برعاية
أ.د .أمين السيد لطفي

أ.د .طريف شوقي محمد فرج

أ.د .جودة مبروك محمد

رئيس جامعة بني سويف

نائب رئيس الجامعة

عميد كلية اآلداب

المشرف على المؤتمر

رئيس المؤتمر

مقرر المؤتمر

أمين المؤتمر

أ.د /محمد جالل غندور

أ.د /أشرف عبدالمحسن

أ.م.د ./سهير عبد الباسط

أ.م.د /رحاب يوسف

مقدمة
تعييي

البشييرية حاليييا مرحليية اق وييادية واج ماعييية جديييدة تجعييً المعرفيية مييوردا تسييعى المج معييا

عامة الك سابه ،وتق ضي بالضرورة إعادة صياغة المج معا
فكمييا نقليي

الزراعيية المج معييا

الحضييارا  ،وكمييا غييير

والسياسا

والييدول ميين مرحليية الويييد والرعييي وال نقييً إلييى مرحليية االسيي قرار وبنييا

الوييناعة فييي مييواوين القييوال والعالقييا

المعرفة ترتقي بالمنظوما

لل كيف مع هذه المرحلة.

االس ي راتيجية واالق وييادية الدولييية ،ف ي

االق وادية وال نموية والسياسية واالس راتيجية.

وي طلييع هييذا المييؤتمر إلييى تقييديى بعييأ اليير ال حييول أسييس اق ويياد المعرفيية وتيييريره علييى ال نمييية فييي
المج معيييا  ،ودور تكنولوجييييا المعلوميييا  ،وصيييناعاتها ،ومؤسسييياتها فيييي بنيييا االق وييياد القيييائى عليييى
المعرفة.
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أهداف املؤمتر
 -1معرفة مكونا

اق واد المعرفة ،وطرق قياسه.

 -2تحديد دور المعرفة واق واداتها في ال نمية الشاملة للمج معا .
 -3توضيح دور اإلبداع واالب كار المعرفي في ال نمية.
 -4تحليً أدوار المؤسسا

المعلوماتية المخ لفة في بنا اق واد المعرفة.

 -5معرفة ال فاعً بين المؤسسا
 -6ال عرف على صناعا

األكاديمية والبحثية واق واد المعرفة.

المعرفة وتقنياتها ودورها في النمو االق وادي للمج معا .

 -7ال عرف على دور المعرفة في معالجة بعأ القضايا االج ماعية والسياسية وال نموية.
 -8دراسة تجارب بعأ الدول العربية واألجنبية في مجال اق واد المعرفة.
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حماور املؤمتر
احملور األول :اقتصاد املعرفة
مكونا

نظام اق واد المعرفة

قطاع المعرفة كعضو جديد في أسرة القطاعا

االق وادية المخ لفة

قياس اق واد المعرفة
المش غلو بالمعرفة
تيرير المعرفة كقيمة مضافة على الناتج اإلجمالي المحلي
االبداع في مجاال

البحوث وال نمية
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احملور الثاني :دور مؤسسات املعلومات يف بناء اقتصاد املعرفة
دور المك با

في بنا اق واد المعرفة

دور األرشيفا

في بنا اق واد المعرفة

دور مؤسسا

ال عليى العالي في بنا اق واد المعرفة

دور منظما

إدارة األعمال في بنا اق واد المعرفة

دور المؤسسا

األهلية والمج مع المدني في بنا اق واد المعرفة

دور االق واد الرقمي في بنا اق واد المعرفة
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احملور الثالث :صناعات املعرفة
صناعة النشر ال قليدي واإللك روني
صناعة تقنيا

المعلوما

صناعة البرمجيا
إدارة رأس المال المعرفي

احملور الرابع :دور تقنيات املعلومات واالتصاالت يف بناء اقتصاد املعرفة
ال جارة اإللك رونية
الحكومة اإللك رونية
ال عليى االلك روني
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احملور اخلامس :اقتصاد املعرفة من منظور التنمية الشاملة
المنظور األخالقي لل نمية الشاملة واق واد المعرفة (سرقة الحسابا

