
 

  



 

والتي يتجاوز من خاللها البلد  االقتصادي املرحلة الثالثة من نظرية مراحل النمو لروستو يعد اإلقالع

لنمو االقتصادي عندما تضعف القوى املقاومة للتقـدم، االعراقيل واملعيقات التي تحول دون تحقيق 

ويبدأ عند هذه املرحلة ناتج الفرد يف املتوسط يف االزدياد حاماًل معه تغييرات جذرية يف البنية 

لعوامل أبرزها استخدام الخزين الوطني من الكفاءات االقتصادية واالجتماعية التي تجسدها توليفة من ا

 .التي تتميز بالعبقرية وقوة اإلبداع والقدرة ىلع تجسد األفكار وتحويلها إلى نماذج تطبيقية حقيقية

رحلة اإلقالع االقتصادي من خالل التخلص من شرنقة االقتصاد إلى م  الوصول منذ عقودتسعى الجزائر 

الريعي يف ظل التغيرات املعرفية والتكنولوجية غير املسبوقة التي يشهدها العالم، وتبقى الكفاءات 

فضاًل عن عامل توفر املؤسسات ذات الكفاءة العالية  ،الوطنية من العوامل الجوهرّية لتحقيق هذا اإلقالع

عملية تحقيق مستوى نمو مقبول مرتبطًة عضويًا بتوّفر هذه ، فشد واملشاركة املجتمعّيةوالحكم الرا

أن السيما و؛ العوامل مجتمعة وتحديدًا الكفاءات الوطنية بنوعيها: الكفاءات املحلية والكفاءات بالخارج

ءاتها هناك تجارب عددية استطاعت أن توفق باقتدار يف تحقيق إقالعها االقتصادي من خالل كفا

 لتجسيد دور هذه الكفاءات. توفير حزمة من الشروط املوضوعيةمن خالل  الوطنية 

أكدت جائحة كوفيد وتداعياتها مرة أخرى ىلع أهمية الكفاءات الوطنية يف مواجهة األزمات، وهو ما دفع 

حلياًل للطروحات إلى تنظيم الطبعة الثانية للملتقى تثمينًا ملا تم مناقشته يف الطبعة األولى ودراسة وت

 .19ذات العالقة؛ السيما تلك املرتبطة بدور الكفاءات الوطنية يف مواجهة األزمات كأزمة كوفيد 

  :بناًء ىلع الطرح السابق تطرح اإلشكاليات اآلتية

ما هي سبل االستثمار يف الكفاءات الوطنية وتعزيز دورها يف تحقيق اإلقالع  
 الكفاءات الوطنية يف مواجهة األزمات؟ ما أهمية  االقتصادي؟

 ديباجة امللتقى 



 



  

 امللتقى  محاور 
 املحور األول

الثانياملحور   

الثالثاملحور   

الرابع املحور   

الخامس املحور   

السادس املحور   

السابع املحور   

مفاهيم ومقاربات نظرية حول الكفاءات واإلقالع 
 .االقتصادي

)مظاهرها، أسبابها، تحدياتها وآليات   ةهجرة األدمغ
 . الحد منها(

يف جذب الكفاءات الداخلية  دور السياسات الحكومية
 . والخارجية وتسخيرها يف خدمة اإلقالع االقتصادي

مساهمة املؤسسات االقتصادية يف جذب الكفاءات 
 .وتحقيق اإلقالع االقتصادي

تكوين/ تخريج  دور مؤسسات التعليم العالي يف 
 اإلطارات العليا للدولة.

