
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  إشكالية الملتقى: 
يتحدد نجاح أي مؤسسة اقتصادية أو عمومية أو 
اجتماعية أساسا على مدى تحكمها في إدارة وتسيير الرأسمال 
البشري، فقد أصبح االهتمام بالموارد البشرية على المستوى المحلي 
والعالمي يحظى بقدر كبير ووافر ضمن أساسيات المؤسسة األخرى 

أهمية بالغة في تحقيق اإلنتاجية والربح لما لهذا العنصر من 
والخدمات، ولما له أيضا من دور في التنسيق بين مختلف مصالح 
المؤسسة وتنظيم عالقاتها اإلنسانية واالقتصادية واالجتماعية مع 

  موظفيها وعمالئها.

ويتجلى التحكم في تسيير الموارد البشرية في مدى نجاح 
يير واإلدارة والتطوير لهذه المؤسسة ومسؤوليها في عملية التس

الموارد، فهناك من يغلب الجانب االجتماعي والعالقات اإلنسانية على 
الجانب المادي والربحي، وعلى العكس من ذلك هناك من يغلب 
الجانب المالي والمادي، واألنجح هو من يوفق بينهما ويراعي 

الرأسمال الجوانب المالية واالجتماعية واإلنسانية في تسيير وإدارة 
البشري، من هذا المنطلق ظهرت المقاربة االجتماعية والمقاربة 
االقتصادية في تدريس ودراسة الموارد البشرية ووجوب التكامل 

اقتصادية لتسيير -المعرفي بين المقاربتين للخروج بمقاربة سوسيو
الموارد البشرية حيث تتضمن االهتمام بالعالقات اإلنسانية 

لية للموظف لتسخير كل قدراته في إنجاح واالجتماعية والما
  المؤسسة وتفوقها.  

وموضوع الموارد البشرية ليس بحديث النشأة، فقد ظهر 
منذ القدم، قدمه قدم العالقات اإلنسانية واالجتماعية واالقتصادية 
في التعامل البشري كالتجارة والمقايضة، خاصة الدين اإلسالمي من 

اهتماما كبيرا لإلنسان في شتى مصدريه القرآن والسنة ومنحه 
االقتصادية والتجارية منها، وتخصص الموارد  السيماالمعامالت 

البشرية تتجاذبه عدة تخصصات وفروع فيدرس في علوم التسيير 
واالقتصاد واإلدارة، كما يدرس في علم االجتماع وعلم النفس 
 وعلوم اإلعالم واالتصال والعالقات العامة، وهذا راجع للخصائص

  الفروع العلمية. والمميزات المشتركة لهذا التخصص بين مختلف

وفي اآلونة األخيرة أنجزت بحوث كثيرة وألفت 
كتب عديدة حول الموارد البشرية في ظل التكنولوجيات 
الحديثة، حيث أن هذه األخيرة أحدثت تغييرا ملحوظا 
حول هذا الموضوع خاصة في طرق التسيير والتنمية 
واإلدارة واالتصال والعالقات العامة، وهذا ما دعت له 

لتكنولوجيات الحديثة التي صارت ضرورة مسايرة العصر وا
اقتصادية -جزءا ال يغفله عاقل في حياتنا السوسيو 

  اليومية. 

تأسيسا على ما سبق تحددت دواعي تنظيم هذا 
الملتقى الدولي وصيغت إشكاليته انطالقا  من محاولة 
اإلجابة على عدة تساؤالت تدخل ضمن مقاربات البحث في 

تكنولوجيات الحديثة، ومن الموارد البشرية وتأقلمها مع ال
  أهم هذه التساؤالت ما يلي : 

فيما تتمثل  األطر  المفاهيمية للموارد البشرية،  -
 ومختلف العمليات المتعلقة بها؟

ما هي المقاربات المنهجية والفكرية لدراسة وتدريس  -
 الموارد البشرية؟

كيف تتكامل مبادئ وأسس التكامل المعرفي والمنهجي  -
 لموارد البشرية؟لتسيير وإدارة ا

ما هي أساسيات الموارد البشرية في االقتصاد  -
 والتصور اإلسالمي؟ 

ما هي فرص وتحديات الموارد البشرية في ظل  -
 التكنولوجيات الحديثة؟

مع  )والمبادئالسبل  (كيف تتأقلم الموارد البشرية  -
 التكنولوجيات الحديثة؟  

 

