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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 جامعة باجي مختار عنابة 

 مخبر دراسات وأبحاث في االتصال 

 ينظـــــــــــــم: 

  Zoom التحاضر عن بعدالملتقى الدولي األول عبر تقنية 

   تحت عنوان: 

 المخاطر المعلوماتية في عصر الرقمنة 

  تحديات وآفاق في ظل جائحة كورونا

 تحت شعار: 

من يملك المعلومة يملك القوة... ومن يستطيع حماية المعلومة 

  يملك السيطرة

  2021/ أكتوبر 07/ 06يومي:  

 الملتقى: (ة)الرئيس الشرفي:                                   رئيس       

 أ.د مانع محمد                                         د. بوقرة سامية  

 أ.د معمر داوود                                     تنسيق المنصة:  

 د. هالة دغمان   

 أ. دكاني لطفي 
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 توطئة: 

نظـام معلومـاتي نـاج   إلـى -ل مـن المعلومـاتئـمـ  المـم الها-المؤسسات اليوم  تحتاج   
مـن يحتاجهـا داخـل  علـىوترتيبهـا وتصـنياها وتوزيعهـا  األخيـرةيتم من خالله معالجة هـه  

هها المسار الهي تشقه المعلومة  يحتاج  ن  إصانعي القرار، وعليه ف وباألخصهها التنظيم 
وحمايتهـا  األخيـرةمـن هـه  أيكون متاطنا ومحترسـا بشـكل كبيـر علـى  أنمن مشغل النظام 

وياــر  الر،ميــة للمعلومــات  األوعيــةالســر،ة، فعــالم اليــوم عــالم  أو واإلتــال مــن الضــيا  
تسـاعدها فـي تـوفير الحمايـة لهـها  أمنيـةثقافـة معلوماتيـة  ضـرورة امـتال  على التنظيمـات

يعنـي بالضـرورة امـتال  السـيطرة  امتال  المعلومات الإن  ف من هناو  االستراتيجي، صدرالم
  .وفرت المؤسسة الحماية الماملة لمعلوماتها إها إال
موردا استراتيجيا هاما بالنسبة للمؤسسة، كما تمثل عنصرا ال يمكن  إهن المعلوماتتعد    

   االسـتغنا  عنـه فـي اال،تصـاد المعاصـر المبنـي أساسـا علـى إنتـاج واسـتغالل هـه  األخيــرة،
المعلومــة مصــدر ،ــوة ومصــدر ســلطة، حتــى ،يــل أنل المعرفــة هــي الســلطة، وأنل الحصــول ف

 .ن أساسيان من عوامل التقدمعلى المعرفة وحسن استخدامها يمثالن عامال 
وم  زيادة التطورات التمنولوجية في مجال اإلعالم واالتصال واالعتماد المبير عليها في    

بــوتيرة متســارعة، وعبــر حــدود  ســيرورة المعلومــة داخــل النظــام تــتمانجــاز الوظــائت باتــت 
 خاصة م  ظهور الاضا  السيبراني. األمنيةضها للعديد من المخاطر عر   ي   ماواسعة 

ناجعـة تمكنهـا نظم معلومـات  إنشا  في العصر الحالي  وعليه ياتر  على المؤسسات   
ــا  خطــة  ضــرورة إلــى باإلضــافة، الريــادةالتطــور و  هــا نحــوســل  طريق مــن  إســتراتيجيةبن

ال   ممنهجـة وسـليمة، أسـ وفـ  التحـول الر،مـي  معلوماتية مضبوطة تسـاهم فـي   هـافإن   وا 
هــه  حيــث أصــبحت  ،المخــاطر المعلوماتيــة بعنواعهــا المختلاــةســتجد ناســها فــي مواجهــة 

ل األخيــرة  إســتراتيجيةتهديــدا دائمــا ألمــن المعلومــات ونظمهــا، خاصــة فــي ظــل  يــا   تشــك 
 . وكها الشروط الالزمة ألمن المعلومات ة المعلومةة لحمايواضحة ومضبوط
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م   اصةعنها خى المؤسسة في  نتعتبر 

دارة يا  ثقافة الخطر  ، المخاطر وا 
باإلضافة إلى نقص الدورات التدريبية عن 

  بعد.

