الجمهورية الجزائرية الديمقراطیة الشعبیة
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
جامعة عباس لغرور خنشلة
تحت الرعاية السامیة لمدير جامعة عباس لغرور

األستاذ الدكتور سیاب رشید

إشكالیة الندوة:
تؤدي الجامعات ومؤسسات التعليم العالي ،دورا رياديا
في خدمة المجتمع ،إذ تسهم مساهمة رئيسة في إعداد
اإلطارات المؤهلة في الدولة ،وتعمل على خلق الوعي
وزيادة المعرفة لدى فئة مؤهلة من المجتمع لتكون مسؤولة
بشكل مباشر على إدارة وتشغيل مختلف القطاعات اإلنتاجية
والخدمية ،فمن الجامعات ومختبراتها وأبحاثها الميدانية

كلیة العلوم االجتماعیة واإلنسانیة
تنظم

تنتج األفكار التي تشكل نواة اإلبداع واالبتكار لتوظف في

والتأكيد على أهمية تكاتف جميع األطراف الفاعلة في المنظومة
الجامعية من أجل التغلب على الصعوبات والتحديات التي تحول
دون تحقيق الهدف األسمى الذي تنشدة هذه المنظومة.
وستسعى الندوة من خالل أوراقها البحثية إثراء الموضوع من
خالل جملة من المحاور نحاول من خاللها اإلجابة على
تساؤل رئيس مفاده :إلى أي مدى تسهم الجامعة في تحقيق
تنمية وتطوير رأس المال الفكري في ظل مجتمع المعرفة؟

خدمة التنمية والقطاعات اإلنتاجية ،وتطوير القدرات التقنية

محــــــاور النـــــــدوة

في المجتمع من خالل توفير التقنيين والباحثين المختصين،

ندوة علمية وطنية
حول

كما تهدف هذه المؤسسات على المدى الطويل إلى بناء

المحور األول :مدخل مفاهيمي للجامعة ورأس المال

قدرات وطنية في مجال تنفيذ مشاريع التنمية المختلفة.

الفكري (الجامعة -رأس المال البشري -رأس المال

ويعد التعليم الجامعي مصدرا من مصادر إعداد رأس
المال الفكري المؤهل ورفع المستوى الفكري والثقافي

دور الجامعة في تنمية
رأس المال الفكري

العولمة)...

لخريجي الجامعة في ظل ثورة المعلومات والتكنولوجيا من

المحور الثاني :واقع ومتطلبات تنمية وتطوير رأس

أجل إنت اج المعرفة واإلطارات الكفأة القادرة على التصدي

المال الفكري في ظل التغيرات الراهنة.

ل لمشكالت والتحديات المجتمعية بغية تحقيق تطور المجتمع
وتنميته .وباعتبار أ ن رأ س المال الفكري هو مجموعة
المهارات المتوافرة في المنظمة فإ ن أهميته تكمن في القدرة

يوم 02 :فیفري 0202

الفكري  -رأس المال المعرفي  -مجتمع المعرفة -

الندوةو:العراقيل التي تعترض
التحديات
المحور الثالث :أهممحاور
الجامعة في إنتاجها للمعرفة.

على تطوير مهارات األفراد ومعارفهم في مختلف ج وانب

المحور الرابع  :دور رأس المال الفكري في التنمية

المعرفة .من هذا المنطلق ارتأى قسم العلوم االجتماعية

الشاملة

التنمية

تنظيم هذه الندوة العلمية للكشف عن الدور الفعال الذي

المستدامة)...

تؤديه الجامعة في تنمية رأس المال الفكري من جهة
والتأكيد على

(التكنولوجية،

المحلية،

محاور الندوات

ر
رئيسة الندوة العلمية
د.حمــــزاوي سهـى
رئيس اللجنة العلمية :
د .بن رمضان سامية
_أعضاء اللجنة العلمية :
 د .حمزاوي سهى  -جامعة خنشلة
 د.لبرش راضية  -جامعة خنشلة
 د .رحامنية سعيدة -جامعة خنشلة

 د .بهتون نصرالدين  -جامعة خنشلة
 د .اليمين شعبان  -جامعة خنشلة
 د.باديس عبد القادر  -جامعة خنشلة
 د .بن عشي سعيدة -جامعة خنشلة
 د .ابركان صالح -جامعة خنشلة
 د .طاوطاو الشريف -جامعة خنشلة
 د .طراد طارق جامعة خنشلة

 أ.د عوفي مصطفى -جامعة باتنة1
 أ.د قرزيز محمود -جامعة برج بوعريريج.
 أ.د منية غريب-جامعة الطارف.

 د .حمداوي عمر -جامعة ورقلة.
 د .لغويل سميرة -جامعة تبسة
 د.براك خضرة-جامعة تبسة

 د .شريك مصطفى-جامعة سوق اهراس.
 د .طوال عبد العزيز -جامعة الجلفة.

اللجنة التنظيمية للندوات
رئيس اللجنة التنظيمية:
أ .محمود بوقطف
_أعضاء اللجنة التنظيمية:
 أ .كواشي سامية
 أ .بن دعاس ميلود
 أ .عنصر مفيدة
 أ .شيحاوي سمية
 أ,فالح عبود
 رحال نبيل
 طلبة الدكتوراه :بغزو جميلة  /طالبة دكتوراه
نصيرة بعجي  /طالبة دكتوراه
حفطاري سمير /طالب دكتوراه-لعور سهير /طالبة دكتوراه

ستمارة المشاركة
االسم...............
اللقب......................
الوظيفة.........................................
الرتبة العلمية..................................:
التخصص.......................................
مؤسسة االنتماء...............................
البريد االلكتروني..............................
رقم الهاتف.....................................
محور المشاركة ...............................
عنوان المداخلة................................
ملخص المداخلة...............:

شــــروط المشاركـــــة
 .1يجب أن تكون المداخالت ضمن محاور الندوة العلمي .
 .2تقدم المداخلة باللغة العربية أو الفرنسية أو االنجليزية
مع تقديم ملخص باللغة العربية ال تتجاوز  22صفحة
وال تقل عن  12صفحة .
 .3تكتب المداخلة بللغة العربية بخط

Simplified

 Arabicوبحجم  11أما باللغة الفرنسية Times
 New Romanفتكتب بخط وبحجم 12
 .1تخضع كل الملخصات والمداخالت لتحكيم ال لجنة
العلمية للندوة.
 .2ت قبل المداخالت الفردية والثنائية.
 .6على المشاركين االلتزام بشروط المشاركة ف ي الندوة
وااللتزام بالمواعيد التالية:

مواعيــــــد هامـــــــة
آخر اجل إلرسال المداخالت كاملة 12 :جانفي 2112الرد على المداخالت المقبولة 12 :فيفري2112 -ترسل المشاركات العنوان االلكتروني التالي:

souha_ham@yahoo.fr

