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 بعنوان لعلوم املعلومات الثالث العلمياملؤتمر 

 "اقتصاد املعرفة والتنمية الشاملة للمجتمعات: الفرص والتحديات" 

 م2017أكتوبر  11 – 10جامعة بني سويف 

 

 م2017أكتوبر  10اليوم االول : الثالثاء 

 09:00– 10:00  . الدور األول علوي –( 2مدرج ) –كلية اآلداب  التسجيل 

 10:00 – 11:00  الدور األول علوي –( 2مدرج ) –كلية اآلداب  جلسة االفتتاح 

 

 د/ رحاب يوسف 

 األستاذ املساعد بالقسم

 تقديم املؤمتر

 

 د/ حممد حسن 

 األستاذ املساعد بالقسم

  سعادة الدكتورة/ سهري عبدالباسط عيدكلمة  

 مقرر املؤمتر

 

  جالل غندور األستاذ الدكتورسعادة كلمة /  

 املشرف على املؤمتر

 

  جودة مربوك/ األستاذ الدكتور كلمة معالي  

 عميد كلية اآلداب

 

  حممد خضراألستاذ الدكتور كلمة معالي /  

 نائب رئيس اجلامعة للدراسات العليا والبحوث

 

  عالء مرزوقاألستاذ الدكتور كلمة معالي / 

 رئيس اجلامعة
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 بعنوان لعلوم املعلومات الثالث العلمياملؤتمر 

 "اقتصاد املعرفة والتنمية الشاملة للمجتمعات: الفرص والتحديات" 

 م2017أكتوبر  11 – 10جامعة بني سويف 

 

 

11:00 
11:15 

 أ.د/ خالد عبدالفتاح

مدير وحدة املكتبة الرقمية باجمللس 

األعلى للجامعات وبنك املعرفة 

 املصري 

ورئيس قسم املكتبات واملعلومات 

 جامعة الفيوم

 

 حماضرة عامة 

 ماذا بعد جمتمع املعرفة

11:15 
11:30 

 أ.د/ حممد جالل حممد سيد غندور

أستاذ علم املعلومات واالتصال بقسم 

 سويفعلوم املعلومات جامعة بين 

 

 حماضرة عامة

 "اقتصاد املعرفة وخصائصه" 

 

 11:30 – 12: 00.اسرتاحة قصرية لتناول الشاي 
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 بعنوان لعلوم املعلومات الثالث العلمياملؤتمر 

 "اقتصاد املعرفة والتنمية الشاملة للمجتمعات: الفرص والتحديات" 

 م2017أكتوبر  11 – 10جامعة بني سويف 

 

 12:00 – 01:20   اجللسة العلمية االوىل 

 اقتصاد املعرفة والتنمية  

 
 أ.د. هشام عزمي  رئيس اجللسة 

 

 د/ آمال طه حممد اجللسة  مقرر

12:00 
12:10 

املعرفة آفاقًا جديدة هل يفتح اقتصاد 

 للتنمية املستدامة فى مصر؟

 د/ مروة نبيل سويلم

دكتو راة  فى االقتصاد وباحث اقتصادى 
 بوزارة التموين والتجارة الداخلية

12:10 
12:20 

 االتصاالتواملعلومات أهمية تكنولوجيا 

 فى بناء اقتصاد املعرفة

 د/ حممد عبداملنعم السيد ابوسليمان

فى العلوم االقتصادية باحث دكتوراه 
 والمالية بكلية الحقوق جامعة طنطا

12:20 
12:30 

 اقتصاد املعرفة من التعليم اىل االبداع

 / رحاب حممود عبدالعظيمد

 الفنون كلية –مدرس التصميم الصناعي 
 .سويف بني ج – التطبيقية

12:30 
12:40 

دور اقتصاد املعرفة يف حتقيق التنمية 

 اجملتمعات العربيةاملستدامة يف 

 )الجزائر( إسالم لبصري /هطالب دكتورا

 الجزائر( / براهيم حوميميدهطالب دكتورا

 أستاذ/ موالدي سليم

 الجزائر–أستاذ بجامعة خميس مليانة 

12:40 
12:50 

اجلدوى االقتصادية من نشر اجملالت 

 العلمية يف بيئة الوصول احلر

 حممود عبد الستار خليفة /د

 دكتوراه في علم المكتبات والمعلومات، جامعة القاهرة
 لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا DOAJسفير 

