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الشيركون:
القيدر: عبم اممي جيمعة داخل من 06امايتذة
القيدر: عبم اممي جيمعة خيرج من 02امايتذة

القيدر عبم اممي جيمعة من دكتوراه 03آخرون:طلبة
11الموع

التعريف:
الحدديت الحطلبات، لعناصر بلحطرق وذلك الزائر ف للرشيف الرقمي الحدول موضوع العلمية الندوة هذه ععال
العقول ري من منه امرشيف، مال ومنها ااالت محلف ف الرقمي الحدول مهية من ننطلقا السحقبلية، والفاق
اواء امهية هذه يملكل وهو القطاعات محلف ف الحكنولوجية الحدولت هذه عنكل بعزل امرشيف يبقى نن

وريها. العلمي البدث اجداري، الحسيي مال ف
اسشكيلية:

" العصر هذا على مطلق حت العاصرة الياة عطور ف بشكلكبي العلومات مال ف اجنسان الحقدم ااهم لقد
الائلة والقدرة با تحاز الت للفعالية نظرا واقحدمحه، نل مال عسحثن ل الديثة فالحكنولوجيات ،" العلومات عصر
والعلومات؛ للوثئق الكبي الحدفق مشكلة الصوص وجه وعلى والشكلت، الصعوبت محلف مع الحعامل على
مااليب بحري يحعلق فيما خاصة الديثة الحكنولوجيا بذه تثرت قد الؤاسات من كريها الوثئقية والؤاسات
وععحب للمسحفيدين؛ جيدة خدمات عقدي وكذا واجدارية، والفنية العلمية العمليات وسسي وعطوير العمل،
هذه مع عحكيف فحأت ما الت الوثئقية الؤاسات هذه من هي امرشيف ومصال مراكز مؤاسات،
الزائر. ومنها العربية الدول ف ومثيلتا الحقدمة الدول مرشيفات بي الوجودة الفجوة من الررم على السحجدات
خاص، بشكل امرشيفية والهنة عام بشكل امرشيف قطاع لحطوير معحبة جهودا بذلت قد الزائر من شك ول
نل الحقليدية الطرق من والنحقال الرقمي الحدول مال ف ايما ل الحأخر من يعان يزال ل الهنة هذه واقع لكن
يكننا ل بدونا الت اماااية الحطلبات من جلة عوفي بلضرورة يقحضي الرقمي الحدول هذا من الديثة، الطرق

الديثة. الحكنولوجيات باحخدام امرشيفية والهنة امرشيف وعصرنة عطوير عن الديث
السؤال اججابة خلل من هام الد الوضوع هذا على الضوء عسليط العلمية الندوة هذه ساول ابق ما ننطلقا

ف للرشيف الرقمي الحدول عملية تت مدى مي نل الحال:
؟ والاتاعيجية اليوية العملية هذه ناح مااايات هي وما ؟ الزائر
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Problematic :
Human progress in the field of information has contributed greatly to the

development of contemporary life, to the extent that this age has been called the
"Information Age", Modern technologies did not exclude a field but entered it, Due
to its effectiveness and tremendous ability to deal with various difficulties and
problems, in particular the problem of the large flow of documents and information;
Documentary institutions, like other institutions, have been affected by this modern
technology, especially with regard to changing work methods. Developing and
improving scientific, technical and administrative processes, as well as providing
quality services to beneficiaries; The institutions, centers and interests of the archives
are among these documenting institutions that have been adapting to these
developments despite the gap between the archives of developed countries and their
counterparts in Arab countries, including Algeria.

There is no doubt that Algeria has made significant efforts to develop the
archive sector in general and the archival profession in particular, but the reality of
this profession is still lagging, especially in the field of digital transformation and the
transition from traditional methods to modern methods, because this digital
transformation necessarily requires the provision of a number of Basic requirements
without which we cannot talk about the development and modernization of
archives and the archival profession using modern technologies.

Based on the foregoing, this scientific symposium attempts to shed light on
this very important topic by answering the following question: To what extent has
the process of digital transformation of archives taken place in Algeria ? What are the
basics for the success of this vital and strategic process ?
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النموة: أهماف
يلي: ما سقيق نل الندوة هذه تدف

الزائر. ف امرشيف قطاع واقع على الحعرف -
الزائر. ف للرشيف الرقمي الحدول محطلبات عوضيح -

الزائر ف للرشيف الرقمي الحدول عملية عواجهها الت الحدديت سديد -
الزائر. ف للرشيف الرقمي الحدول جناح والعوقات الصعوبت لخحلف الناابة اللول وضع -

النموة: ميور
الزائر. ف امرشيف قطاع واقع امول: الور

الزائر. ف للرشيف الرقمي الحدول محطلبات الاين: الور
الزائر. ف للرشيف الرقمي الحدول عملية عواجهها الت الحدديت الايلث: الور

الزائر. ف للرشيف الرقمي للحدول السحقبلية الفاق الرابع: الور
ببحث: الشيركي للايتذة امسية القيئمة

اماتيذ لقب الماخلةاام امصليةعنوان الوميةالؤاسة
مدااي حسان الزائرد. ف للرشيف الرقمي للحدول ااحشرافية القادرنظرة عبد اممي قسنطينةجامعة
بوسرون ابراهيم الركزيةم. النظرة رياب بي الزائري امرشيف ف الوثئقية البميات

قسنطينة ولية مرشيفات ف الماراة واقع الفردية: والجحهادات
القادر عبد اممي قسنطينةجامعة

بلهوشات الزبي والحدديتد. الحطلبات الزائر: ف الحاريي للرشيف الرقمي القادرالحدول عبد اممي قسنطينةجامعة
بن عذراء د.

شارف
جابر خولة ط.د.

العلومات مخصائي الحقنية الكفاءات
امرشيفية بلؤاسات الرقمي الحدول مشاريع اناح ف ودورها

الزائرية

القادر عبد اممي قسنطينةجامعة

رمزي ط.د.
ميهوب

حافظي زهي م.د.

الؤاسات مرشيف وعسيي ندارة ف العلومات عكنولوجيا عطبيقات
الزائرية اجقحصادية

القادر عبد اممي قسنطينةجامعة

رحايلي ممد والحدولد. الرقمنة وسديت الواقع بي بلزائر امرشيف مؤاسات
الرقمي

القادر عبد اممي قسنطينةجامعة

صيد وهيبة الزائرط.د. ف للرشيف الرقمي للحدول الادية القادرالحطلبات عبد اممي قسنطينةجامعة
دلوم ننحصار الحتدولد. ظل ف اجلكتونية الوثئق جدارة ضرورة امرشيف ايااات

الرتقمي
مهري الميد عبد قسنطينةجامعة
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