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ليكــون فرصــة إلثــراء البحــث ومناقشــة األفــكار حــول فرص 
ــم  ــداع فــي ظــل التداخــل بيــن العال التميــز القائمــة علــى االب
ــم المــادي مــن خــالل التكامــل بيــن إدارة  االفتراضــي والعال
ــن  ــال. وم ــات االعم ــي لمنظم ــذكاء االصطناع ــة وال المعرف
ــاهم  ــف يس ــي: كي ــى كالتال ــكالية الملتق ــن طــرح إش ــا يمك هن
التكامــل بيــن ادارة المعرفــة والــذكاء االصطناعــي فــي تفعيــل 

ــداع فــي منظمــات األعمــال؟ االب

الــذكاء االصطناعــي  أنظمــة  - معرفــة كيفيــة عمــل 
لتطويــر ودعــم إدارة المعرفــة فــي الوقــت الراهــن، والتنبــؤ 
ــال  ــات األعم ــات لمنظم ــي سياس ــتقبلية ف ــوالت المس بالتح

ــياق؛ ــذا الس ــي ه ــة ف الذكي

ــع إدارة  ــذكاء االصطناعــي م ــل ال ــر تكام ــر تأثي -  تقدي
ــال؛ ــات األعم ــرادات منظم ــف وإي ــي تكالي ــة ف المعرف

- فهــم العناصــر التــي تعتبــر ضروريــة للتنفيــذ الناجــح 
الســتراتيجية تقــوم علــى التكامــل بيــن الــذكاء االصطناعــي 

ــة؛ وإدارة المعرف

- اإللمــام بالمشــاكل التــي يمكــن لمنظمــات األعمــال حلها 
بمســاعدة الــذكاء االصطناعــي وإدارة المعرفــة وســرعة 

اتخــاذ القــرارات؛

ــر  ــي مجــال توفي ــر ف ــات الجزائ ــى توجه - التعــرف عل
ــال؛ ــادة األعم ــة لري ــة رقمي ــة معرفي بيئ

- تســليط الضــوء علــى اســتراتيجيات منظمــات األعمــال 
والتحديــات  التكاملــي،  المنظــور  هــذا  تســتخدم  التــي 
ــة المطروحــة وفهــم تأثيــر هــذه  ــا األخالقي ــة والقضاي األمني

ــا. ــى أدائه ــات عل الممارس

ــة  ــزات بيئ ــن ممي ــة م ــة والرقمي ــورة المعرفي ــر الث تعتب
منظمــات  علــى  لزامــا  فأصبــح  المعاصــرة،  األعمــال 
األعمــال االندمــاج فــي تحوالتهــا وتبنــي مخرجاتهــا لضمــان 
االســتمرار ولتحقيــق الســبق والريــادة، فتحـــرص علـــى 
التفاعـــل مـــع معطيـــات العصـــر المعرفي والرقمـــي الـــذي 
ــة لتبــدع فــي ايجــاد  ــتجدات التكنولوجيـ ــه المسـ تتســارع فيـ

فرصـــا واعـــدة للتميــز.

ــات إدارة  ــن عملي ــاركي بي ــي المنظــور التش ــح تبن فأصب
المعرفــة والــذكاء االصطناعــي مدخــال اســتراتيجيا يقــوم 
علــى تكريــس الممارســات اإلبداعيــة لمواجهــة المنافســة 
وتحديــات بيئــة األعمــال، كمــا أصبــح توجهــا لتطويــر 
ــات الصناعــة 4.0، نظــرا  منظمــات األعمــال وفــق مقتضي
المتيــازات التــي يوفرهــا لهــا بفتحــه لمجــال واســع لإلبــداع 
ــك تطبيقــات تســمح بحــل المشــاكل  ــره كذل البشــري، وبتوفي

ــة. ــاءة وفعالي ــرارات بكف ــاذ الق واتخ

ــي  ــذي تواجهــه ادارة المنظمــات األعمــال ف فالتحــدي ال
ــول  ــا ح ــور أساس ــي، يتمح ــي والرقم ــول المعرف ــل التح ظ
ــرية  ــة البش ــة والرؤي ــن ذكاء اآلل ــى بي ــة المثل ــاد التوليف إيج
اإلبداعيــة، فهــذا االندمــاج بيــن العالــم االفتراضــي والعالــم 
المــادي ســتكون فيــه إدارة المعرفــة الركيــزة األساســية 
لنجــاح منظمــات األعمــال، ألن مهمتهــا أصبحــت الوقــوف 
وقيــادة فــرق العمــل التــي تتشــكل من اآللــة الذكيــة والعنصر 

البشــري.

