
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:  إركاليٌ الملتقٍ

يتحدد نجاح أي مؤذذٌ اقتزاديٌ أو عموميٌ أو 

اجتماعيٌ أذاذا علٍ مدى تحكموا فً إدارة وتذيير الرأذمال 

البرريَ فقد أزبح اِهتمام بالموارد البرريٌ علٍ المذتوى 

المحلً والعالمً يحظٍ بقدر كبير ووافر ضمن أذاذيات 

المؤذذٌ األخرى لما لوذا العنزر من أهميٌ بالػٌ فً تحقيق 

اإلنتاجيٌ والربح والخدماتَ ولما لى أيضا من دور فً التنذيق 

بين مختلف مزالح المؤذذٌ وتنظيم عّقاتوا اإلنذانيٌ 

. واِقتزاديٌ واِجتماعيٌ مع موظفيوا وعمُّوا

ويتجلٍ التحكم فً تذيير الموارد البرريٌ فً مدى 

نجاح المؤذذٌ ومذؤوليوا فً عمليٌ التذيير واإلدارة والتطوير 

لوذه المواردَ فوناك من يػلب الجانب اِجتماعً والعّقات 

اإلنذانيٌ علٍ الجانب المادي والربحًَ وعلٍ العكس من ذلك 

هناك من يػلب الجانب المالً والماديَ واألنجح هو من يوفق 

بينوما ويراعً الجوانب الماليٌ واِجتماعيٌ واإلنذانيٌ فً تذيير 

وإدارة الرأذمال البرريَ من هذا المنطلق ظورت المقاربٌ 

اِجتماعيٌ والمقاربٌ اِقتزاديٌ فً تدريس ودراذٌ الموارد 

البرريٌ ووجوب التكامل المعرفً بين المقاربتين للخروج 

اقتزاديٌ لتذيير الموارد البرريٌ حيث تتضمن -بمقاربٌ ذوذيو

اِهتمام بالعّقات اإلنذانيٌ واِجتماعيٌ والماليٌ للموظف 

.   لتذخير كل قدراتى فً إنجاح المؤذذٌ وتفوقوا

وموضوع الموارد البرريٌ ليس بحديث النرأةَ فقد 

ظور منذ القدمَ قدمى قدم العّقات اإلنذانيٌ واِجتماعيٌ 

واِقتزاديٌ فً التعامل البرري كالتجارة والمقايضٌَ خازٌ 

الدين اإلذّمً من مزدريى القرآن والذنٌ ومنحى اهتماما كبيرا 

 اِقتزاديٌ والتجاريٌ منواَ ِذيمالإلنذان فً رتٍ المعامّت 

وتخزص الموارد البرريٌ تتجاذبى عدة تخززات وفروع 

فيدرس فً علوم التذيير واِقتزاد واإلدارةَ كما يدرس فً علم 

اِجتماع وعلم النفس وعلوم اإلعّم واِتزال والعّقات 

العامٌَ وهذا راجع للخزاُص والمميزات المرتركٌ لوذا 

.  الفروع العلميٌالتخزص بين مختلف

 

وفً اآلونٌ األخيرة أنجزت بحوث كثيرة وألفت 

كتب عديدة حول الموارد البرريٌ فً ظل التكنولوجيات 

الحديثٌَ حيث أن هذه األخيرة أحدثت تػييرا ملحوظا 

حول هذا الموضوع خازٌ فً طرق التذيير والتنميٌ 

واإلدارة واِتزال والعّقات العامٌَ وهذا ما دعت لى 

ضرورة مذايرة العزر والتكنولوجيات الحديثٌ التً 

-زارت جزءا ِ يػفلى عاقل فً حياتنا الذوذيو 

.  اقتزاديٌ اليوميٌ

تأذيذا علٍ ما ذبق تحددت دواعً تنظيم هذا 

الملتقٍ الدولً وزيػت إركاليتى انطّقا  من محاولٌ 

اإلجابٌ علٍ عدة تذاؤِت تدخل ضمن مقاربات البحث 

فً الموارد البرريٌ وتأقلموا مع التكنولوجيات الحديثٌَ 

:  ومن أهم هذه التذاؤِت ما يلً 

فيما تتمثل  األطرالمفاهيميٌ للموارد البرريٌَ  -

 ومختلف العمليات المتعلقٌ بوا؟

ما هً المقاربات المنوجيٌ والفكريٌ لدراذٌ  -

 وتدريس الموارد البرريٌ؟

كيف تتكامل مبادئ وأذس التكامل المعرفً  -

 والمنوجً لتذيير وإدارة الموارد البرريٌ؟

ما هً أذاذيات الموارد البرريٌ فً اِقتزاد  -

 والتزور اإلذّمً؟ 

ما هً فرص وتحديات الموارد البرريٌ فً ظل  -

 التكنولوجيات الحديثٌ؟

مع  (والمبادئالذبل )كيف تتأقلم الموارد البرريٌ  -

 التكنولوجيات الحديثٌ؟  

 