 

من عديد الجائحة كورونا تحولت في ظل و 
 سب العمل عن بعد ب إلىالمؤسسات 

لسالمة  وأيضاالحجر المارو  
االجتماعات  فعصبحت موظايها،
تشغيل النظام يتم عن بعد  كهاو واللقا ات 

باستخدام كل مخرجات وتطبيقات الهكا  
العمل  في سعيا لالستمرار ياالصطناع

ترت  ولمن وفي المقابل  ،وتقليل الخسائر
 مخاطر معلوماتية جديدة االتجا ا هه عن

 الهي جا  تحت شعار: فمرة هها الملتقى الدولي تجسدتمن هنا و 
  السيطرة يمل  المعلومة حماية  يستطي ومن... القوة يمل  المعلومة يمل  من

 

المخاطر المعلوماتية في المؤسسة والتي استحدثها العمل عن بعد  أهمتحديد  (1
  .بسب  جائحة كورونا

 .العمل الر،مي وف  أس  سليمةالنتقال إلى ادراسة أهم شروط  (2
  .دتحديد شروط األمن السيبراني في إدارة األعمال عن بع (3
 الو،و  على وا،  التعليم االلمتروني في ظل الجائحة. (4
  .الو،و  على تجار  بع  الدول فيما يخص مواجهة األخطار المعلوماتية (5
  .الر،منةا،تراح الحلول المناسبة لمواجهة المخاطر المعلوماتية في عصر  (6

 أهدا  الملتقى:



  

 4 

  

 

بة، الاضا  وسل حل المحور األول: مدخل مااهيمي: المعلومة الر،مية، نظم المعلومات الم  
  ....السيبيراني

   .الهكا  االصطناعي ور،منة األعمالالمحور الثاني: 

  .المخاطر المعلوماتية وتهديدات األمن السيبراني في المؤسسةالمحور الثالث:  

 ,Google meetingتقنيات العمل عن بعد في ظل جائحة كورونا  ) :الراب المحور 
Zello , Zoom , Microsoft Teams … .)  

للعمل عن بعد في زمن  والقانونية األبعاد السيكولوجية والسوسيولوجية :خام الالمحور 
 كورونا. 

 .في زمن كورونا واتصال األزمة : االتصال الشبكيالساد  المحور

دارة المخاطر المعلوماتية: الساب  المحور  .ثقافة الخطر وا 

دارة األعمال عن بعدالثامنالمحور    .: األمن السيبراني وا 

 .التدري  والتعليم عن بعدالمحور التاس  :

  .: صناعة األمن السيبراني والوسائط االتصالية الجديدةالعاشرالمحور 

في ظل جائحة : نماهج عربية وأجنبية عن إدارة المخاطر المعلوماتية الحادي عشرالمحور 
   .19كوفيد 

 

 محاور المؤتمر
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  2021/سبتمبر/05جل الستقبال الملخصات أ آخر 
 2121/سبتمبر/10الرد على الملخصات المقبولة  
 2021 /سبتمبر/22  جل الستقبال المداخالت كاملة أآخر  
 2021 أمتوبر 06/07 تاريخ انعقاد الملتقى  

  

 

األساتهة الجامعيون والباحثون في  
 مرامز البحث.  

 طلبة الدراسات العليا.  

 المؤسسات على اختال  أنواعها.  
هو االهتمام واالختصاص بموضو   

 الملتقى

 

  

 

 

 تواريخ مهمة

 المعنيون بالملتقى
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 رئي  اللجنة العلمية

 كريمة عرامةد. 

 

 الجامعة االسم واللق 
 كندامونتريال جامعة  أ.د بن ضيت هللا فؤاد

 جامعة المل  خالد السعودية إبراهيمأ.د عو  
 جامعة القيروان ريم الشريت أ.د 

 جامعة جدارا األردن د. احمد العزام
 كلية الخوارزمي الجامعية التقنية االردن القضاةد.علي منعم محمد 

 الجامعة اللبنانية د.مي العبد هللا
 جامعة صنعا  اليمن أ.د محمد احمد القعاري 
 المعد العالي لإلعالم بالشروق القاهرة أ.د محمد سعد إبراهيم
  زة  فلسطين اإلسالمية جامعةال د. أمين منصور وافي

 الجامعة المستنصرية العراق سهام عادل جاسم القيسي م.د.أ
 جامعة بغداد العراق أ.م.د اروا  فخري عبد اللطيت

 جامعة المل  خالد السعودية د.مكي محمد مكي 

 

 العلميةاللجنة 

 الجزائرخارج من 

 من داخل الجزائر
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 الجامعة االسم واللق 
 جامعة باجي مختار _عنابة_ أ.د وحيدة سعدي

 مختار _عنابة_جامعة باجي  أ.د رحال سليمان   
 03جامعة الجزائر  أ.د نصر الدين العياضي   
   03جامعة الجزائر  أ.د احمد فالق           

 جامعة محمد الشريت مساعدية سوق أهرا   منير بن دريديأ.د 
 جامعة عبد الحميد بن بادي  مستغانم أ.د بوعمامة العربي
 باتنةجامعة الحاج لخضر  أ.د سميرة لغويل

 جامعة محمد الشريت مساعدية سوق أهرا  فوزي بن دريدي أ.د
 جامعة باجي مختار _عنابة_ أ.د مومن لميا 
 جامعة باجي مختار _عنابة_ أ.د بو،طة فؤاد

 جامعة باجي مختار _عنابة_ أ.د رمضان كربوش
 جامعة باجي مختار _عنابة_ أ.د شوية سيت اإلسالم

 مختار _عنابة_جامعة باجي  أ.د صوالحية الزهرة
 جامعة باجي مختار _عنابة_ أ.د  روبة دليلة 

 سكيكدة 1955اوت  20جامعة  أ.د بن زروق جمال
 جامعة باجي مختار _عنابة_ د.عرا  عبد الغاني.أ
 ،سنطينة جامعة األمير عبد القادر د.ر،ية بوسنان   أ.