ــة الموضــوع  ــة وأهمي ــياق، ونظــرا لحداث ــذا الس ــي ه وف
ــي  ــى العلم ــذا الملتق ــي ه ــاالت يأت ــف المج ــموليته لمختل وش

فرصـــا واعـــدة للتميــز.

ــات إدارة  ــن عملي ــاركي بي ــي المنظــور التش ــح تبن فأصب
المعرفــة والــذكاء االصطناعــي مدخــال اســتراتيجيا يقــوم 
علــى تكريــس الممارســات اإلبداعيــة لمواجهــة المنافســة 
وتحديــات بيئــة األعمــال، كمــا أصبــح توجهــا لتطويــر 

ــات الصناعــة  منظمــات األعمــال وفــق مقتضي
المتيــازات التــي يوفرهــا لهــا بفتحــه لمجــال واســع لإلبــداع 
ــك تطبيقــات تســمح بحــل المشــاكل  ــره كذل البشــري، وبتوفي

ــات إدارة  ــن عملي ــاركي بي ــي المنظــور التش ــح تبن فأصب
المعرفــة والــذكاء االصطناعــي مدخــال اســتراتيجيا يقــوم 
علــى تكريــس الممارســات اإلبداعيــة لمواجهــة المنافســة 
وتحديــات بيئــة األعمــال، كمــا أصبــح توجهــا لتطويــر 

ــات الصناعــة  منظمــات األعمــال وفــق مقتضي
المتيــازات التــي يوفرهــا لهــا بفتحــه لمجــال واســع لإلبــداع 

ــات إدارة  ــن عملي ــاركي بي ــي المنظــور التش ــح تبن فأصب

وتحديــات بيئــة األعمــال، كمــا أصبــح توجهــا لتطويــر وتحديــات بيئــة األعمــال، كمــا أصبــح توجهــا لتطويــر 
ــات الصناعــة  منظمــات األعمــال وفــق مقتضي

المتيــازات التــي يوفرهــا لهــا بفتحــه لمجــال واســع لإلبــداع 
ــك تطبيقــات تســمح بحــل المشــاكل  ــره كذل البشــري، وبتوفي

ــي  ــذي تواجهــه ادارة المنظمــات األعمــال ف فالتحــدي ال

علــى تكريــس الممارســات اإلبداعيــة لمواجهــة المنافســة 
وتحديــات بيئــة األعمــال، كمــا أصبــح توجهــا لتطويــر 

ــك تطبيقــات تســمح بحــل المشــاكل  ــره كذل البشــري، وبتوفي
ــة. ــاءة وفعالي ــرارات بكف ــاذ الق واتخ

ــي  ــذي تواجهــه ادارة المنظمــات األعمــال ف فالتحــدي ال
ــول  ــا ح ــور أساس ــي، يتمح ــي والرقم ــول المعرف ــل التح ظ
ــرية  ــة البش ــة والرؤي ــن ذكاء اآلل ــى بي ــة المثل ــاد التوليف إيج

المتيــازات التــي يوفرهــا لهــا بفتحــه لمجــال واســع لإلبــداع 

ــة لتبــدع فــي ايجــاد  ــتجدات التكنولوجيـ ــه المسـ تتســارع فيـ
فرصـــا واعـــدة للتميــز.

ــات إدارة  ــن عملي ــاركي بي ــي المنظــور التش ــح تبن فأصب
المعرفــة والــذكاء االصطناعــي مدخــال اســتراتيجيا يقــوم 
علــى تكريــس الممارســات اإلبداعيــة لمواجهــة المنافســة 
وتحديــات بيئــة األعمــال، كمــا أصبــح توجهــا لتطويــر 
، نظــرا  ــات الصناعــة  منظمــات األعمــال وفــق مقتضي
المتيــازات التــي يوفرهــا لهــا بفتحــه لمجــال واســع لإلبــداع 
ــك تطبيقــات تســمح بحــل المشــاكل  ــره كذل البشــري، وبتوفي

