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 :الملتقىكالية ــإش
  

ة وبعيدة قريب تحولت عملية تنمية الموارد البشرية من سياسة آنية إلى إستراتيجية لها أهداف

ثله ستثمار ما االمن تكلفة إلى إستثمار، هذ عليها األجل، وهذا ما انجر عنه تغير النظرة الى اإلنفاق
مخصصة ية المثل كل استثمار آخر يتوقع أن تكون إيراداته أكثر من تكلفته، كما أن الموارد الماد

 للتنمية قد ارتفعت وأصبحت عملية إستراتيجية يخطط لها حاليا ألهداف مستقبلية.

مية دة أهل األجل كان نتيجة زياإن تحول عملية تنمية الموارد البشرية إلى استثمار طوي
لتي بتكار واواال المعلومة في تحسين اإلنتاج كما ونوعا، هذه المعلومة التي توفر القدرة على اإلبداع

 يقتضي تنميتها ضرورة تنمية األفراد العاملين داخل المؤسسة.

ف عروتجلت أهمية المعلومة والمعرفة وأثرهما على اإلبداع واالبتكار في ما أصبح ي
مز صبح رأبالرأسمال الفكري، هذا المصطلح الذي ظهر ألول مرة في بداية التسعينات وما لبث أن 

اع من رموز الشركات الرائدة في مجال تخصصها، من خالل االبتكارات وشراء براءات االختر

 والتعليم المستمر للعمال وظهور مصطلح المنظمة المتعلمة.
 لسياسةنفسها أما خيار وحيد وهو ضرورة االنفتاح على اوهنا وجد المؤسسات الجزائرية 

ساب االقتصادية العالمية والسعي من أجل تحقيق تميز في مجال تخصصها من خالل السعي إلكت

 ك العديدن هناالمعرفة والسعي من أجل تنمية رأسمالها الفكري بما يسمح وتعزيز تنافسيتها، خاصة وأ
 .لحالياا النموا وهي في وضع إقتصادي شبيه بالوضع الوطني من الدول التي تمكنت من تحقيق هذ

 من هنا تجلت إشكالية الملتقى والمتمثلة في: 

عزيز إلى أي مدى تمكنت المؤسسات الجزائرية في تحقيق تنمية في رأسمالها الفكري وت

 تنافسيتها المحلية والعالمية

 أهداف الملتقى: 

  :أهمها  دافهإلى تحقيق جملة من األ هذا الملتقى نسعى من خالل                          

 الرأسمال الفكري في في تحسين جودة المنتجهمية التي يلعبها األإبراز ا  -

 تحسين ورفع الرأسمال الفكريأبراز دور برامج التنمية والتكوين في  -

 لمؤسسات االقتصادية في الجزائرل الميزة التنافسيةأهمية تحسين  -

 قتصاديةسسات االرفع القدرة التنافسية للمؤالفي  الفكريإبراز األهمية التي يلعبها الرأسمال  -

 :محاور الملتقى -

 لتالية:ضمن المحاور ا  الملتقىه سوف تتم معالجة إشكالية هذ                       

 ؛ المحول األول: التحديات التي تواجه المؤسسات المعاصرة

 مفهوم الرأسمال الفكري؛ اني: تطورالمحور الث

 ورفع الرأسمال الفكري؛مداخل تحسين المحور الثالث: 

 وينوالتكالخارجي بين االستقطاب للمؤسسات تنمية الرأسمال الفكري المحور الرابع: 

 ؛الداخلي

الرأسمال كمدخل لتحسين داخل المؤسسة : تنمية الموارد البشرية الخامسالمحور 

 الفكري؛
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 نماذج ) في المؤسسات االقتصادية للرأسمال الفكريالدور االستراتيجي  السادس:المحور 

 عالمية (؛

 ؛في المؤسسات الجزائرية االهتمام بالرأسمال الفكري: واقع السابعالمحور 

 رية.لجزائاالمحور الثامن: أهمية الرأسمال الفكري في تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات 

 ة:المســــتهدفون في النـــــدو 

 ؛وطلبة المعهد األساتذة الباحثيــن في الجامعات 

  ؛االقتصاديـ المختصون والفاعلون في القطاع 
 ـ قطاع األعمال.والقطاع التجاري؛ 

 .ـ هيئات االستثـــــمار والتمــــــويل. 

 :الشـــروط المطلوبة في البحـــوث المـــقدمة 

تعرارف وأن تسرتوفي الشرروط العلميرة المأن تتسم البحوث المقدمة بالجدية والتعمق في الطررح،  -1

 عليها مرجعيا في أحد المحاور والمجاالت المتعلقة به؛

 ال يسررمح بتقررديم بحرروث سرربق أن قرردمت فرري ملتقـــررـيات أو نرردوات سررابقة أو نشرررت فرري مجررالت -2

 علمية أو بصدد المشاركة بها في تظاهرات علمية أخرى؛

بما فري للرا الملخر   صفحة 15صفحة وال يقل عن  20في حدود  A4تقدم البحوث على ورق  -3

 والمراجع.

( بالنسرربة 14( حجررم  Traditionnal Arabic وبخررط   (Wordتحرررر  البحرروث ببرنررامج    -4

( بالنسرربة للبحرروث المعرردة 12( حجررم  Times New Romanللبحرروث المعرردة باللغررة العربيررة، وبخررط  

 باللغات األجنبية، 

 التي يشترك فيها أكثر من باحثين، وتكون األولوية لألبحاث الفردية؛ال تقبل البحوث  -5

 .ىلجنة العلمية االستشارية للملتقالبحوث للتحكيم العلمي من قبل أعضاء ال ستخضع جميع -6

 ةمالحظات مهم 

 ؛ستخدام تقنية الزوماالملتقى يعقد عن بعد ب -1

 ختيار أفضل المداخالت من أجل إعداد كتاب الملتقى؛ايتم  -2

للا حتى و ( M 2 ) ال تقل عننترنت اسرعة للذين تقبل مداخالتهم على توفر أن ت البد من -3

 ؛يسهل على الباحث تقديم مداخلته عن بعد

 ؛2022 جانفي 20آخر أجل إلرسال الملخصات هو :  -4

 ؛2022 جانفي 30 آخر أجل إلرسال المداخالت كاملة :  -5

 ؛2022 فيفري 10 آخر أجل للرد على المداخالت :  -6

 .2022فيفري  24تاريخ إنعقاد الملتقى:  -7

 
 اركةـــــارة المشـــــاستم

الّدرجة العلميّة : ….......................................……………………………….……االسم واللقب : 

……..................................……………. 
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المؤسسة الجامعية: ……………………….................................ص:التّخص

………….....................................…………………………….. 

رقم الهاتف ………………..................……………………:البريد اإللكتروني

:…………………………..............................…………………….. 

ة عنوان المداخل.............................……………….....…محور المشاركة : 

:……………………………….................................…………….. 

 داخلة:ــــــــــص المـــــــــــملخ
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