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ّتقديم

الذكاءّ "   من خالل قراءتنا للكتاب املوسومن املعطيات املفاهيمية، يمكننا و بعيدا ع

اآلثارّ  الجزائرية،  الشركة  ق على  املطب  ّوّوّ ،التسييريّةاالصطناعي  ،  "التربويةالتنظيمية 

ك ال بإشراف  من  من    عدداستخالص    ،سعدإرقيق  ودريس  شوام،  بوشامة  ستاذين  ل 

 
 
املتمث بعض  النقاط  في  امللموسةلة  إلى  ،  االقتراحات  الج  مجاالتإضافة  ديدة  التعبير 

ب من  ،  و التساهميأللتبادل التشاركي  
 
االنطواء تحت    عمداء التسيير و   الشركةالتي تتطل

 . ظل الذكاء االصطناعي

هذا   أن  املؤكد  فمن 
 
و يمثل  ،  املؤل عالية  الوقت  لكنتكنولوجيا  نفس  في    نساني إه 

باعتبار   الواجه ن  أأساسا،  و إشكالية  االصطناعي  الذكاء  من  كل  بين    داخل التسيير  ة 

 قد تم  سردها ببراعة من خالل مختلف اإلسهامات العلمية للكتاب. الشركات الجزائرية 

اإلطار،   هذا  اليةفي  فع  نفي  يمكننا  للبحث  ال  الوطني  ال   املركز  نثروبولوجيا  في 

دة التي يمكنها التحر ي  باعتباره املؤسسة العلمية الوحي  "كراسّكالثقافية "االجتماعية و 

نبض الجزائري   عن  و املجتمع  منه،  مؤسساتي     بطلب 
 

ش ف  أيضا، 
 
املؤل هذا  ميالد  ِهد 

ي يمكن اعتباره وليد فكرة تسليط الضوء على الذكاء االصطنا العلمي و 
 
عي، وأسسه،  الذ

و  وتطوراته  إلى مختلف   ونشأته،  إضافة  الشركات،  على مختلف  و أ آثاره  أدوات  ساليبه 

و التسيير   املباشرة  وآثارها  املجاالتوالتنظيم،  بعض  على  املباشرة  مجال  غير  غرار  على   ،

بذلالتربية.   يمثل  و ك  فالكتاب  تحفيزها  تم   فعلية  مركز  مساهمة  طرف  من  استثمارها 

مختلف   لنشر  "كراسك"  نماذجنا البحث  تطوير  خاللها  من  يمكن  التي  املعارف 

 التزام فريق بحث متكون من باحثين و طلبة دكتوراه. من خالل مشاركة و املجتمعية، 

مواضيع   كل  قلب  في  وهو  اللي،  لإلعالم  القادمة  الثورة  االصطناعي  الذكاء  يعتبر 

و ،  الساعة الضروري  هذا  من  املتقدمة،  تعريف  يبدو  التقنية  التطبيقات  و هذه  تحديد 

في ضوء التحول الذكي،  و  أو قيد التطوير في الشركات والفوائد التي تجنيها منها. املتوفرة  
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الشركات   له  فييفترض    كبير لتغير  ستخضع  الولوية  الشركة  اعطاء  موارد  تخصيص 

 القيمة وتحسين ادارة املخاطر. نشاء إورفع  ، االصطناعيالذكاء  االستثمار في لالبتكار و 

ال  من  كل  مساهمة  و شوامبوشامة  ستاذ  تشير  حميدي  الستاذة  ،  اكرام   سهام 

مسألة   إلى  الكتاب  هذا  بداية  و في  االلكو الحك"الرقمنة  :    املغاربيةدول  الفي    ترونيةمة 

عرض حالة  لغرض املقارنة، تخص ولوج  ب  يقومان  من خاللهاالتي  عرض حالة وآفاق"، و 

املغاربية.   الدول  مختلف  إلى  االصطناعي  الذكاء  خالل  ظاهرة  من  إمن  كل  أهمية  براز 

الرقمنة والحكومة اإللكترونية في توفير الرض الخصبة لهذه الظاهرة. كما يقدمان جرد  

 بالدول املغاربية.  االصطناعيالذكاء مقارن بتعاليم قوية فيما يتعلق بظهور  

التقنية املتعلقة  باهتمام وشغف كبيرين،   الجوانب  الكتاب  نكتشف من خالل هذا 

و  و"رقمية" إبتبني  رقمية  استراتيجيات  االصطناعي.   دخال  الذكاء  حول  كما    مفصلية 

بممارسة   املتعلقة  الجوانب  على  الضوء  تسليط  العمل  هذا  في  املساهمين  كل  يحاول 

الحقيقية  إمكنوا من  ، وتاالصطناعيالذكاء   الوظائف  في  الشركات سواء  في  براز أهميته 

أو غيرها. املحاسبة  أو  التسويق  ركزت على استخدام  مساهمات أخرى  ناهيك عن    مثل 

الخدمات،    االصطناعيالذكاء   تنظيم  لألدوات  إمن  وتمكنت  في  الوظيفي  التقارب  ثبات 

 .االصطناعياملشتقة من الذكاء  

فضاء ويوفر  ظاهرة الذكاء االصطناعي،  املجال لفهم  الكتاب  ، يفتح لنا هذا  في الخير

الباحثين للخوض في عملية البحث عن   التكنولوجيا جديدا أمام مختلف  ،  أحد أعمدة 

   املنظمات الجزائرية.ستعماالته داخل مختلف الشركات و العمل على تسهيل او 
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