ــة. ــاءة وفعالي ــرارات بكف ــاذ الق واتخ

ــي  ــذي تواجهــه ادارة المنظمــات األعمــال ف فالتحــدي ال
ــول  ــا ح ــور أساس ــي، يتمح ــي والرقم ــول المعرف ــل التح ظ
ــرية  ــة البش ــة والرؤي ــن ذكاء اآلل ــى بي ــة المثل ــاد التوليف ــرية إيج ــة البش ــة والرؤي ــن ذكاء اآلل ــى بي ــة المثل ــاد التوليف إيج
اإلبداعيــة، فهــذا االندمــاج بيــن العالــم االفتراضــي والعالــم 

لتطويــر ودعــم إدارة المعرفــة فــي الوقــت الراهــن، والتنبــؤ 0101010101010101010لتطويــر ودعــم إدارة المعرفــة فــي الوقــت الراهــن، والتنبــؤ 0101010101010101010
ــال  ــات األعم ــات لمنظم ــي سياس ــتقبلية ف ــوالت المس بالتح

0101010101010101010
ــال  ــات األعم ــات لمنظم ــي سياس ــتقبلية ف ــوالت المس ــال 1010101010101010101بالتح ــات األعم ــات لمنظم ــي سياس ــتقبلية ف ــوالت المس ــال 1010101010101010101بالتح ــات األعم ــات لمنظم ــي سياس ــتقبلية ف ــوالت المس بالتح

ــياق؛ ــذا الس ــي ه ــة ف ــياق؛1010101010101010101الذكي ــذا الس ــي ه ــة ف الذكي
0101010101010101010

ــياق؛ ــذا الس ــي ه ــة ف الذكي
0101010101010101010

ــياق؛ ــذا الس ــي ه ــة ف الذكي

ــع إدارة  ــذكاء االصطناعــي م ــل ال ــر تكام ــر تأثي ــع إدارة 0101010101010101010-  تقدي ــذكاء االصطناعــي م ــل ال ــر تكام ــر تأثي -  تقدي
1010101010101010101

ــع إدارة  ــذكاء االصطناعــي م ــل ال ــر تكام ــر تأثي -  تقدي
1010101010101010101

ــع إدارة  ــذكاء االصطناعــي م ــل ال ــر تكام ــر تأثي -  تقدي
ــال؛ ــات األعم ــرادات منظم ــف وإي ــي تكالي ــة ف ــال؛1010101010101010101المعرف ــات األعم ــرادات منظم ــف وإي ــي تكالي ــة ف المعرف

- فهــم العناصــر التــي تعتبــر ضروريــة للتنفيــذ الناجــح 0101010101010101010- فهــم العناصــر التــي تعتبــر ضروريــة للتنفيــذ الناجــح 0101010101010101010
1010101010101010101

- فهــم العناصــر التــي تعتبــر ضروريــة للتنفيــذ الناجــح 
1010101010101010101

- فهــم العناصــر التــي تعتبــر ضروريــة للتنفيــذ الناجــح 
الســتراتيجية تقــوم علــى التكامــل بيــن الــذكاء االصطناعــي 1010101010101010101الســتراتيجية تقــوم علــى التكامــل بيــن الــذكاء االصطناعــي 

ــة؛0101010101010101010 ــة؛0101010101010101010وإدارة المعرف وإدارة المعرف
- اإللمــام بالمشــاكل التــي يمكــن لمنظمــات األعمــال حلها 1010101010101010101- اإللمــام بالمشــاكل التــي يمكــن لمنظمــات األعمــال حلها 1010101010101010101

بمســاعدة الــذكاء االصطناعــي وإدارة المعرفــة وســرعة 0101010101010101010بمســاعدة الــذكاء االصطناعــي وإدارة المعرفــة وســرعة 

اتخــاذ القــرارات؛1010101010101010101اتخــاذ القــرارات؛1010101010101010101

ــر 0101010101010101010 ــي مجــال توفي ــر ف ــات الجزائ ــى توجه ــر 0101010101010101010- التعــرف عل ــي مجــال توفي ــر ف ــات الجزائ ــى توجه - التعــرف عل

الــذكاء االصطناعــي  أنظمــة  - معرفــة كيفيــة عمــل 
لتطويــر ودعــم إدارة المعرفــة فــي الوقــت الراهــن، والتنبــؤ 
ــال  ــات األعم ــات لمنظم ــي سياس ــتقبلية ف ــوالت المس بالتح

