إشكالٌة الملتقى
جامعة الجزائر3
كلٌة العلوم االقتصادٌة والعلوم التجارٌة
وعلوم التسٌٌر
بالتعاون مع مخبر البحث :رأس المال
البشري واألداء
وفرقة البحث :االتجاهات اإلدارٌة الحدٌثة
ودورها فً تحسٌن األداء

تنظم ملتقى وطنً بعنوان:

إدا رة رأس المال الفكري فً المنظمات
الواقع و اآلفاق

ٌوم 82 :نوفمبر 8103
الرئٌس الشرفً :أ.د .شرٌط رابح
مدٌر جامعة الجزائر3
المشرف العام :د .بناي مصطفى
عمٌد كلٌة العلوم االقتصادٌة والعلوم
التجارٌة وعلوم التسٌٌر

تعٌش بٌئة المنظمات الحدٌثة تحدٌات
كبٌرة متمثلة فً المنافسة الشدٌدة؛ االنفتاح
التكنولوجً والثورة الرقمٌة ،إلخ ...ما
فرض االنتقال من التركٌز على األصول
المادٌة إلى األصول الالمادٌة باعتبار أنها
تمثل الثروة الحقٌقة التً تخلق االستقرار
والنمو

وعلٌه تتمحور إشكالٌة الملتقى فً:
ما هو واقع وآفاق اهتمام المنظمات
الحدٌثة بإدارة ٍرأس المال الفكري ؟

لذا استوجب على ادارة الموارد البشرٌة
استهداف واستقطاب نوعٌة ممٌزة من
الموارد البشرٌة لها ملكات وقدرات عالٌة
ٌطلق علٌهم رأس المال الفكري
ظهرت إدارة رأس المال الفكري من بٌن
االتجاها ت اإلدارٌة الحدٌثة والتً تزاٌد
االهتمام بها ب شكل كبٌر فً القرن الواحد
والعشرون ،ألنها تهدف لخلق مٌزات
تنافسٌة ترفع من قٌمة المنظمة فً بٌئتها؛
وهذا من خالل مجموعة من اآللٌات التً
تثمن وتنشط أدائها ؛ على غرار حرصها
على صٌانتها من الرتابة والمحافظة علٌها
بكس ب والئها وتزامن مع هذا التطور
ظهور عدة أسالٌب لقٌاس العائد من
االستثمار فٌه وتقٌٌمه وتقدٌر نسبة
المخاطرة.

محاور الملتقى

المحور األول :التأصٌل النظري إلدارة
رأس المال الفكري فً المنظمات.
المحور الثانً :أسالٌب ونماذج قٌاس
وتقٌٌم رأس المال الفكري فً المنظمات.
المحور الثالث :المحور الرابع :إدارة
رأس المال الفكري وتحقٌق المٌزة
التنافسٌة المستدامة.

مدٌر مخبر رأس المال البشري واألداء

تأسٌسا لما سبق تأتً أهمٌة هذا الملتقى
الذي ٌسعى إلى وضع إطار مفاهٌمً
ٌوضح عددا العناصر والمصطلحات
التً تتعلق بإدارة رأس المال الفكري،
وٌعرض معلومات متكاملة عن واقع إدارة
رأس المال الفكري فً المنظمات وأفاقه،
فضال على التركٌز على أسالٌب ونماذج
قٌاس وتقٌٌم رأس المال الفكري ومخاطر

رئٌسة اللجنة العلمٌة :د .نعٌمة العربً
جامعة الجزائر3

االستثمار فٌه وطرق المحافظة علٌه،

رأس المال الفكري وطرق المحافظة

باإلضافة إلى تقدٌم توصٌات مفٌدة تساهم

علٌه.

المنسق العام :أ.د .كٌسرى مسعود

رئٌسة الملتقى:
د .فوزٌة قدٌد رئٌسة الفرقة 0

رئٌسة اللجنة التنظٌمٌة :
د .أسماء جدي جامعة الجزائر3

فً تبنً إدارة رأس المال الفكري فً
المنظمات الجزائرٌة،

المحور الرابع  :عالقة إدارة رأس المال
الفكري بأداء المنظمات.
المحور الخامس :إدارة رأس المال
الفكري فً ظل الرقمنة.
المحور السادس :مخاطر اإلستثمار فً

المحور السابع :واقع إدارة رأس المال
الفكري فً المنظمات (عرض تجارب
محلٌة ودولٌة).