 
  

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 :أهداف الملتقٍ 
 :يذعٍ الملتقٍ إلٍ تحقيق مجموعٌ من األهداف من أهموا 

مقاربٌ مفاهيم الموارد البرريٌ والمزطلحات ذات - 

 .العّقٌ

تبيين التكامل المعرفً لدراذٌ وتدريس الموارد البرريٌ - 

 .بين مختلف المقاربات خازٌ اِجتماعيٌ واِقتزاديٌ

اكتراف مجال الموارد البرريٌ ومختلف عنازرها ضمن - 

 .منظومٌ التكنولوجيات الحديثٌ

التعرف علٍ أهميٌ ومكانٌ التكنولوجيات الحديثٌ ودورها - 

 .فً تذيير وإدارة وتنميٌ الموارد البرريٌ

تعزيز أهداف الملتقٍ بالدراذات الميدانيٌ واِمبريقيٌ - 

 .المتعلقٌ بالموارد البرريٌ

 :محاور الملتقٍ 
 .اإلطار المفاهيمً للموارد البرريٌ : المحور األول 

 .تذيير وإدارة الموارد البرريٌ -
 .تنميٌ وتطوير الموارد البرريٌ -

 .مقاربات دراذٌ وتدريس الموارد البرريٌ: المحور الثانً 

 .المقاربٌ اِجتماعيٌ -
 .المقاربٌ اِقتزاديٌ -
 .المقاربٌ اإلنذانيٌ -
 .المقاربٌ النفذيٌ -
 .المقاربٌ اِتزاليٌ -

الموارد البرريٌ فً اِقتزاد والتزور : المحور الثالث 

 .اإلذّمً

القرآن )الموارد البرريٌ فً التزور اإلذّمً  -
 (والذنٌ

 .الموارد البرريٌ فً اِقتزاد اإلذّمً -

 .الموارد البرريٌ والتكنولوجيات الحديثٌ: المحور الرابع 

 .الموارد البرريٌ والربكات اِجتماعيٌ -
 .الموارد البرريٌ وأذاليب اِتزال الحديثٌ -
 .الموارد البرريٌ وتقنيات التذيير الحديثٌ -
 البشرية للتكنولوجيات أذس ومبادئ مذايرة الموارد -

 . الحديثة

دراذات تطبيقيٌ وميدانيٌ حول الموارد : المحور الخامس 

 .البرريٌ

 .دراذات تتعلق بالموظفين ومراكلوم -
 .دراذات التطابق النظري والواقعً للموارد البرريٌ -
دراذات حول التنذيق بين مزالح الموارد البرريٌ  -

 .للمؤذذات

 