 رئيس البوابة العربية للمكتبات والمعلومات

12:50 
01:00 

مؤشرات  املعرفة و اإلبداع يف املؤسسة 

ية و دورهما يف تنويع االقتصاد االقتصاد

دراسة حالة :  -حتقيق التنمية" و

 -مؤسسات اقتصادية من اجلزائر

 )الجزائر( مدوري سهري دكتوراه/ ةطالب

 مليكي مسري بهاء الدينأستاذ دكتور/ 

 الجزائر .تلمسان –جامعة أبي بكر بلقايد 

01:00 
01:10 

قراءة يف اسرتاتيجيات التحول البديلة 

 لالقتصاد اجلديد

 غالب فاتحستاذ حماضر/ أ

 -جامعة محمد بوضياف استاذ محاضر قسم َب
 الجزائر –المسيلة 

01:10 
01:20 

 مداخالت واستفسارات
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 بعنوان لعلوم املعلومات الثالث العلمياملؤتمر 

 "اقتصاد املعرفة والتنمية الشاملة للمجتمعات: الفرص والتحديات" 

 م2017أكتوبر  11 – 10جامعة بني سويف 

 

 ورش العمل 02:20 – 01:20

 رئيس جلسة ورشيت العمل 

 أ.م.د/ عبدالرمحن فراج 

األستاذ املساعد بقسم علوم املعلومات 

 جامعة بين سويف

 

01:20 
01:50 

 د. حممود عبد الستار خليفة

دكتوراه يف علم املكتبات واملعلومات، 

 جامعة القاهرة

ملنطقة الشرق األوسط  DOAJسفري 

 ومشال أفريقيا

للمكتبات رئيس البوابة العربية 

  واملعلومات

تأهيل اجملالت العلمية لالنضمام إىل قواعد البيانات العاملية 

 ) DOAJ و دليل )دواج

01:50 
02:20 

 أ. حممد الزلباني

 

والبحث املوحد   discovery tools برجميات استكشاف املعلومات

 VU find  بالتطبيق على برنامج

 



 

 

 

 

Page 5 of 11 
 

 بعنوان لعلوم املعلومات الثالث العلمياملؤتمر 

 "اقتصاد املعرفة والتنمية الشاملة للمجتمعات: الفرص والتحديات" 

 م2017أكتوبر  11 – 10جامعة بني سويف 

 

 02:20  – 03:30  اجللسة العلمية الثانية  

 والتنمية إدارة املعرفة

 

 خالد عبدالفتاحأ.د.  رئيس اجللسة

 

 عزة جوهريد/  مقرر اجللسة

02:20 
02:30 

إدارة املعرفة ومساهمتها يف  بناء اقتصاد 

 املعرفة

 بجامعة محمد لمين دباغين أستاذة/ ذياب لبنى 
 الجزائر 2سطيف 

باحث دكتور  د/ عبد العظيم سيد عبد العظيم 
بمعهد  بحوث تكنولوجيا األغذية مركزالبحوث 

 الزراعية

02:30 
02:40 

اثر تكنولوجيا املعلومات على القوى العاملة 

 1990فى مصر منذ عام 

مدرس االقتصاد كلية ادارة  / عمرو الضبع إبراهيمد
 االعالماالعمال االكاديمية الدولية للهندسة وعلوم 

قسم االقتصاد،   مدرس مساعد/ أمين صالح الدين
كلية إدارة األعمال، األكاديمية الدولية للهندسة 

 وعلوم اإلعالم

02:40 
02:50 

إدارة املعرفة مدخل ملعاجلة بعض مشكالت 

التعليم مبصر" الدروس اخلصوصية 

 منوذجًا"

مدرس أصول التربية   ه إبراهيم جودة إبراهيمهبد/ 
 جامعة القاهرة -كلية التربية النوعية -التربوي لإلعالم

