
 1/1الصفحت 

 وشازة الخعلُم العالي والبحث العلمي

 

 

 الحاج لخضس – 1حامعت باجىت 

ت وعلىم الدظُير  كلُت العلىم الاكخصادًت والخجاٍز
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 بدظُير جسجبط مظخمسة طيروزة أنها على الُلظت حعٍسف ًمكً .1

 حظمح ،(املعلىماث ووشس وجحلُل وحمع اطخلطاب) املعلىمت

 والخازحُت الداخلُت البِئت في الحاصلت الخغيراث وزصد باطدباق

 الفسص اطخغالل خالل مً ألامثل اللساز اجخاذ بهدف للمؤطظت،

 .جىافظُت أكثر املؤطظت وحعل التهدًداث وجفادي

  أهداف هي: ثالثة إلى اليقظة أهداف ثصنيف ًمكن

 والاججاهاث الفسص التهدًداث، وجحدًد شف: كالخىبُه 

 الىاشئت؛ واملشاكل

 ُّف  البِئت، في الحاصت للخغيراث وفلا املىازد ضبط: الخك

 اللساز؛ اجخاذ زم جىكع

 الظُاطُت، الطبُعت ذاث املشاكل حل: الخصسف 

 لخلم والخفاعل الخكىىلىحُت الاكخصادًت، الاحخماعُت،

 .جىافظُت ميزة

 :الذكاء الاقحصادي فيمفهوم اليقظة عن مفهوم خلف ً. 2

 الاكخصادي؛ الركاء مً أكثر جطبُلي وشاط الُلظت  

 هظام؛ الاكخصادي الركاء أن حين في أداة الُلظت 

 ؛في الخطبُم الاكخصادي الركاءحظبم  لُلظتا 

 الاكخصادي؛ بالركاء ملازهت أضُم الُلظت مجال 

 الُلظت؛ محُط ٌشكل الاكخصادي لركاءا 

 املعلىمت حماًتفي  الُلظت ًخعدي الاكخصادي الركاء. 
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 جحصس التي العملُتًمكً حعٍسف الُلظت الخكىىلىحُت على أنها 

 مً املظخعملت والخكىىلىحُاث الخلىُاث خاللها مً املؤطظت

 وشاطها مجال إطاز في ومىافظيها وشسكائها ومىزديها شبائنها طسف

 مظخلبلها على جؤزس كد التي الخطىزاث مخابعت بهدف وعملها،

 الخكىىلىجي للخطىز  هظسا.  الالشمت الىكائُت إلاحساءاث واجخاذ

 .كصير مدي على جخم الخكىىلىحُت الُلظت أصبحذ املدظازع

 :هي دور اليقظة الحكنولوجية في ثالث مجاالتًكمن 

 :س عملُاث الاهخاج طىاء حعلم  هندسة الانحاج أي جطٍى

 الاهخاج؛طسق  و أألامس بمعداث 

 :أي جىظُم اهخلال املعلىماث وجحظين  ثنظيم املعلومات

طسق الخىاصل والاجصال بين مخخلف مصالح املؤطظت 

ع  ؛ بشكل طَس

 :مً خالل ابخكاز مىخجاث وخدماث  املنحجات والخدمات

 حدًدة كائمت على أطاض الخفىق الخكىىلىجي.

( وخدمت جيبيهاث غىغل RSSحعخبر خدمت جللُم ألاخباز ). 2

(Google Alertsمً أدواث ) والتي ، الُلظت الخكىىلىحُت

 .جسحخدم في مزحلة الحنقيب عن املعلومات

 بشكل ألاخباز ملخابعت خدمت هي :(RSS) ألاخبار ثلقيم خدمة

ازة إلى الحاحت ودون  مباشس  الـ الخدمت جلدم حُث املىاكع، ٍش

RSS على الكامل الخبر لىص وزابط له وملخص الخبر عىىان 

 املىكع ًلىم. املىحىدة الخعلُلاث عدد إلى باإلضافت املىكع

 مً جدخل بدون  مباشسة الخدمت عمُل إلى ألاخباز بخللُم

 .والىكذ الجهد ًىفس مما املظخخدم،

هي خدمت جىفس أحدر  :(Google Alertsثنبيهات غوغل )

ظخخدم، ُضاألاخباز حىل املى 
ُ
 مً خاللع التي جثير اهخمام امل

د الكترووي إشعاز املظخخدم عبر  بكل ما هى حدًد حىل البًر

ب أو مؤطظخك أحٌد ما اطم  عىدما ًركس) .صفحاث الٍى

عك أو مىخجاجك مىكعك فىز جلدمها  التي والخدماث ومشاَز

بئبلاء املؤطظاث ، مما ٌظمح العىكبىجُت شبكتالعلى  اوزوده

 .،فُهحعمل الري على اطالع جام عً املجال 
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ت للُلظت الخكىىلىحُت ال ًصال اطخخدام  املؤطظاث الجصائٍس

حلىل أزبعت لّدم على الطالب أن ًطباب. مً ألا  ًدعدلمحدودا ل

ت مً شأنها أن  ص اطخخدام املؤطظاث الجصائٍس حظاهم في حعٍص

 .وذلك حظب وحهت هظسه بشكل أكبر  للُلظت الخكىىلىحُت
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