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 2021سبتمرب  23يوم 
 

 اهليأة املشرفة على امللتقى
 : مدير جامعة عنابة األستاذ مانع حممدالشريف للملتقىالرئيس 

 املشرف العام للملتقى: عميد الكلية األستاذ شبرية بوعالم عمار
 رئيس امللتقى: د. خوالد أبوبكر

 أ.د. محداوي الطاوس :رئيسة اللجنة العلمية
 : د. عويسي وردةاملنسقة العامة للملتقى

 رئيس اللجنة التنظيمية: د. مرابط فوزي
 
 

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 عنابة -جامعة باجي خمتار 

 كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري 
 قسم العلوم االقتصادية

 والتحليل االقتصادي واملايل خمرب البحث يف االبتكار
(LARIEF) 

ثنائية الذكاء االقتصادي "( بعنوان PRFUفرقة حبث )
واالبتكار ودورمها يف تعزيز تنافسية املؤسسات االقتصادية 

 "(F02N01UN230120210003العاملة بوالية عنابة )
 

األدوات اإلسرتاتيجية للذكاء االقتصادي ودورها يف  :امللتقى الوطين حول
 ة: أسس نظرية وحاالت عمليحتسني أداء املؤسسات االقتصادية اجلزائرية
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 الديباجة
ملتغريات  تااعةةامللقد أصبح موضوع الذكاء االقتصادي من املقتضيات املعاصرة اليت متليها احلركية      

، واليت ية(كوعونا العامل  جائحة)خصوصا يف ظل  وةوامل البيئة احلالية اليت يشهدها ةامل األةمال اليوم
ختلف الفاةلني يف سرتاتيجي ملىن ةليه أي حترك إبي واألساس الذيأصبح التغري املاتمر أحد أبرز أعكاهنا، 

 امليدان االقتصادي.
أصبح تبنيه القتصادية، و هوم الذكاء االقتصادي باستخدام واسع يف األدبيات اوةليه فقد حضي مف     

نامية ةلى حد املتقدمة والملحة ملختلف املؤساات الصغرية والكبرية، وكذلك ملختلف الدول يعد ضروعة 
ج ةمل جيعل املؤساات يف ومنهأسلوبا جديدا  الصددا ، حيث يعد الذكاء االقتصادي ضمن هذسواء

حالة يقظة تامة وماتمرة مبا جيري حوهلا، من خالل توفري معلومات أكيدة، وكاملة، وذات مصداقية، 
 .ةيف الوقت املناسب الختاذ قراعات إسرتاتيجية وحامسوجودة ةالية، تاتغل بشكل جيد و 

دماج الذكاء االقتصادي ةلى ماتوى املؤساة االقتصادية يقتضي بالضروعة الرتكيز العمل ةلى إن إو      
نظم  :ساسا يفأ واملتمثلةةلى جمموةة من اآلليات أو األدوات احليوية واإلسرتاتيجية للذكاء االقتصادي 

ائم األساسية ليت تشكل الدةوغريها، وا ،املعلومات، اليقظة اإلسرتاتيجية، إداعة املعرفة، البانشماعكينغ
ل وةلى عأسها حتاني أداء املؤساات االقتصادية من خال ،تطبيقه وحتقيق األهداف املرجوة منه إلجناح
اإلداعة الكفأة للمعلومات اليت تااهم بشكل مباشر يف عشادة  الدقيق لبيئة ةمل املؤساة ةربالفهم 

 التنافاية. وتطوير املؤساة وتعزيز قدعاهتا املتخذة،القراعات 
أدواته  الذكاء االقتصادي وخمتلفوةليه فإننا نتااءل اليوم من خالل هذا امللتقى ةن مدى فعالية      

اإلسرتاتيجية يف حتاني أداء املؤساات االقتصادية اجلزائرية، وهذا ما سيتم التحقق منه من خالل خمتلف 
 ةلى هامش هذه التظاهرة العلمية.األوعاق البحثية )النظرية وامليدانية( اليت سيتم ةرضها 

 

 أهداف امللتقى
 ىل حتقيق جمموةة األهداف التالية:إمن خالل هذا امللتقى الوطين  فهند
 الوقوف ةلى أهم املقاعبات النظرية املرتبطة مبوضوةي الذكاء االقتصادي وأداء املؤساات االقتصادية. -
يته للذكاء االقتصادي واليت تااهم بشكل مباشر يف إبراز أمه التعرف ةلى أبرز األدوات اإلسرتاتيجية -

 ومزاياه.
ة االقتصادي يف حتاني أداء املؤساات االقتصادي للذكاءالكشف ةن دوع وأثر األدوات اإلسرتاتيجية  -

 اجلزائرية من خالل جمموةة متنوةة من احلاالت العملية.
من وطأة  االقتصادية اجلزائرية وأمهيته يف التخفيف الوقوف ةلى واقع الذكاء االقتصادي يف املؤساات -

 تداةيات فريوس كوعونا ةليها.
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إثراء النقاش العلمي وإشراك كافة املهتمني هبذا املوضوع من مماعسني وأكادمييني للتوصل اىل نتائج  -
 وتوصيات ذات فائدة ترفع للجهات املعنية.

 

 حماور امللتقى
التأصيل النظري للذكاء االقتصادي )النشأة والتطوع، املفهوم، املراحل والاريوعة، األهداف  احملور األول:

 ريها(.غالعوائق، متطلبات النجاح، ...، و واألمهية، 
التأصيل النظري ألداء املؤساة االقتصادية )أسس نظرية حول أداء املؤساة، خمتلف أشكال  احملور الثاين:

 اقتصادي، اجتماةي، إداعي، مايل، تاويقي، تكنولوجي، ..."(.أداء املؤساة االقتصادية "
األدوات اإلسرتاتيجية للذكاء االقتصادي )نظم املعلومات، اليقظة اإلسرتاتيجية، إداعة  احملور الثالث:

 .املعرفة، البانشماعكينع أو املقاعنة املرجعية، ...، وغريها(
زائرية ء االقتصادي يف حتاني أداء املؤساات االقتصادية اجلدوع األدوات اإلسرتاتيجية للذكا احملور الرابع:

 مقاعبات نظرية وحاالت ةملية(.)
واقع وآفاق الذكاء االقتصادي يف اجلزائر ةلى املاتويني الكلي واجلزئي )دعاسات حتليلية  احملور اخلامس:

 وحاالت ةملية(.
طأة تداةيات من و  التخفيفللذكاء االقتصادي يف  تصوع لدوع األدوات اإلسرتاتيجية :سادساحملور ال

 فريوس كوعونا ةلى املؤساات االقتصادية )أسس نظرية وحاالت ةملية(.
 

 البحثيةشروط اعداد األوراق 
 تقبل األوعاق البحثية اليت تلتزم بالشروط التالية:

 ث ةلمي.من أطروحة أو حب أصيلة ومل يابق نشرها، كما أن ال تكون ماتلة البحثيةأن تكون األوعاق  -1
 ق يف الطرح.أن تتام األوعاق البحثية باجلدية والتعم   -2
 أن تنتمي األوعاق البحثية اىل أحد حماوع امللتقى. -3
 أن ال يتجاوز ةدد املشاعكني يف الوعقة البحثية اثنني. -4
 .عة للمشاعكة تكون يف وعقة ماتقلةأن ترفق كل وعقة حبثية باستما -5
 .ة املنهجية العلمية املتفق ةليهاتراةي الوعقة البحثي أن -6
 تعطى األولوية لألوعاق البحثية اليت حتتوي ةلى دعاسات ميدانية. -7
 :األوعاق البحثية إلةدادالشروط الشكلية  -8
 حترع الوعقة البحثية بإحدى اللغات الثالث: العربية، اإلجنليزية، الفرناية. -أ

 حتتوي كل وعقة حبثية ةلى ملخص موجز وأعبع كلمات مفتاحية باللغتني العربية واألجنبية. أن -ب
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 ( صفحة.20ة وأن ال يزيد ةن )فح( ص15ةن ) البحثيةأن ال يقل ةدد صفحات الوعقة  -ت
(، أما األوعاق 14( حجم )Traditional Arabicتكتب األوعاق البحثية باللغة العربية خبط ) -ث

(، مع ترك هوامش صفحات 12( حجم )Times New Romanباللغة األجنبية فتكتب خبط )البحثية 
م الصفحات يف األسفل ( سم، وترق1( سم لكل االجتاهات، وتباةد بني األسطر ةادي )2.5تقدع بـ )

 .ويف املنتصف

 ( وذلك كما يلي )اللقب، الانة، عقم الصفحة(.APAالتهميش يكون يف املنت وفق أسلوب ) -ج
  ىل الربيد االلكرتوين التايل:إ( Wordترسل األوعاق البحثية ةلى شكل ملف ) -ح

Intelligence.economique@yahoo.com 
 

 رزنامة امللتقى
 .2021سبتمرب  01: آخر أجل الستقبال األوعاق البحثية
 .2021سبتمرب  15الرد ةلى األوعاق البحثية املقبولة: 

 (Google Meet. )ةن بعد من خالل تقنية 2021سبتمرب  23انعقاد امللتقى: 
 

 االستعالم
 61-30-22-56-06: ألي استفااع يرجى االتصال بالرقم التايل

 

 استمارة املشاركة
 .......................................................................................:االسم

 ......................................................................................اللقب:
 ......................................................................................اجلامعة:
 .......................................................................................الكلية:
 .....................................................................................القام:
 ........................................................................................الرتبة:

 ..............................................................................الربيد اإللكرتوين:
 ..................................................................................عقم اهلاتف:

 ...........................................................................ةنوان الوعقة البحثية:
 ............................................................احملوع الذي تنتمي اليه الوعقة البحثية:
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 اللجنة العلمية للملتقى
 أ.د. محداوي الطاوس )عئياا( جامعة ةنابة

 جامعة ةنابة ةنان فاطمة الزهراءد.  جامعة ةنابة أ.د. شبرية بوةالم ةماع
 جامعة املايلة نوي نوع الدين جامعة ةنابة أ.د. بوقلقول اهلادي
 جامعة ةنابة د. لونياي لطيفة جامعة ةنابة أ.د. زغيب شهرزاد

 جامعة جيجل د. بوزعب خري الدين جامعة ةنابة أ.د. هوام مجعة
 جامعة سكيكدة د. عواحبية ةياى املدعسة العليا للتايري ةنابة أ.د. عحيان الشريف
 جامعة ةنابة د. مرابط فوزي جامعة ةنابة أ.د. جاوحدو عضا
 جامعة ةنابة د. زوايدية أفراح جامعة ةنابة أ.د. بوعيش هشام

 جامعة ةنابة د. ةياعي أمال جامعة ةنابة أ.د. صاحلي ةبد القادع
 جامعة ةنابة د. خدادمية أمال جامعة سوق أهراس أ.د. بن خدجية منصف

 ة سوق أهراسعجام محزة نائلةد.  جامعة ماتعامن أ.د. ةدالة العجال 
 جامعة ةنابة د. قريف ةبد العزيز جامعة ةنابة د. باعة سهيلة

 جامعة ةنابة د. قوعي فيصل جامعة ةنابة د. أوضايفية ملياء
 جامعة بشاع بلعابد فايزةد.  جامعة ةنابة د. ةفيف هناء

 جامعة جيجل د. حناش إلياس جامعة ةنابة زبريد. لعيوين 
 جامعة ةنابة د. ةجمي ساعة جامعة بشاع العزيز سفيان بن ةبد د.

 جامعة تيزي وزو د. ةزوق نعيمة جامعة ةنابة د. نوي حياة
 جامعة الطاعف د. ةبيدات ساعة جامعة ةنابة د. بوصنوبرة ةلي
 جامعة ةنابة د. بدير ملياء جامعة ةنابة د. ساملي مجال 
 جامعة ةنابة د. بوصبع هناء جامعة ةنابة د. شليحي إميان

 املدعسة العليا للتايري ةنابة د. بن الشيخ احلاني أمحد جامعة ةنابة د. عمضاين لطفي
 جامعة ةنابة صاحلد. شوايل  جامعة الطاعف د. العابد برينيس شريفة

 جامعة الطاعف د. قروي صباح جامعة ةنابة د. بوشنقري إميان
 جامعة جيجل د. ةريس ةماع امعة ةنابةج ةوياي وعدةد. 

 جامعة جيجل د. معيزي جناة جامعة سوق أهراس د. سعد هللا ةماع
 جامعة ةنابة صاحلي صربينة د. جامعة الطاعف د. كايف فريدة

 جامعة ةنابة د. بلعادي ةماع جامعة ةنابة د. بن معزو حممد زكرياء
 جامعة ةنابة د. فتين مايا جامعة ةنابة إميان د. بومود

 جامعة ةنابة د. عقامي حممد جامعة ةنابة د. وايل مرمي
 جامعة ةنابة د. سيااوي مراد جامعة ةنابة د. صاحلي حممد يزيد
 جامعة ةنابة ةريج وليدد.  جامعة الطاعف د. دمحاين نوع اهلدى

 جامعة ةنابة د. سحنون هبة جامعة ةنابة د. دباح حاني
 جامعة ةنابة د. محدان هناد جامعة ةنابة د. دعيس خالد 

 جامعة جيجل د. دعويش صفية امعة الواديج بوسواك أمالد. 
 جامعة ةنابة د. محزة زكرياء جامعة ةنابة د. هوام ملياء

 جامعة ةنابة د. حاج ةلي ةدنان جامعة الطاعف د. قرقاد ةادل
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 اللجنة التنظيمية للملتقى
 )نائب الرئيس( جامعة ةنابة بوشنقري إمياند. ( جامعة ةنابةعئياا)د. مرابط فوزي 

 جامعة ةنابة ط.د. محرة يارى جامعة ةنابة د. فرحية أمساء
 جامعة ةنابة ط.د. ةطايلية بثينة جامعة ةنابة ط.د. سوداين لينة

 ةنابةجامعة  ط.د. بوديناع شرياز 3جامعة اجلزائر  ط.د. غمراين نرميان
 جامعة ةنابة شحماط شهر الدينط.د.  جامعة ةنابة ط.د. قوادعية مرمي

 جامعة ةنابة طواعف حممد ةامر ط.د. جامعة ةنابة ط.د. حمفوظ بشرى
 جامعة ةنابة ط.د. بوزانة أمين جامعة ةنابة ط.د. زايد قيوش لبىن

 ةنابةجامعة  حممد الشريفط.د. ةنتوعي  جامعة ةنابة ط.د. بوقرة مربوك

 
 