ــياق؛ ــذا الس ــي ه ــة ف الذكي

ــع إدارة  ــذكاء االصطناعــي م ــل ال ــر تكام ــر تأثي -  تقدي
ــال؛ ــات األعم ــرادات منظم ــف وإي ــي تكالي ــة ف المعرف

- فهــم العناصــر التــي تعتبــر ضروريــة للتنفيــذ الناجــح 
الســتراتيجية تقــوم علــى التكامــل بيــن الــذكاء االصطناعــي 

ــة؛ وإدارة المعرف

- اإللمــام بالمشــاكل التــي يمكــن لمنظمــات األعمــال حلها 
بمســاعدة الــذكاء االصطناعــي وإدارة المعرفــة وســرعة 

اتخــاذ القــرارات؛

ــر  ــي مجــال توفي ــر ف ــات الجزائ ــى توجه - التعــرف عل
ــال؛ ــادة األعم ــة لري ــة رقمي ــة معرفي بيئ

F01L02UN160320220002 : رمز المشروع

تفعيل دور الجامعة الجزائرية في تنشيط السياحة الداخلية 
في ضوء توجهاتها الرقمية - دراسة حالة جامعة الجزائر

دور استراتيجية المحيط األزرق في تفعيل العالمة التجارية 
للمؤسسات الصيدالنية الناشئة 

تـكـامـل لتفعـيل االبـداع في منظـمـات األعـمـال
2022/10/23

بالتعاون مع :
فرقة بحث مشروع مؤسسة

تفعيل دور الجامعة الجزائرية في تنشيط السياحة 
في ضوء توجهاتها الرقمية - دراسة حالة جامعة الجزائر

PRFU وفرقة البحث التكويني الجامعي
دور استراتيجية المحيط األزرق في تفعيل العالمة التجارية 

للمؤسسات الصيدالنية الناشئة - عرض تجارب -
F01L01UN160320210002 : رمز المشروع 

الملتقى الوطني حول :
إدارة الـمـعــرفـة والـذكـاء االصـطـنـاعـي : 

تـكـامـل لتفعـيل االبـداع في منظـمـات األعـمـال
2022/11/19



ــن  ــو باحثي ــة ه ــي المداخل ــاركين ف ــى للمش ــد األقص - الح
ــط؛ فق

- ضرورة االلتزام بأحد محاور الملتقى؛

- تكتــب المداخــالت باللغــة العربيــة أو اللغــات األجنبيــة 
(االنجليزيــة، الفرنســية)؛

- أن تتصــف المداخلــة بالجديــة والجــودة واألصالــة، 
وأن تراعــي المنهــج العلمــي المتعــارف عليــه، كمــا يشــترط 
أن تكــون غيــر منشــورة مــن قبــل أو تــم المشــاركة بهــا فــي 

تظاهــرات علميــة ســابقة؛

- تكتــب المداخلــة فــي ملــف Word وفقــا لقالــب مجلــة 
أوراق اقتصاديــة، ويجــب االحتــرام الكامــل للقالــب المعتمــد 
عبــر  والمتوفــر  اللغــات،  بجميــع  المجلــة  طــرف  مــن 
https://www.asjp.cerist.dz/en/ :ــي ــط التال الراب
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- تنشر أحسن المداخالت في مجلة أوراق اقتصادية؛

- ترفــق المداخلــة باســتمارة تشــمل اســم ولقــب الباحــث 
أو الباجثيــن (الرتبــة العلميــة، مؤسســة االنتمــاء، المخبــر، 
رقــم الهاتــف وعنــوان البريــد االلكترونــي، عنــوان المداخلة 

والمحــور الخــاص بهــا)؛

ــة عــن 20 صفحــة،  ــد عــدد صفحــات المداخل - ال يزي
وال يقــل عــن 10 صفحــات مــع احتســاب المالحــق وقائمــة 

المراجــع؛

- تخضــع جميــع األوراق البحثيــة للتحكيــم العلمــي مــن 
قبــل أعضــاء اللجنــة العلميــة للملتقــى؛

- ال يتحمل الملتقى أي تكاليف.