اإللك رونية –

االخ راق وال جسس )....
المنظور االج ماعي لل نمية الشاملة واق واد المعرفة (توطين ال كنولوجيا)..... ،
المنظور النفسي لل نمية الشاملة واق واد المعرفة (إدما ال كنولوجيا – فوبيا ال كنولوجيا،
).....
تجارب عربية وعالمية في مجال اق واد المعرفة
قضايا مس حدرة وحلول إبداعية
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املدعوون للمشاركة
 -1أعضا هيئة ال دريس والباحثو بالجامعا
 -2الباحثو في مؤسسا
 -3العاملو في مجاال
 -4أخوائيو المك با

المورية والعربية في ال خووا

ذا

الولة.

البحث العلمي المورية والعربية.
االق واد وتكنولوجيا المعلوما

ومؤسسا

واالتواال .

المعلوما . .

تواريخ مهمة
آخر موعد ل لقي المس خلوا

 5يوليو 2017م

الرد على المس خلوا

 15يوليو 2017م

آخر موعد ل لقي األبحاث والعروض ال قديمية

 15سبتمرب 2017م

آخر موعد ل سجيً الحضور

 5أكتوبر 2017م
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االشرتاكات
نوع الحضور
مشاركة أفراد

التكلفة
االن قاال

والضيافة وأوراق المؤتمر ،والنشر الرقمي

 300ج م

للبحث
مشاركا

هيئا

االن قاال

والضيافة وأوراق المؤتمر حد أدنى أربعة أفراد

 900ج م

(تخفيأ )%25
مشاركة العرب

االن قاال

والضيافة وأوراق المؤتمر

 100دوالر

واألجانب
النشر الورقي للبحث في المجلة المورية لعلوم المعلوما
أما اإلقامة فسيتم التنسيق مع الفنادق وإعالن اسعار الغرف وخيتار املشرتك ما يناسبه
ويسمح حبضور جلسات املؤمتر جمانًا دون التمتع بأي مزايا املؤمتر
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200ج م 50 /دوالر

مواصفات الورقة البحثية
أوال :يرجى ال سجيً باس مارة المشاركة وتحديد نوع المشاركة
https://goo.gl/forms/Kyt64ClENIB74o223
رانيا :المس خلص والسيرة الذاتية وصورة جواو السفر
البد من إعداد مس خلص عن العمً( .ال ي جاوو صفحة واحدة بويغة  Wordي ضمن عنوا البحث واسى الباحث
بالكامً ووظيف ه وبيانا

المؤتمر والمس خلص والكلما

المف احية)

إرسال سيرة ذاتية صفحة واحدة فقط ت ضمن صورة شخوية للباحث.
إرسال صورة جواو السفر (للمشاركين العرب) .
رالثا  :البحث كامال والعرض ال قديمي
ي بع في عرض البحث األسلوب والمنهج العلمي في اإلخراج واإلعداد ،وخالي من األخطا اللغوية.
يك ب البحث بخط  Ariel- Simplified 14والعناوين  16والعنوا الرئيسي .18
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ال يزيد البحث عن  30صفحة.
سوف ي ى إرسال نموذج لعرض الشرائح (  ) presentationقبً بداية المؤتمر ل وحيد شكً العروض.
رابعا :بيانا

ال واصً

ترسً المس خلوا

والسير الذاتية واألبحاث الكاملة ( )Wordوالعروض ال قديمية ( )pptعلى البريد ال الي :

مقرر المؤتمر

د /سهير عبدالباسط

أمين عام المؤتمر

د /رحاب يوسف

sabdelbaset@art.bsu.edu.eg
drrehaby@gmail.com
Dr.rehab.yousef@art.bsu.edu.eg

يسعدنا ويشرفنا حضوركم الكريم ومشاركتكم الفعالة
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