 
  

 

 

  

 

 

 



  

  

  

  

 

  أهداف الملتقى :
  يسعى الملتقى إلى تحقيق مجموعة من األهداف من أهمها : 

  البشرية والمصطلحات ذات العالقة. مقاربة مفاهيم الموارد -
البشرية بين  تبيين التكامل المعرفي لدراسة وتدريس الموارد -

 مختلف المقاربات خاصة االجتماعية واالقتصادية.
اكتشاف مجال الموارد البشرية ومختلف عناصرها ضمن  -

 منظومة التكنولوجيات الحديثة.
التعرف على أهمية ومكانة التكنولوجيات الحديثة ودورها  -

 في تسيير وإدارة وتنمية الموارد البشرية.
راسات الميدانية واالمبريقية تعزيز أهداف الملتقى بالد -

  المتعلقة بالموارد البشرية.
  محاور الملتقى : 

  المحور األول : اإلطار المفاهيمي للموارد البشرية .
 تسيير وإدارة الموارد البشرية. -
 تنمية وتطوير الموارد البشرية. -

  المحور الثاني : مقاربات دراسة وتدريس الموارد البشرية.
 المقاربة االجتماعية. -
 المقاربة االقتصادية. -
 المقاربة اإلنسانية. -
 المقاربة النفسية. -
 المقاربة االتصالية. -

المحور الثالث : الموارد البشرية في االقتصاد والتصور 
  اإلسالمي.

 )القرآن والسنة(الموارد البشرية في التصور اإلسالمي  -
 الموارد البشرية في االقتصاد اإلسالمي. -

  لبشرية والتكنولوجيات الحديثة.المحور الرابع : الموارد ا
 الموارد البشرية والشبكات االجتماعية. -
 الموارد البشرية وأساليب االتصال الحديثة. -
 الموارد البشرية وتقنيات التسيير الحديثة. -
ديثة.  أسس ومبادئ مسايرة الموارد - ة للتكنولوجيات ا شر  ال

د المحور الخامس : دراسات تطبيقية وميدانية حول الموار
  البشرية.

 دراسات تتعلق بالموظفين ومشاكلهم. -
 دراسات التطابق النظري والواقعي للموارد البشرية. -
دراسات حول التنسيق بين مصالح الموارد البشرية  -

 للمؤسسات.
 

  هيئات الملتقى.
  الرئيسين الشرفيين للملتقى :

  األستاذ الدكتور : بن عبيد الطاهر  مدير الجامعة
  : مرازقة عيسى عميد الكلية األستاذ الدكتور

  مقاوسي صليحة. /رئيسة الملتقى واللجنة العلمية  : د
 أعضاء اللجنة العلمية.

جامعة (هـــارون الطاهــــر/أ.د-)جامعة باتنة الجزائر(رحـال علـي/أ.د-
قيرة /أ.د-)رجامعة باتنة الجـزائـ(مـرازقة عيسى/أ.د-)باتنـة الجزائر

جامعة (بوودن عبــد العزيز /أ.د )الجزائر جامعة سكيكـــدة(إسمـاعيل 
نبهة   /أ.د -.)لندن(ناصر الفضلي   /أ.د -.)الجــزائر 2قسنطينة 

 المــحمود س وظ يحيىـــمحف /أ.د-.)لنــدن(محمــود طربوش 
أحمـــد /.دأ -)قطر(ة بنت عبـــد ا أشكنــــاني فــــوزي /أ.د -)مصر(

صفوت سهير  /أ.د -)الكويت(حســـام  أوغــلو/أ.د )تركيا(أويصــال 
فرحي  /أ.د -  )مصر( عبد الفتاح شمسل أم /أ.د -)مصر(جيد عبد ال

بـــوذراع أحمــــد /أ.د -)العليا للتجارة الجزائرالمدرسة (محمد 
جامعة باتنــة (بن زيــان إيمـــان /أ.د - .)جامعـة باتنة الجزائر(

-)عـــة باتنــــة الجـزائرجام(لعمــــاري أحمــد /أ.د -)الجـــزائر

جامعة (لوشن حسين /أ.د-)جامعـــة باتنة الجزائر(ي كمال عايش/أ.د
-)جامعة باتنة الجزائر(فــالحي صــــالح/دأ. - )باتنة الجزائر