 جامعة باجي مختار _عنابة_ د. نجم الدين عيوني 
 المدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم اإلعالم الجزائر د. رضوان سالمن 
 المركز الجامعي تندو  د. بورحلة ميلود  

 المسيلة    محمد بوضيا  جامعة د. سالمي سعيداني 
 جامعة باجي مختار _عنابة_ د.بوجاجو  فاطمة الزهرا 
 جامعة باجي مختار _عنابة_ د. بور،عة سمية        
 جامعة باجي مختار _عنابة_ د. بولوداني سهام      

 جامعة باجي مختار _عنابة_ حمان لبنيأد.
 جامعة باجي مختار _عنابة_ د.خلاالوي شم  ضيات

 جامعة باجي مختار _عنابة_        عبد الصمدد.عالق 
 المدرسة التحضيرية للعلوم اال،تصادية وعلوم التسيير عنابة د.زاوي حسين
 جامعة باجي مختار _عنابة_ د.بدبودي سهام
 جامعة محمد الشريت مساعدية سوق أهرا  د.شريط حنان
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 جامعة باجي مختار _عنابة_ د. بوعبد هللا هدى    
 جامعة باجي مختار _عنابة_ يت طال  آد.نورة 

 جامعة باجي مختار _عنابة_ د.عبيدي فاطمة الزهرا 
 ،المة 1945ماي  08جامعة  د. دحدوح منية 
 جامعة باجي مختار _عنابة د.حازم رشيدة 
 جامعة باجي مختار _عنابة_ د.بن طراد وفا 

 

 
 

 رئي  اللجنة التنظيمية 
 د. نجم الدين عيوني 
 جامعة باجي مختار عنابة

 الجامعة االسم واللق  
 جامعة باجي مختار عنابة د. مسعودان نسمة

 جامعة باجي مختار عنابة د.كحيط ايمان
 جامعة باجي مختار عنابة د.طبي  شرياة

 جامعة باجي مختار عنابة .فاطمة الزهرا  بولدرو أ
 جامعة باجي مختار عنابة نجال أ.نعمان 

  جامعة باجي مختار عنابة أ.جمال  نية
 

 

المشاركة به في تظاهرات علمية  أوولم يسب  نشر   أصياليكون البحث  أنينبغي  
 . أخرى 

، والارضيات، اإلشكاليةموجزا عن  قديماتتقديم الملخص: يشتمل ملخص البحث  
 ، وعلى األ،ل أربعة مراج  أو مصادر. ومنهجية البحث

 شروط المشاركة

 اللجنة التنظيمية
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 يرف  البحث بسيرة هاتية مختصرة عن المشار  ) تحميل النموهج(.  
، م  مراعاة مسافة 14حجم  Simplified Arabicتمت  المشاركات بنو  خط  

 . 1.15طور سمابين ال
دراج ،ائمة المصادر والمراج  وف  نظام التوثي    توثي  البحث وا 

AmericanPsychological Association (APA)  .النسخة السادسة 
 تخض  المشاركات إلى التحكيم من ،بل لجنة علمية مختصة، و،بول الملخص ال 

 يعني ،بول الور،ة البحثية فهي األخرى توجه إلى التحكيم. 
 يرف  بملخص آخر بغير اللغة التي كت  بها.  بحثفي حالة ،بول ال 
 لغات الملتقى: العربية، الارنسية، االنجليزية.  
 ال تقبل المداخالت الثنائية إال بالنسبة لطلبة الدكتورا  م  المشر .  
صاحة وأال يتجاوز  17الور،ة البحثية كاملة عن يج  أن ال يقل عدد صاحات  

 صاحة.  25
 األولوية للبحوث والدراسات الميدانية. 
 

 
 ترسل المشاركات إلى البريد االلمتروني التالي: 

inforiskconf@gmail.com 

 
 
 

 : لالستاسارات

  واتسا :

 المراسالت

mailto:inforiskconf@gmail.com
mailto:inforiskconf@gmail.com
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00213656113108 

 

 

 
سامية، ولي  مجرد فعل فردي، إه يج  أن ناكر بعقول متاتحة  ،يم ومعان   العمل إن" 

 وعيون مناتحة ومؤسسات ،ادرة على تجن  الخطر ،بل و،وعه" 

 

 

 

 

 

 رسالة الملتقى