02:50 
03:00 

دعائم إدارة املعرفة يف إرساء قواعدها سبيل 

 حتقيق التنمية

أستاذ مساعد   أستاذ مساعد/ بلغنامي جناة وسيلة
 وهران الجزائر ةجامعب –قسم

كلية االقتصاد والعلوم   طماندباحثة دكتوراة/ دينا 
 القاهرةجامعه   السياسة

03:00 
03:10 

دور ادارة املعرفة يف حتقيق جودة التعليم 

العالي باجلزائر واملساهمة يف خلق تنمية 

 مستدامة شاملة

 جامعة أم البواقي  بوكثري جبار/  أ أستاذ حماضر
 الجزائر

المركز  عسول حممد األمني/  ب ستاذ حماضرأ
 الجزائر الجامعي بريكة

03:10 
03:20 

يف رأس املال املعريف  قراءة ختطيطية

 وتطوير تعليم اخلدمة االجتماعية

 حازم حممد إبراهيم مطر/ كتورد

كلية الخدمة  قسم التخطيط االجتماعيمدرس 
 جامعة حلوان االجتماعية

03:20 
03:30 

 مداخالت واستفسارات
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 بعنوان لعلوم املعلومات الثالث العلمياملؤتمر 

 "اقتصاد املعرفة والتنمية الشاملة للمجتمعات: الفرص والتحديات" 

 م2017أكتوبر  11 – 10جامعة بني سويف 

 

 03:30 – 04:45  اجللسة العلمية الثالثة 

 دور املؤسسات يف اقتصاد املعرفة

 

 أ.د. أمحد املصري: رئيس اجللسة 

 

 د/ وسام الوكيلاجللسة :  مقرر

03:30 
03:40 

دور مواقع األرشيفات الوطنية على 

شبكة االنرتنت فـــى دعـــم اقتصاد 

 املعرفة

 اشرف حممد عبداحملسنأستاذ دكتور/ 

 رئيس قسم علوم المعلومات

03:40 
03:50 

دراسة واقع وأفاق اقتصاد املعرفة يف 

 اجلزائر

- 2جامعة البليدة  اطور رشيدــــس /أ قسمأستاذ محاضر 
 لونيسي على

- 2جامعة البليدة  / فكارشة سفيانأ أستاذ محاضر قسم
 لونيسي على

لونيسي - 2جامعة البليدة  اصري مروةـن/ طالبة دكتوراه
 على

03:50 
04:00 

املكتبات فى ظل االقتصاد القائم على 

 املعرفة )الدور املفقود(

بقسم علوم  سهري عبدالباسط عيد/ أستاذ مساعد دكتور
 المعلومات ج بني سويف

04:00 
04:10 

دور مؤسسات التعليم العالي يف تنمية 

 اإلبداع واالبتكار يف ظل جمتمع املعرفة

 )مقاربة حتليلية(

كلية التربية  لبنى حممد فتوح السيد/ مدرس مساعد
 جامعة عين شمس

04:10 
04:20 

ي يف البشري والتكنولوج دور العنصر

املعريف داخل مثني الرأمسال املعلوماتي و

املؤسسة دراسة حول ادوار أخصائي 

املعلومات خبلية اليقظة التكنولوجية ـ 

 مؤسسة نفطال ـ

اتصال استراتيجي جامعة  شادي خولة/ هباحثة دكتورا
 03 الجزائر

 بجامعة المسيلة غزال عبد الرزاق ستاذ محاضر/أ

04:20 
04:30 

الثقافة التنظيمية ودورها يف بناء 

وتطبيق إدارة املعرفة يف منظمات 

 االعمال

جامعة الجياللي  بوزيان فتيحة /ب ستاذة مساعدةأ
 -الجزائر–بونعامة خميس مليانة 

جامعة الجياللي بونعامة  زوبري حممد /أ ستاذ محاضرأ
 -الجزائر–خميس مليانة 

04:30 
04:40 

 مداخالت واستفسارات

 04:40 – 05:40  الغداء  ونهاية فعاليات اليوم األول 
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 بعنوان لعلوم املعلومات الثالث العلمياملؤتمر 

 "اقتصاد املعرفة والتنمية الشاملة للمجتمعات: الفرص والتحديات" 