االقتصاد:  األهمية النسبية للكفاءات الوطنية يف 
 .تجارب دولية  دراسات

 . هة األزماتج دور الكفاءات الوطنية يف موا



  

 امللتقى  املستهدفون من

 الوزارات واإلدارات املحلية

 الخبراء والباحثين وطلبة الدكتوراه

 الجامعات ومخابر البحث ومراكز البحث

 امللتقىفترة ومكان 

  بعد باستخدامعن  التحاضر بتقنية 2023فريل أ 16 - 15فترة يعقد امللتقى خالل 

 
 ومتابعة املنظمين للملتقى.شراف إتحت 



 

 شروط املداخلة

  املشاركة به.أن يكون البحث أصياًل ولم يسبق نشره أو 

 .تقبل البحوث باللغات الثالث: العربية واإلنجليزية والفرنسية 

  .الحد األقصى لعدد املشاركين يف املداخلة هو ثالث أعضاء 

    .أن تكون املداخلة يف موضوع امللتقى وأحد محاوره 

   .االلتزام باملنهجية العلمية يف إعداد البحوث واملداخالت 

  .تخضع جميع األبحاث للتحكيم من طرف لجنة علمية متخصصة 

  صفحة بما فيها الهوامش واملالحق. 20أال يتجاوز عدد صفحات املداخلة الـ 

  :يكون النص الكامل للمداخلة مكتوبًا وفق الشروط التالية 

املؤسسة( وعنوان  االسم واللقب، اإليميل، املهنة،)الصفحة األولى تتضمن بيانات الباحث  ▪

كلمة يشمل هدف البحث واإلشكالية  300املداخلة ومحور املشاركة، وملخص ال يتجاوز 

 املطروحة وأهم النتائج املتوصل إليها، والكلمات املفتاحية.

وتكتب املداخالت باللغة  16( حجم Sakkal Majallaتكتب املداخالت باللغة العربية بخط ) ▪

تضبط هوامش  .(Simpleوبمسافة بين األسطر ) 12حجم  (Times New Romanاألجنبية بخط )

 سم يسار وأىلع وأسفل الصفحة.2يمين الصفحة،  2.5الصفحات كالتالي: 

  (.Gras)تكتب العناوين الرئيسية والعناوين الفرعية بالخط الثخين  ▪

 يتم اإلشارة إلى املراجع يف متن النص )املؤلف، السنة( ويذكر كاماًل يف نهاية البحث.  ▪



 

 تواريخ هامة
  :2023مارس  20آخر أجل الستالم املداخالت. 

  2023مارس  31إلى  25يتم الرد ىلع جميع املداخالت بالقبول أو الرفض يف الفترة املمتدة من. 

  2023أفريل  13يتم إرسال برنامج امللتقى لجميع املشاركين الذين قبلت مداخالتهم قبل. 

 مالحظات مهمة

 مهمة معلومات

 ( يلتزم املشاركون يف امللتقى بإرسال نسخة عرضPower Point) .قبل تاريخ انعقاد املؤتمر 

  البريد االلكتروني الخاص بكل عضو يتم إرسال شهادات املشاركة باألبحاث وللمتدخلين بأبحاثهم عبر

 مشارك بعد انعقاد امللتقى.

  سيتم نشر أفضل األوراق البحثية يف عدد خاص بمجلة االبتكار والتنمية الصناعية ملخبر دراسات

حول املناطق الصناعية يف ظل الدور الجديد للجامعة ومجلة الباحث االقتصادي لكلية  ةاقتصادي

 ية وعلوم التسيير بجامعة محمد البشير اإلبراهيمي.العلوم االقتصادية والتجار

 التالي:ترسل جميع املداخالت عبر البريد االلكتروني للملتقى ىلع النحو 

 ة: ـــبريد األوراق العربيicceco.arabic2023@gmail.com 

  :بريد األوراق االنجليزيةicceco.english2023@gmail.com 

  :بريد األوراق الفرنسيةicceco.french2023@gmail.com 

 0661266661/  0666893771/   0672203694لالستفسار يرجى االتصال ىلع األرقام : 

 

mailto:icceco.arabic2023@gmail.com
mailto:icceco.english2023@gmail.com
mailto:icceco.french2023@gmail.com
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https://www.facebook.com/icceco2

 التنظيميةأعضاء اللجنة 