 .هيُات الملتقٍ

 :الرُيذين الررفيين للملتقٍ 

 بن عبيد الطاهر  مدير الجامعٌ: األذتاذ الدكتور 

 مرازقٌ عيذٍ عميد الكليٌ:األذتاذ الدكتور 

 .مقاوذً زليحٌ/ د: رُيذٌ الملتقٍ واللجنٌ العلميٌ  

 .أعضاء اللجنٌ العلميٌ

هـــارون /د.أ-(جامعٌ باتنٌ الجزاُر)رحـال علـً/د.أ-

جامعٌ باتنٌ )مـرازقٌ عيذٍ/د.أ-(جامعٌ باتنـٌ الجزاُر)الطاهــــر

( جامعٌ ذكيكـــدة الجزاُر)قيرة إذمـاعيل /د.أ-(الجـزاُـر

/  د.أ.- ( الجــزاُر2جامعٌ قذنطينٌ )بوودن عبــد العزيز /د.أ

/ د.أ.-(لنــدن)نبوٌ محمــود طربوش /  د.أ.- (لندن)نازر الفضلً 

فــــوزيٌ بنت عبـــد هللا / د.أ- (مزر) ِمــوظ يحيىحمود ســـمحف

أوغــلو /د.أ (تركيا)أحمـــد أويزــال /د.أ- (قطر)أركنــــانً 

/ د.أ- (مزر)ذوير زفوت عبد الجيد / د.أ-(الكويت)حذـــام 

المدرذٌ العليا )فرحً محمد / د.أ - (مزر)أمل عبد الفتاح رمس 

جامعـٌ باتنٌ )بـــوذراع أحمــــد /د .أ-(للتجارة الجزاُر

- (جامعٌ باتنــٌ الجـــزاُر)بن زيــان إيمـــان /د.أ.- (الجزاُر

عايرً /د.أ-(جامعـــٌ باتنــــٌ الجـزاُر)لعمــــاري أحمــد /د.أ

جامعٌ باتنٌ )لورن حذين /د.أ-(جامعـــٌ باتنٌ الجزاُر)كمال 

-(جامعٌ باتنٌ الجزاُر)فــّحً زــــالح/د.أ- (الجزاُر

زيتــونً /د.أ-(جامعٌ باتنٌ الجزاُر)يحيـاوي إلوــــــام/د.أ

جامعٌ )لعرابٌ مـــولـود/د.أ-(جامعـــٌ باتنـٌ الجزاُر)عمـار

قجٌ /د(-جامعٌ باتنٌ الجزاُر)رريف عمر/د.أ-(قذنطينٌ

جامعٌ )ن يمينٌ ذعيـــدب/د (جامعٌ مذيلٌ الجزاُر)رضــــا

جامعٌ محمد خيضر بذكرة )دبلٌ فاتح/د-(المذيلٌ الجزاُر

( -جامعٌ الطارف الجــزاُــــــر) بوزيان راضيٌ/د-(الجزاُر

لحـــول /د-(جامعـٌ مذيلٌ الجزاُر)بلوم إذموــــان/د

جامعٌ )عـــــرعور مليكٌ/د-(جامعٌ باتنٌ الجزاُر)ذاميـــٌ

-(جامعٌ باتنٌ الجــــزاُر)زكيــٌ مقري/د-(بذكرة الجزاُر

جامعٌ باتنٌ )بوقنٌ ذليم /أ-(جامعٌ باتنٌ)يحياوي نعيمــٌ/د

المدرذٌ )ربيلٌ عاُرٌ/أ-(جامعٌ باتنٌ)بولخوخ عيذٍ/أ-(الجزاُر

 -(. جامعٌ باتنٌ)جمعونً هند/أ-(العليا للتجارة

 (جامعٌ باتنٌ)خــــروبيمــــراد/أ

 

 .أعضاء لجنٌ التنظيم

بولخوخ / أ- هماش ذاعد    / أ:- رُيذا اللجنٌ التنظيميٌ  -
 عيذٍ

 

جامعٌ )لخضر خّف/أ-(جامعٌ باتنٌ)بلخيري رمضان/ أ-
(-جامعٌ باتنٌ)عرً عادل/ أ(جامعٌ باتنٌ)ذليم بوقنٌ/أ-(باتنٌ

-(جامعٌ باتنٌ)زغدودذويل /أ-(جامعٌ باتنٌ)بحرارً رابح/ أ
بن عروس جمال / أ- (جامعٌ باتنٌ)باديس لونيس/أ

 (جامعٌ المذيلٌ)رباح مريم /أ-(جامعٌباتنٌ)
- (جامعٌ باتنٌ). عمار مراح- (جامعٌ باتنٌ)مرازقٌ حكيمٌ -

- (جامعٌ باتنٌ).مباركً ذامً- (جامعٌ باتنٌ).لوهابً جمال
. أونيس عبد اللطيف-(جامعٌ باتنٌ). مرابطً عبد الػانً

. غليد ذميرة-(جامعٌ باتنٌ). حمادي وليد- (جامعٌ باتنٌ)
 (جامعٌ باتنٌ)

 رروط المراركٌ

ًّ لم يذبق نرره أو تقديمى إلٍ جوٌ  - أن يكون البحث أزي
 .  وضمن محاور الملتقٍأخرى

واإلنجليزيٌَ الفرنذيٌ العربيٌَ :  المراركات باللػاتتحرر -
 .مرفقٌ بملخص بػير لػٌ البحث

أن يتحرى الباحث فً بحثى الجدة والعمق والدقٌ َ واِلتزام  -
 .بالرروط العلميٌ والمنوجيٌ

 َ بما فً ذلك المراجع  زفح20ٌأِ يزيد حجم البحث عن  -
 . والمّحق

 14حجم TraditionalarabicأوSimplifiedArabicاذتعمال خط -
 للكتابٌ باللػٌ 12حجم Times New Romanللكتابٌ باللػٌ العربيٌ و

األجنبيٌَ وترذل المراركات عن طريق البريد اإللكترونً 
 . .بملف مرفق

 . بطريقٌ إلكترونيٌترقم اِقتباذات وتومش فً نوايٌ الزفحٌ -
للررط قاُمٌ المزـادر والمراجع مذتوفاًة وترتبأن تُْثَبث -

 .فً آخر البحث المنوجيٌ 
 إقامٌ لمراركٌ تكون لمتدخل أو اثنين علٍ األكثرَ ويتم التكفلا -

 . بمتدخل واحد فً حالٌ المراركات الثناُيٌوإعارٌ
 .ضرورة إرذال ملخص عن الذيرة الذاتيٌ و زورة رمذيٌ -
 األبحاث المحددة ِذتّم بالتواريد اِلتزام  -
 .تنرر األبحاث فً كتاب المؤتمر -

 :تواريد محددة

 10/02/2015    : العلميٌ كاملٌاألبحاثآخر موعد ِذتقبال  -

 20/03/2015:      آخر أجل للرد علٍ األبحاث العلميٌ المقبولٌ  -

 .2015 أفريل 20 و 19:ىــــــــلتقـاد المـــــــــوعد انعقــــم -

 :ترذل األبحاث كاملٌ عن طريق البريد اِلكترونً التالً  - 
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