 م2017أكتوبر  11 – 10جامعة بني سويف 

 

 :م2017أكتوبر  11األربعاء اليوم الثاني 

 

  : الدور األرضي – املناقشات بكلية اآلدابقاعة املكان 

 9:00 – 10:00 . التسجيل 

 

 رئيس جلسة ورشة العمل 

 د/ مها أمحد إبراهيم 

 األستاذ املساعد بقسم علوم املعلومات 

 جامعة بين سويف

 

10:00 
10:30 

 د. حممد رمضان

أكادميية البحث العلمي للعلوم 

 والتكنولوجيا

 

 ه يف دعم اختاذ القراررتشراف املستقبلي ودوساال
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 بعنوان لعلوم املعلومات الثالث العلمياملؤتمر 

 "اقتصاد املعرفة والتنمية الشاملة للمجتمعات: الفرص والتحديات" 

 م2017أكتوبر  11 – 10جامعة بني سويف 

 

 10:30 – 11:45  اجللسة العلمية الرابعة 

 صناعات ااملعرفة والتنمية

 

 أ.د. أسامة القلش رئيس اجللسة: 
 

 د/ عبري هاللمقرر اجللسة: 

10:30 
10:40 

تطوير منظومة التعليم اجلامعي ودوره 

 يف بناء اقتصاد املعرفة يف مصر

 سويلم جودة سعيد حممد/ د

 فرع الخرطوم االقتصاد بجامعة القاهرةمدرس 

10:40 
10:50 

صناعة رأس املال املعريف بني جودة 

منظومة التكوين وضرورة االندماج يف 

 اقتصاد املعرفة حالـــــــة اجلزائـــــــر

 خباخشة موسى /أ أستاذ محاضر
 بوردمية سعيدة/أ ةمحاضر ةأستاذ

 طبايبية سليمة /أ أستاذ محاضر

 قالمة 45ماي  08جامعة 

10:50 
11:00 

على اهلوية الثقافية التكنولوجيا وأثرها 

 للشباب العربي

 بن عياش مسري/ أستاذ محاضر

بقسم العلوم السياسية، كلية الحقوق، جامعة 
 بومرداس.الجزائر

11:00 
11:10 

التكنولوجية احلديثة وصناعة املعرفة  

وعالقتهما باإلدمان على االنرتنت عند 

 –دراسة نظرية وتشخيصية -الشباب 

 2بجامعة الجزائر  كرميةسي بشري /أستاذة محاضرة

11:10 
11:20 

االقتصاد املعرفى وعالقته بالتعليم 

 اإللكرتونى

 ملك حممد السيدباحثة املاجستري/ 

11:20 
11:30 

ما بني  Tracking Appsتطبيقات التتبع 

 التجسس واملسؤولية

 أستاذ مساعد / فايزة دسوقي أمحد

 بقسم علوم المعلومات ج بني سويف

11:30 
11:45 

 مداخالت واستفسارات

 

 11:45  – 12:00  .اسرتاحة قصرية لتناول الشاي 
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 بعنوان لعلوم املعلومات الثالث العلمياملؤتمر 

 "اقتصاد املعرفة والتنمية الشاملة للمجتمعات: الفرص والتحديات" 

 م2017أكتوبر  11 – 10جامعة بني سويف 

 

 12:00 – 01:00 اجللسة العلمية اخلامسة 

 احلكومة االلكرتونية والتنمية

 

 

 سلوى علي ميالد أ.د/: رئيس اجللسة 

 

 : د/ حممد حسنمقرر اجللسة

12:00 
12:10 

تكنولوجيات االتصال احلديثة واقتصاد 

املعرفة قراءة حتليلية يف ميكانيزمات 

 التكامل و معوقاته

قسم علم  أستاذ حماضر / بغداد باي عبد القادر
االجتماع معهد العلوم االجتماعية واإلنسانية المركز 

 الجامعي أحمد زبانة غليزان/الجزائر

12:10 
12:20 

احلكومة االلكرتونية كمدخل لإلصالح 

وآليات اخلدمة العمومية ، اسس نظرية 

 التطبيق ، "جتربة اجلزائر

بالمدرسة  ستاذة حماضرة / غامل اهلام مصطفىأ
واالقتصاد التطبيقي ،  لإلحصاءالوطنية العليا 

