020/01/30جنة العلمية يف البحوث املقدمة سيكون يوم: ل رأي ال −

 

 ال يتم حتمـل نفقــات املشاركـني يف اليوم الدراســي.  : هامةمالحظة 

 أ. عجمـي سارة جــامعة عنابـــة
 أ. بدير ملياء  جــامعة عنابـــة
 طلبة الدكتوراه.  جــامعة عنابـــة



 

 