أهداف الملتقى












التركٌز على المقاربات النظرٌة
إلدارة رأس المال الفكري فً
المنظمات.
التعرف على أسالٌب ونماذج
قٌاس وتقٌٌم رأس المال الفكري
فً المنظمات.
وتشخٌص
تحلٌل
محاولة
مخاطر اإلستثمار فً رأس
المال الفكري وطرق المحافظة
علٌه فً المنظمات.
دراسة وتحدٌد عالقة إدارة رأس
المال الفكري بتحقٌق المٌزة
التنافسٌة ،أداء المنظمات،
الرقمنة..
إستكشاف واقع إدارة رأس المال
الفكري فً المنظمات من خالل
عرض تجارب محلٌة ودولٌة.
المساهمة بإقتراحات إلدارة
رأس المال الفكري فً
المنظمات الجزائرٌة وسبل
تثمٌنه.















الجهات المنظمة










جامعة الجزائر.3
كلٌة العلوم االقتصادٌة والعلوم
التجارٌة وعلوم التسٌٌر.
مخبر رأس المال البشري
واألداء.



الجهات المدعوة للمشاركة
األساتذة الباحثون.
طلبة الدكتوراه.
المهتمون بمجال موضوع
الملتقى.


مواعٌد مهمة

شروط المشاركة
ترسل المداخلة كاملة مع
الملخص وفً التوارٌخ المحددة
عبر البرٌد اإللكترونً للملتقى.
ٌمكن تحرٌر المداخلة باللغة
العربٌة أو اإلنجلٌزٌة أو
الفرنسٌة.
أن ال تكون المداخلة قد قدمت
للمشاركة فً نشاط علمً آخر
(ملتقىٌ ،وم دراسً ،مجلة
علمٌة.)...
أن تكون المداخلة ضمن أحد
محاور الملتقى.
أن تراعً المداخلة المنهج
العلمً المتعارف علٌه.
أن ال ٌزٌد عدد الباحثٌن
المشاركٌن فً المداخلة الواحدة
عن باحثٌن إثنٌن.
األولوٌة للمدخالت بدراسة
الحالة
أن ترفق المداخلة بملخصٌن
واحد بلغة تحرٌر المداخلة
وواحد بلغة مغاٌرة للغة التحرٌر
فً حدود  01أسطر.
أن ال ٌقل عدد صفحات المداخلة
عن  01صفحات وأن ال ٌزٌد
عن  01صفحة بما فً ذلك
الهوامش والمراجع والمالحق.
تحرر المداخالت بإستخدام
 ،Wordخط Simplified
 Arabicبالنسبة للغة العربٌة،
مقاس  01للنص ،و08
للهوامش ،وإستخدام مسافة 0
بٌن السطور ،وخط Times
 New Romanمقاس 08
للنص و 01للهوامش بالنسبة
للغتٌن اإلنجلٌزٌة والفرنسٌة مع
إستخدام مسافة 8ونصف
للهوامش من الجهات االربعة،
ال ٌتحمل الملتقى تكالٌف التنقل
واإلقامة للمتدخلٌن.



آخر أجل الستقبال المداخالت
.8103 /00 /13



ٌتم الرد على المدخالت المقبولة
فقط ٌوم .8103 /00/01



ترسل المداخالت على البرٌد
اإللكترونً التالً:

 Capital.intellectuel
@yahoo.com


ٌتم نشر المد اخالت المتمٌزة فً
كتاب ذو ترقٌم دولً.

استمارة المشاركة
اإلسم واللقب.......................:
الرتبة العلمٌة..............................:
التخصص...........................:
الهٌئة المستخدمة...................:
البرٌد اإللكترونً.........................:
رقم الهاتف...............................:
محور المداخلة...........................:
عنوان المداخلة..........................:

