جامعة ابن زهر ،أكادير ،المغرب
المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير
بتعاون مع مختبر القيم والمجتمع والتنمية

دعوة لتقديم أوراق بحثية

للمؤتمر الدولي األول  DRSTET’20حول:

" الثورة الرقمية ،التحوالت المجتمعية ،والمسارات المعرفية"
 61-67-61أبريل  0202بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير
تشكل الثورة الرقمية طفرة علمية غير مسبوقة في تاريخ
البشرية امتدت انعكاساتها بشكل سريع إلى كل مناحي الحياة
المعاصرة .وكمظهر من مظاهر التطور التكنولوجي المطرد والتدفق
المعلوماتي الالمتناهي ،فإن هذه الثورة الرقمية قد فتحت في اآلن ذاته
إمكانيات غنية و واعدة ،وفرضت إعادة تحديد معمقة لدالالت و مآالت
الوجود اإلنساني .و إذا كانت قاطرة التطور الرقمي قد نجحت في صياغة
أنماط جديدة من الوجود الزمكاني و الهوياتي ،وخلقت ظرو ًفا معيشية
جديدة  ،ورسمت آفاقا علمية متجددة ،فإنها هزت القناعات العميقة
لألفراد و مسلماتهم المتجذرة حول المعرفة ،والمجتمع ،والسياسة،
واالقتصاد ،واالتصاالت ،والصناعة ،والتربية ،والتعليم ،واألسرة ،والثقافة،
والفنون ،الخ ...بطرق لم يكن من الممكن تصورها أو استيعابها من قبل.
من هذا المنطلق ،فإن المؤتمر الدولي األول حول "الثورة
الرقمية ،التحوالت المجتمعية والمسارات المعرفية "DRSTET’20
سيكون مناسبة أكاديمية مميزة لتبادل المعارف وتالقح األفكار حول
النماذج النظرية ،والمنهجيات المبتكرة ،والتطبيقات الجديدة للتحول
الرقمي .كما سيشكل فرصة علمية لألكاديميين والمختصين
والمهتمينلتدارس تداعيات الثورة الرقمية واستكشاف تأثيرها العميق
على المجتمع ،والثقافة ،ونظرية المعرفة ،وعلوم اإلعالم واالتصال،
واألعمال التجارية والصناعية على سبيل الذكر ال الحصر .يبحث المؤتمر
عن مساهمات مهمة في جميع المجاالت الرئيسية للتحول الرقمي،
في الجوانب النظرية والعلمية والعملية،ويهدف إلى توفير منصة للباحثين
والممارسين من األوساط األكاديمية والعلمية والصناعية على حد سواء
للقاء وتبادل التطورات الهائلة في هذا المجال وتقديم مناقشات بناءة
حول الفرص المتعددة األبعاد للثورة الرقمية ،وتحدياتها اآلنية
والمستقبلية ،وانعكاسات تكنولوجيا المعلومات الرقمية على كل جانب
من جوانب الحياة البشرية.
تشمل محاور المؤتمر مواضيع متعددة ومتداخلة من بينها:










المجتمع والعلوم اإلنسانية الرقمية
االبستيمولوجيا في العصر الرقمي
التعليم الرقمي والتربية
وسائل التواصل االجتماعي والتسويق الرقمي
االقتصاد الرقمي
المدن الذكية والرعاية الصحية الرقمية
تطبيقات واستخدامات البيانات الضخمة
الذكاء االصطناعي وتطبيقاته المجتمعية
الخصوصية ،االمن السيبراني ،والجرائم االلكترونية.

كما يمكن إغناء وإثراء هذه الالئحة بمواضيع وإشكاليات أخرى تصب في
صلب القضية المركزية للمؤتمر.