القليعة، الجزائر. متحصلة على دكتوراه علوم في 
 واالقتصاد التطبيقي اإلحصاء

12:20 
12:30 

اخلدمات احلكومية اإللكرتونية كأداة فعالة 

وحتقيق التنمية  اخلدمة العموميةلتحسني 

 -دراسة حتليلية تطبيقية-الشاملة

جامعة محمد خيضر  أستاذة حماضرة / إهلام بروبة
 الجزائر -بسكرة 

أستاذ التعليم العالي  أستاذ دكتور/  بلقاسم سعودي
 الجزائر -جامعة محمد بوضياف المسيلة
أستاذ محاضر  أستاذ حماضر / عبد الصمد سعودي

 الجزائر -محمد بوضياف المسيلةجامعة 

12:30 
12:40 

دور احلكومة االلكرتونية يف حتقيق التنمية 

اململكة العربية السعودية  –االقتصادية 

 (-إمنوذجًا

محاضرة  حماضرة / عواطف سليمان مقبل املقبل
جامعة الملك -)قسم االقتصاد كلية إدارة األعمال 

 سعود بالرياض(

12:40 
12:50 

اإلدارة االلكرتونية والتحول حنو تطبيقات 

 املؤسسات الرقمية

–جامعة علي لونيسي  أستاذ حماضر/ قويدري كمال

الجزائر -02البليدة  

12:50 
01:00 

 مداخالت واستفسارات
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 بعنوان لعلوم املعلومات الثالث العلمياملؤتمر 

 "اقتصاد املعرفة والتنمية الشاملة للمجتمعات: الفرص والتحديات" 

 م2017أكتوبر  11 – 10جامعة بني سويف 

 

 01:00  – 02:00  السادسةاجللسة العلمية  

 التجارة اإللكرتونية

 

 أ.د. عاطف بيوميرئيس اجللسة : 
 

 د/ شرين فاروقمقرر اجللسة: 

01:00 
01:10 

دراسة اقتصادية وقانونية لبعض مشكالت 

 التجارة اإللكرتونية

رئيس قسم   أستاذ دكتور/ صالح زين الدين
 –التشريعات االقتصادية والمالية كلية الحقوق 

 جامعة طنطا

01:10 
01:20 

 -التجارة اإللكرتونية  يف مصر الواقع 

 اآلفاق املستقبلية -التحديات 

الباحثة/ هبة عبد الشفيق سالمة الصيفي باحث 

كلية االقتصاد والعلوم السياسية جامعة  –إقتصاد 
 القاهرة

01:20 
01:30 

تكثيف   دور التعاون االورومتوسطي يف

التكنولوجي مع  عالقات التبادل العلمي و

توسط  دراسة دول جنوب البحر االبيض امل

 –مصر اجلزائر و –   حالة

كلية السياحة مدرس  مسري الرميديد/ بسام 
مصر والفنادق جامعة مدينة السادات  

 LMDدكتوراه باحثة باحثة دكتوراه / ملواح مريم
اتصال وتنمية المدرسة الوطنية العليا للعلوم 

 السياسية

استاذ مساعد قسم ب  أستاذ مساعد / ملواح هدي
جيجل_جامعة محمد الصديق بن يحي   

01:30 
01:40 

نظام الدفع االلكرتوني على احلد أثر تبين 

دراسة  –من التهرب الضرييب يف اجلزائر 

 ميدانية

 -أستاذ محاضر )أ( بجامعة المدية ابراهيم مزيود 
 الجزائر

 -باحث دكتوراه بجامعة المدية إمساعيل مولوج 
 الجزائر

أستاذ محاضر )أ( بجامعة خميس فشيت محيد 
الجزائر -مليانة   

 -اضر )أ( بجامعة المدية أستاذ مح  كمال مولوج
 الجزائر

 -أستاذ مساعد )أ( بجامعة المدية   حممد طلحة
 الجزائر

01:40 
01:50 

واقع التجارة االلكرتونية يف اجلزائر بني 

 الطموحات والعقبات

أستاذ محاضر    أستاذ حماضر / مراد حمفوظ
-2بجامعة البليدة   

01:50 
02:00 

 مداخالت واستفسارات
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 بعنوان لعلوم املعلومات الثالث العلمياملؤتمر 