زيتــوني /أ.د-)جامعة باتنة الجزائر(يحيـاوي إلهــــــام/أ.د
-)جامعة قسنطينة(مـــولـودلعرابة /أ.د-)جامعـــة باتنـة الجزائر(عمـار

جامعة مسيلة (قجة رضــــا/د-)جامعة باتنة الجزائر(شريف عمر/أ.د
دبلة /د- )المسيلة الجزائر جامعة(ن يمينة سعيـــدب/د )الجزائر

جامعة  (بوزيان راضية/د- )معة محمد خيضر بسكرة الجزائرجا(فاتح
-)الجزائر جامعـة مسيلة(بلوم إسمهــــان/د- )الطارف الجــزائــــــر

جامعة (عـــــرعور مليكة/د-)جامعة باتنة الجزائر(لحـــول ساميـــة/د
يحياوي /د-)جامعة باتنة الجــــزائر(قريزكيــة م/د-)بسكرة الجزائر

بولخوخ /أ-)جامعة باتنة الجزائر(بوقنة سليم /أ-)جامعة باتنة(نعيمــة
-)ةالمدرسة العليا للتجار(شبيلة عائشة/أ-)جامعة باتنة(عيسى

      )جامعة باتنة(خــــروبي مــــراد/أ -. )عة باتنةجام(جمعوني هند/أ

 أعضاء لجنة التنظيم.

  بولخوخ عيسى /أ -هماش ساعد     /أ -رئيسا اللجنة التنظيمية : -
  

-)جامعة باتنة(لخضر خالف/أ-)نةجامعة بات(بلخيري رمضان /أ-
 /أ-)جامعة باتنة(عشي عادل /أ)جامعة باتنة(سليم بوقنة/أ

-)جامعة باتنة( سهيلزغدود /أ-)جامعة باتنة(بحشاشي رابح
- )جامعةباتنة(بن عروس جمال  /أ -)جامعة باتنة(باديس لونيس/أ

  )جامعة المسيلة(شباح مريم /أ
 -)جامعة باتنة(اح. عمار مر -)جامعة باتنة(مرازقة حكيمة  -

 -)جامعة باتنة(مباركي سامي. -)جامعة باتنة(لوهابي جمال.
جامعة (أونيس عبد اللطيف.  -)جامعة باتنة(مرابطي عبد الغاني. 

  )جامعة باتنة(غليد سميرة.  - )جامعة باتنة(حمادي وليد.  -)باتنة

 شروط المشاركة

ً لم يسبق نشره أو تقديمه إلى  -  جهة أخرىأن يكون البحث أصيال
  وضمن محاور الملتقى

واإلنجليزية، مرفقة الفرنسية المشاركات باللغات: العربية،  تحرر -
  بملخص بغير لغة البحث

أن يتحرى الباحث في بحثه الجدة والعمق والدقة ، وااللتزام  -
 بالشروط العلمية والمنهجية

، بما في ذلك المراجع  صفحة 20أال يزيد حجم البحث عن  -
  والمالحق

 14حجم Traditional arabic أو Simplified Arabic استعمال خط -
للكتابة باللغة  12حجم  Times New Roman للكتابة باللغة العربية و

األجنبية، وترسل المشاركات عن طريق البريد اإللكتروني بملف 
   مرفق

  بطريقة إلكترونية ترقم االقتباسات وتهمش في نهاية الصفحة -
للشرط قائمة المصـادر والمراجع مستوفاًة وترتب أن ُتْثَبث  -

 .في آخر البحث المنهجية 
إقامة  لمشاركة تكون لمتدخل أو اثنين على األكثر، ويتم التكفلا -

 بمتدخل واحد في حالة المشاركات الثنائية وإعاشة
 .ضرورة إرسال ملخص عن السيرة الذاتية و صورة شمسية -
 األبحاث الم المحددة الستبالتواريخ االلتزام  -
 تنشر األبحاث في كتاب المؤتمر -

  :تواريخ محددة
-   10/02/2015    : العلمية كاملة األبحاثآخر موعد الستقبال   

  -   20/03/2015آخر أجل للرد على األبحاث العلمية المقبولة :       
-   .2015أفريل  20و  19     ى:ــــــــلتقـاد المـــــــــوعد انعقــــم  

  ترسل األبحاث كاملة عن طريق البريد االلكتروني التالي  :  - 
   

Grheco2015@gmail.com  
-  