المعنيون بالمشاركة في الملتقى:مـحـاور الـمـلـتـقـى:

إدارة الـمـعـرفـة والـذكـاء االصـطـنـاعـي : 
تـكـامـل لـتـفـعـيـل االبـداع فـي مـنـظـمـات األعـمـال

اإلســم : ................................................................................

 اللقــب : ...............................................................................

الدرجــة العلمية : ....................................................................

مؤسســة اإلنتماء : .................................................................

رقم الهاتــف : ........................................................................

البريد اإللكترونــي : ................................................................

محور المداخلــة : ...................................................................

عنوان المداخلــة : ..................................................................

ــى إدارة  ــة ال ــن إدارة المعرف المحــور األول: التحــول م
ــة ــة الرقمي المعرف

المحــور الثانــي: اإلطــار القانونــي لضبــط الرقمنــة فــي 
الجزائــر

المحــور الثالــث: إدارة الكفــاءات فــي منظمــات األعمــال 
فــي ضــوء الثــورة المعرفيــة والرقميــة

أنظمــة  المعرفــة مــن خــالل  إدارة  الرابــع:  المحــور 
االصطناعــي الــذكاء 

للــذكاء  المختلفــة  التطبيقــات  الخامــس:  المحــور 
االصطناعــي فــي منظمــات األعمــال لترســيخ الممارســات 

اإلبداعيــة
المحــور الســادس: اقتصاديــات الــذكاء االصطناعــي فــي 

منظمــات األعمــال
المحــور الســابع: إدارة المعرفــة التســويقية الســتدامة 

الميــزة التنافســية باالعتمــاد علــى الــذكاء االصطناعــي
ــذكاء  ــة لل ــة واألخالقي ــات األمني المحــور الثامــن: التحدي

ــي االصطناع
المحــور التاســع: عــرض تجــارب رائــدة فــي مجــال 
إدارة المعرفــة فــي ظــل تطبيقــات الــذكاء االصطناعــي مــن 

ــداع ــز باإلب أجــل التمي

- تتــاح المشــاركة لمختلــف األســاتذة الباحثيــن المهتميــن 
بموضــوع الملتقــى مــن داخــل الوطــن؛

- تعطى األولوية للمداخالت المرفقة بدراسة حالة؛ 

- األساتذة الباحثون المهتمين بموضوع الملتقى؛
- طلبة الدكتوراه؛

- أصحاب المشاريع.

- ترســل المداخــالت كاملــة مرفقــة باســتمارة المشــاركة 
فــي أجــل أقصــاه 2022/09/23 ، إلــى البريــد االلكترونــي 

                                                             kmaipartnership2022@gmail.com التالي: 
ــي أجــل  ــط ف ــة فق ــى المداخــالت المقبول ــرد عل ــم ال - يت

2022/10/07 أقصــاه: 
- تاريخ انعقاد الملتقى: 2022/10/23

مـواعـيـد مـهـمـة:

اسـتـمـارة الـمـشـاركـة فـي الـمـلـتـقـى الـوطـنـي :

- تكتــب المداخلــة فــي ملــف 
أوراق اقتصاديــة، ويجــب االحتــرام الكامــل للقالــب المعتمــد 
عبــر  والمتوفــر  اللغــات،  بجميــع  المجلــة  طــرف  مــن 
https://www.asjp.cerist.dz/en/

- تنشر أحسن المداخالت في مجلة أوراق اقتصادية؛
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- تنشر أحسن المداخالت في مجلة أوراق اقتصادية؛

- ترفــق المداخلــة باســتمارة تشــمل اســم ولقــب الباحــث 
أو الباجثيــن (الرتبــة العلميــة، مؤسســة االنتمــاء، المخبــر، 
رقــم الهاتــف وعنــوان البريــد االلكترونــي، عنــوان المداخلة 

- تنشر أحسن المداخالت في مجلة أوراق اقتصادية؛

- ترفــق المداخلــة باســتمارة تشــمل اســم ولقــب الباحــث 
أو الباجثيــن (الرتبــة العلميــة، مؤسســة االنتمــاء، المخبــر، 
رقــم الهاتــف وعنــوان البريــد االلكترونــي، عنــوان المداخلة 