 "اقتصاد املعرفة والتنمية الشاملة للمجتمعات: الفرص والتحديات" 

 م2017أكتوبر  11 – 10جامعة بني سويف 

 

 02:00  – 03:45  السابعةاجللسة العلمية 

 دولية يف التحول حنو اقتصاد املعرفة جتارب

 

 أ.د. أشرف عبد احملسنرئيس اجللسة : 
 

 د/ حامت أنور: مقرر اجللسة

02:00 
02:10 

اقتصاد املعرفة يف اجلزائر: تتبع مسار وحتليل واقع  

 )دراسة مقارنة مع الدول العربية(

بكلية العلوم االقتصادية  / بوالقدرة نزيهة ةمساعد ةأستاذ
–والعلوم التجارية وعلوم التسيير جامعة باجي مختار عنابة 

-الجزائر  

02:10 
02:20 

أهمية االقتصاد املعريف يف حتقيق التنمية 

 دراسة حالة اجلزائر -االقتصادية 

وأستاذة بجامعة    3بجامعة الجزائر طالبة دكتوراه / بصري رمية
2البليدة   

2بجامعة البليدة أستاذة حماضرة / سالوتي حنان  

02:20 
02:30 

 التحول حنو االقتصاد املعريف "حالة اجلزائر"

الجزائر 2جامعة البليدة / رحبي كرميةأ أستاذة حماضرة  

الجزائر 2جامعة البليدة / سرير احلرتسي حياة أ أستاذة مساعدة  

02:30 
02:40 

اقتصاد املعرفة وتأثرياته على معدل النمو 

دراسة قياسيه باستعمال    -االقتصادي يف اجلزائر

 (  1990/2014خال الفرتة )  طريقة التحليل التمييزي

مدير معهد العلوم االقتصادية و التجارية  دكتور/ سايح محزة
 وعلوم التسيير ) المركز الجامعي نور البشير البيض / الجزائر (

02:40 
02:05 

 -آليات اقتصاد املعرفة يف حتقيق النمو االقتصادي

 -دراسة حتليلية حلالة اجلزائر

قسم العلوم االقتصادية كلية  / لكحل نبيلةبأستاذة حماضرة 
العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير جامعة باجي 

-الجزائر–مختار عنابة   
الثالث الطور طالب دكتوراه / مرابط بالل  

كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير مخبر 
3العولمة والسياسات االقتصادية جامعة الجزائر   

02:50 
03:00 

حتليل واقع تبين اقتصاد املعرفة يف الدول العربية: 

دراسة حالة دول مشال إفريقيا )اجلزائر، تونس، 

 املغرب، مصر(

كلية العلوم االقتصادية والتسيير دكتوراه  دكتور/ سعود وسيلة
دولة الجزائر –جامعة المسيلة  -والعلوم التجارية   

كلية العلوم االقتصادية والتسيير  / قامسي كمالأأستاذ حماضر 
دولة الجزائر –جامعة المسيلة  -والعلوم التجارية   

03:00 
03:10 

االستثمار يف الطاقات املتجددة كآلية لتحقيق أهداف 

 -التنمية املستدامة الشاملة يف ظل االقتصاد املعريف 

 -اإلمارات العربية املتحدة امنوذجا

جامعة الشاذلي بن  / شريفة العابد برينيسبأستاذة حماضرة 
الجزائر-الطارف جديد  

المركز الجامعي عبد الحفيظ  / فريدة كايف ب أستاذة حماضرة
الجزائر-ميلة –بوالصوف   

 –المركز الجامعي نور البشير   بيبـي / وليدب أستاذ حماضر
  الجزائر -البيض

03:10 
03:20 

 مداخالت واستفسارات

 03:30  – 03:45  اخلتامية والتوصياتاجللسة. 

 3:45 – 04:45  الغداء ونهاية فعاليات املؤمتر.ومغادرة مصحوبة بسالمة اهلل. 


