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اإلشكالية
تمر المؤسسات اليوم بمرحلة تتسم بالتعقد والديناميكية على مختلف األصعدة السياسية واالجتماعية
واالقتصادية والثقافية والتكنولوجية واإليكولوجية وازدياد المنافسة على المستوى المحلي والدولي ،جعلت
هذه التغيرات المؤسسات تعيش في بيئة مختلفة عن تلك التي كانت تعيشها قبل سنوات قليلة فقط وخاصة
بعد تميزها بظاهرة المنافسة المفرطة ،ولمواجهة هذه التغيرات وتحقيقا لألداء لم تتوقف منذ سنوات
المقاربات اإلدارية عن تقديم العديد من األفكار النظرية والتطبيقية.
ال تبتعد المؤسسات الجزائرية عن تلك التطورات فهناك توجه القتصاد السوق وتدعيم دور القطاع
الخاص و التعاون من خالل التحالف أو الشراكة مع المؤسسات األجنبية و اختراق بعض المؤسسات
الجزائرية األسواق الدولية ،ففي هذا اإلطار العام يمكن تحليل إشكالية اليوم الدراسي من خالل تحليل
مختلف الممارسات اإلدارية للمؤسسات الجزائرية والتساؤل عن محتواها ،والى أي مدى توصلت ،وهل
ترتبط تلك الممارسات بالمقاربات النظرية المعروفة أو يمكن أن نصمم نماذج إدارية جزائرية بحتة
مرتبطة بسياق إنشاء وتطور تلك المؤسسات؟

المحاور

يجب أن يكون تحليل المحاور في كل المؤسسات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة وفي مختلف النشاطات
ولكل من القطاع العمومي والخاص:
 -1الممارسات اإلستراتيجية
 -2الممارسات التنظيمية
 -3الممارسات السلوكية
 -4ممارسات المراقبة
 -5ممارسات إدارة الموارد البشرية
 -6ممارسات إدارة التسويق
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 -7ممارسات إدارة اإلنتاج وادارة التموين
 -8ممارسات إدارة البحث والتطوير واإلبداع
 -9ممارسات إدارية مرتبطة بـالجانب اإللكتروني والرقمنة ونظم المعلومات وتكنولوجيات المعلومات
واالتصال.

األهداف
 -1مساعدة طلبة الدكتوراه ل م د من تعميق معارفهم في مجال تخصصهم وتحسين جودة بحوثهم
 -2المساهمة في نشر ثقافة ربط الجامعة بمحيطها االقتصادي بشكل عام والمؤسسات بشكل
خاص.

شروط المشاركة
 -1أن تكون المداخلة أصيلة علميا ومعدة من طرف باحثين فقط على األكثر.
 -2أن تكون المداخلة مكتوبة باللغة العربية أو الفرنسية أو اإلنجليزية.
 -3أن تكون المداخلة ضمن محاور اليوم الدراسي وان تشمل الدراسة الميدانية.
 -4أن تكون مستوفية للمنهجية العلمية.
 -5أن تكتب المداخالت باللغة العربية بنوع الخط  Simplified Arabicوبحجم  ،14إما المداخالت
باللغة األجنبية بنوع الخط  Time New Romanوبحجم  ،12مع ترك  2سم في كل االتجاهات.
 -6ان يرفق مع المداخلة ملخصا باللغة العربية واحدى اللغات األجنبية.
 -7تخضع جميع المداخالت المشاركة في اليوم الدراسي للتحكيم العلمي لغرض القبول.
 -8ال تقبل المداخالت والتي سبق وان قدمت في ملتقيات أخرى أو قبلت للنشر أو نشرت في مجالت.
 -9أخر اجل لقبول المداخالت 15 :افريل 2017
 -10ترسل المداخالت على البريد اإللكتروني للمخبرlmcea.alger3@gmail.com :
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استمارة المشاركة
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