 صفحــة، 

تظاهــرات علميــة ســابقة؛

- تكتــب المداخلــة فــي ملــف  وفقــا لقالــب مجلــة 
أوراق اقتصاديــة، ويجــب االحتــرام الكامــل للقالــب المعتمــد 
عبــر  والمتوفــر  اللغــات،  بجميــع  المجلــة  طــرف  مــن 
https://www.asjp.cerist.dz/en/ :ــي ــط التال الراب
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- تنشر أحسن المداخالت في مجلة أوراق اقتصادية؛

- ترفــق المداخلــة باســتمارة تشــمل اســم ولقــب الباحــث 
أو الباجثيــن (الرتبــة العلميــة، مؤسســة االنتمــاء، المخبــر، 
رقــم الهاتــف وعنــوان البريــد االلكترونــي، عنــوان المداخلة 

والمحــور الخــاص بهــا)؛

ــة عــن  صفحــة،  ــد عــدد صفحــات المداخل - ال يزي

0101010101010101010010101010101010101001010101010101010100101010101010101010010101010101010101001010101010101010100101010101010101010
ــى إدارة  ــة ال ــن إدارة المعرف المحــور األول: التحــول م

0101010101010101010
ــى إدارة  ــة ال ــن إدارة المعرف ــى إدارة 1010101010101010101المحــور األول: التحــول م ــة ال ــن إدارة المعرف ــى إدارة 1010101010101010101المحــور األول: التحــول م ــة ال ــن إدارة المعرف المحــور األول: التحــول م

ــة ــة الرقمي ــة1010101010101010101المعرف ــة الرقمي المعرف
0101010101010101010

ــة ــة الرقمي المعرف
0101010101010101010

ــة ــة الرقمي المعرف
المحــور الثانــي: اإلطــار القانونــي لضبــط الرقمنــة فــي 0101010101010101010المحــور الثانــي: اإلطــار القانونــي لضبــط الرقمنــة فــي 

الجزائــر1010101010101010101الجزائــر1010101010101010101
المحــور الثالــث: إدارة الكفــاءات فــي منظمــات األعمــال 0101010101010101010المحــور الثالــث: إدارة الكفــاءات فــي منظمــات األعمــال 

فــي ضــوء الثــورة المعرفيــة والرقميــة1010101010101010101فــي ضــوء الثــورة المعرفيــة والرقميــة1010101010101010101
أنظمــة  المعرفــة مــن خــالل  إدارة  الرابــع:  المحــور 

1010101010101010101
أنظمــة  المعرفــة مــن خــالل  إدارة  الرابــع:  أنظمــة 0101010101010101010المحــور  المعرفــة مــن خــالل  إدارة  الرابــع:  أنظمــة 0101010101010101010المحــور  المعرفــة مــن خــالل  إدارة  الرابــع:  المحــور 

االصطناعــي االصطناعــي0101010101010101010الــذكاء  الــذكاء 
1010101010101010101

االصطناعــي الــذكاء 
1010101010101010101

االصطناعــي الــذكاء 
للــذكاء  المختلفــة  التطبيقــات  الخامــس:  للــذكاء 1010101010101010101المحــور  المختلفــة  التطبيقــات  الخامــس:  المحــور 

االصطناعــي فــي منظمــات األعمــال لترســيخ الممارســات 0101010101010101010االصطناعــي فــي منظمــات األعمــال لترســيخ الممارســات 0101010101010101010
10101010101010

مـحـاور الـمـلـتـقـى:

ــى إدارة  ــة ال ــن إدارة المعرف المحــور األول: التحــول م
ــة ــة الرقمي المعرف

المحــور الثانــي: اإلطــار القانونــي لضبــط الرقمنــة فــي 
الجزائــر

المحــور الثالــث: إدارة الكفــاءات فــي منظمــات األعمــال 
فــي ضــوء الثــورة المعرفيــة والرقميــة

أنظمــة  المعرفــة مــن خــالل  إدارة  الرابــع:  المحــور 
االصطناعــي الــذكاء 

للــذكاء  المختلفــة  التطبيقــات  الخامــس:  المحــور 
االصطناعــي فــي منظمــات األعمــال لترســيخ الممارســات 

اإلبداعيــة
المحــور الســادس: اقتصاديــات الــذكاء االصطناعــي فــي 

منظمــات األعمــال

تـكـامـل لـتـفـعـيـل االبـداع فـي مـنـظـمـات األعـمـال

................................................................................

...............................................................................

الدرجــة العلمية : ....................................................................

مؤسســة اإلنتماء : .................................................................
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