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 الدراس ي اليوم ديباجة

 

يئة األعمال بأسهمت التغيرات املستمرة التي أفرزتها العوملة في تغيير      

خاصة بعد التحول نحو االقتصاد املعرفي هذا االقتصاد الذي يعتمد على 

 املعرفة كمصدر للثروة وعامل جد مهم يحقق أهداف املؤسسة.

إن ادراج مفهوم املعرفة ضمن األساليب اإلدارية الحديثة يعد بمثابة  

الحجر األساس التي تبنى عليه استراتيجيات وسياسات املؤسسات خاصة 

قيق االستدامة، االستمرارية والتفوق في مجال مح الى تحتلك التي تط

ى حيازة هذا املورد يعد بمثابة مكسب تنافس ي يساعد على األعمال. وأضح

الولوج الى العاملية وتحدي أيضا للمؤسسات التي تطمح الى تحقيق 

 الفعالية والريادة في مجال األعمال.

نها التحول نحو اقتصاد معرفي ال يحقق فائدته ن انتهاج سبل من شأإ        

 إوفعاليته 
ّ

موارد املعرفية بغية تحقيق  من خالل االستخدام الكفء للال

مساعي املؤسسة بشكل يعظم من قيمتها السوقية ويساعد في ترشد 

سياسة اتخاد القرار لديها، ويحسن من مستويات اإلنتاجية ويعزز من 

لى تحقيق مزايا تنافسية يصعب محاكاتها إمستويات األداء بها، وصوال 

وبشكل كبير على  بسهولة خاصة في ظل تزايد حدة التنافسية التي أثرت

 الكثير من االقتصاديات العاملية. 

تعد إدارة املعرفة من أكثر األساليب اإلدارية نجاعة وفعالية في          

تحقيق رسالة املؤسسة، ويعد رأس املال الفكري أحد أهم مصادرها 

باعتباره مصدر لإلبداع واالبتكار داخل املنظمة واداة فعالة ومساهمة في 

اختيار البدائل واتخاذ  واستراتيجية املؤسسة عالوة علىرسم خطط 

القرارات بها، والتي بفضلها تستطيع هذه األخيرة تعظيم أدائها 

  وتحقيق التميز في مجال ممارسة األعمال.

 

دور االقتصاد املعرفي في تحسين أداء 

 املؤسسات االقتصادية

 



 ومن خالل اليوم الدراس ي سيتم التركيز على األهداف التالية:

 توضيح مفهوم االقتصاد املعرفي -

د املعرفي في تحسين أداء ابراز أهمية االقتصا -

 املؤسسات

تقييم مدى استعداد الجزائر لتطوير اقتصادها من  -

خالل تحليل أهم مؤشرات اقتصاد املعرفة في الجزائر.

االستفادة من تجارب بعض الدول في مجال االقتصاد  -

 .املعرفي

محاور اليوم الدراس ي

القتصاد املعرفيل: التأصيل النظري املحور األول 

: عالقة االقتصاد املعرفي باألداءاملحور الثاني

فيها الجزائر وتبنيها  عربية بماتجارب  املحور الثالث:

 .املعرفي دلالقتصا

املشاركون في اليوم الدراس ي:

.باحثينالساتذة و أل ا -

 .طلبة دكتوراه -

شروط املشاركة

سم، 24سم/17بحجم  Wordبصيغة  البحثيةتحرر األوراق  -

للنص  14بالنسبة للغة العربية، مقاس Sakkal Majalla خط

 بين االسطر، وبخط 1، واستخدام املسافة للهوامش 10و

Times New Roman  

APAللنص، مع كتابة الهوامش بطريقة  12مقاس 

 البريدفي شكل ملف مرفق عن طريق  البحثيةترسل الورقة  -

knowledgeeconomy9@gmail.comااللكتروني التالي:

النموذج  املشاركة حسبباستمارة البحثية ترفق الورقة  -

مشاركين على األكثر( 3)أذناه 

يمكن كتابة الورقة البحثية باللغة: العربية، الفرنسية،  -

 اإلنجليزية.

يزيد صفحة وال  10عن  ال يقل عدد صفحات الورقة البحثية -

ذلك قائمة املراجع واملالحق ان وجدت.صفحة بما في  25 عن

البحثية قد قدمت للمشاركة تكن الورقةال  -

في نشاط علمي آخر أو تم نشرها سابقا. 
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