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 نداء المشاركة العلمیة
 

 السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ
 

   الطالبو المھندسینو المدرسینو الباحثینإلى 
  ،)الحوسبة اآللیة(المعلوماتیة الذین یرغبون في اإلطالع على مستجدات وتحدیات وتطلعات 

  

   رجال األعمالوإلى 
  الذین یرغبون  في التعریف بمنتجاتھم في مجال المعلوماتیة،

  

   أصحاب القراروإلى 
  ، والمجتمعات المعرفیة الذین یرغبون في التخطیط لمناھج بحث وتعلیم تخدم التنمیة البشریة

  

   المفكرینوإلى 
  :یرغبون في الممارسات العلمیة باللغة العربیة، إیمانا بأنھ الذین

  .إلیھا إذا علمت شخصا بلغتھ فقد نقلت العلم إلى تلك اللغة، أما إذا علمتھ بلغة أخرى فلم تزد على أنك نقلت ذلك الشخص
  

في دورتھ التاسعة  ICCA 2013 ایكاالمؤتمر الدولي لعلوم وھندسة الحاسوب باللغة العربیة یسرنا أن نعلمكم بأن بالدنا تستقبل 

یندرج ھذا المؤتمر في إطار حركة دولیة یشارك فیھا ما یزید �®1435Nصفر 7-6-5 ل الموافقœ  2013دیسمبر  11-10-9أیام 

المؤتمر الباحثین الخبراء من داخل الوطن العربي والمھجر إلى المساھمة في  یدعو. مھتم من الوطن العربي والمھجر 500عن 
رفع مؤشر النشر العلمي باللغة العربیة لما لھ من انعكاسات إیجابیة منھا المساھمة في الحضارة اإلنسانیة وبعث روح الثقة 

  . بالنفس خصوصا لدى الباحثین الشبان

إنجاح ھذه التظاھرة كما نرجو منكم أن تساھموا أیضا في . رندعوكم إلى تقدیم نتائج بحوثكم ودراساتكم للمؤتم وفي ھذا اإلطار،
  .من خالل إخبار وتشجیع من ھم في حكمكم ومحیط عملكم حتى یقدموا ھم أیضا مقترحاتم للمؤتمرالعلمیة المتمیزة، 

یكلة فعالیاتھ، وطریقة المشاركة العلمیة فیھ، وطریقة تحریر وتقییم وللمزید من المعلومات حول أھداف المؤتمر، ومحاوره، وھ
یمكنكم زیارة موقع اإلعداد واتنظیم، المقترحات، وطریقة التسجیل والحضور، والتشجیعات الممنوحة، واللجان الساھرة على 

   : ياآلتالمؤتمر على العنوان 

s.org/icca2013/icca2013.html-s-m-http://www.t 
 

  .شكرا الھتمامكم وعنایتكم والسالم
  رئاسة البرنامج العلمي

 تونس،تونس جامعة ،لمیاء العابد
   كندا، مكمستار جامعة ،الخذري رضا



    تواریخ ھامة

 

 األھداف

 
           المعلوماتیة متابعة  تطورات ·
 وبینھم وبین المستعملین  بین الباحثین في الوطن العربي والمھجر من جھة، ربط الصلة ·

 خریأ الحاسوبیة في مختلف المجاالت من ناحیة لمنظومات
   
  .تجسید الممارسة العلمیة باللغة العربیة ·

 
 

  المحاور

 

 ھندسة البرمجیات ·
 ھندسة الحواسیب ·
 نظم المعلومات ·
 تقانات المعلومات واالتصاالت ·
 حماية البیانات ·
 الحوسبة السحابیة ·
 معالجة اللغة العربیة ·
 تعلیم المعلوماتیة باللغة العربیة ·
 الدولیة﴾  اإلقلیمیة  ﴿المحلیة  والمشاریعالتجارب والمبادرات  ·

 
  

 

 

 

آخر أجل لتقديم  ·
                     المقترحات

 

: 

 

  2013   تموز/ يولیو / جويلیة   30

  2013    آب/ أغسطس / أوت   30 :  آخر أجل إلعالن النتائج ·

آخر أجل للمقترحات  ·
  جاھزة للطباعة

  2013   أيلول/ سبتمبر   15 :

  2013أيلول / سبتمبر  30  :  آخر أجل للتسجیل ·

  3201   تشرين ثاني/ ديسمبر  11-10- 09 :  إنعقاد المؤتمر ·



 

 الفعالیات
  

 المعنیون

  دروس  ·
  محاضرات  ·
 ورشات عمل  ·
 معارض  مائدات مستديرة  ·
 رحالت سیاحیة احتفاالت  ·
 جوائز  ·
 

  

الباحثون والمدرسون والمھندسون المھتمون  ·
بمتابعة ماتوصلت إلیه البحوث في مجال 

  .المعلوماتیة
المسؤولون في القطاعات العامة والخاصة  ·

واألھلیة المھتمین باستثمار البرمجیات 
 .التطبیقیة المتخصصة

عالقات بحث وعمل مع  الراغبون في ربط ·
 .الخبراء العرب المتواجدين في المھجر

المھتمون بقضیة التعريب وتنشیط  ·
 .الممارسة العلمیة باللغة العربیة

  
 

  المشارکة طریقة

 .قصیرة دروس ،لمع ورشات ،بحث̜  ورقات شکل على مقترحاتھم یقدموا أن للمھتمین یمکن
 

  easychair :عبرموقع المقترحات أنواع جمیع تقدم
 

https://www.easychair.org/conferences/?conf=icca2013 
  

 
 : لمؤتمرا عبرموقع التألیف تعلیمات على االطالع یرجى

 
s.org/icca2013/icca2013.html-s-m-http://www.t 
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