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يد أهميتها وتأثيرها وتأثرها بالمجتمع اتزإن كبر حجم المشروعات و     

مختلفة و التطورات االعتماد المتبادل بين قطاعات اإلقتصاد ال، والتداخل و

 ما تتسم به البيئة التي تعمل فيها هذهالتكنولوجية واالجتماعية و

إلى تعقد و تشعب ديناميكية أدى وال المشروعات من ظروف عدم التأكد

حل هذه  المشاكل التي تواجهها اإلدارة اليوم لدرجة أصبح من الصعب عليها

البديهة التي كانت تتبعها في الماضي المشاكل عن طريق الحدس والتخمين و

، بهذا التشابك و التشعب و التعقد ال تتسموعندما كانت المشاكل بسيطة 

ها في اتخاذ القرارات السليمة ولما كانت كفاءة اإلدارة تقاس بدرجة نجاح

  .في الوقت المناسب مما يؤدي إلى نجاح المؤسسة في تحقيق أهدافها

الندوة  على هذا األساس كان لزاما علينا أن نفكر في تنظيم هذه    

ة معالجة بعض ما ي أرادت كلية العلوم االقتصادية بجامعة الجلفتالدولية ال

الكمية المعاصرة في منظمات األعمال من تطبيقات للطرق جاء من تطورات و

خالل اإلشارة إلى واقعها الحالي والتفكير في استراتيجية جيدة لمضامينها 

 المستقبلية.
    

 
 

 وحلها.مساعدة الباحثين في بناء النماذج الكمية .1
قياس كفاءة و فعالية منظمات األعمال باستخدام الطرق تقييم و.2

 الكمية.
معرفة صعوبات استعمال األساليب الكمية في تحليل الظاهرة .3

 االقتصادية.
التعرف على الصعوبات التي تواجهها المنظمات الجزائرية في تطبيق .4

 الطرق الكمية لحل مشاكلها.
إبراز تجارب المنظمات الرائدة في حل المشاكل المتعلقة بها باستخدام .5

 الطرق الكمية.

  

 نماذج البرمجة الرياضية و استخدامها في ادارة االعمال. :األول المحور

الندوة إشكالية  

 أهداف الندوة 

 محاور الندوة
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النماذج و الطرق الكمية االحتمالية المعاصرة و استخداماتها : المحور الثاني

 في إدارة أعمال المنظمات.

استخدام نماذج شبكات االعمال في تخصيص الموارد لدى  : المحور الثالث

 منظمات األعمال .

: النماذج الضبابية في الطرق الكمية و تطبيقاتها في منظمات الرابع المحور

 األعمال.

  

ألساتذة الباحثين والمهتمين بمجال الطرق الكمية و لالمشاركة مفتوحة .1

 الندوة األساسية. إدارة األعمال وبمحاور

الطرق الكمية بالمشاركة مفتوحة للخبراء المسؤولين عن كل ما يتعلق .2

 إدارة األعمال. و

 الباحثين بمجاالت الندوة.الدكتوراه المشاركة مفتوحة للطلبة .3

  

 

يجب أن يتصف البحث بما هو متعارف عليه من التحديد الدقيق .1

للموضوع واألصالة العلمية والمنهجية الواضحة والتوثيق الكامل 

 للمراجع والمصادر.

البحث تحليال نافذا وتقويما إيجابيا للحالة الراهنة  يجب أن يتضمن.2

 لموضوع البحث.

 الندوةالمشاركة في 

 شورط و ضوابط المشاركة في الندوة
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ه يضع الباحث مقدمة للبحث تتضمن الهدف المحدد من بحثه وعالقات.3

 .بمحاور ورقة العمل وموقعه منها

صفحة وأن ال تزيد عن  15عدد صفحات البحث عن  لال يقيجب أن .4

 صفحة. 22

 .15/10/2019قبل تاريخ ترسل استمارة المشاركة و المداخالت .5

ملخص البحث يتضمن العنوان والهدف األساسي وأهم األفكار والقضايا .6

 كلمة. 1500التي يتضمنها البحث ونتائجه وذلك في حدود 

 و الفرنسية. ةتقبل المداخالت باللغة العربية و اإلنجليزي.7

 Traditionnal Arabicتكتب مداخالت اللغة العربية بخط  .8

حجم  Times New Roman األجنبيةباللغات  أما 16حجم 

14. 

ترسل المداخلة و االستمارة قبل الموعد المحددة  على العنوان  .9

 التالي:

symposiumdj2019@gmail.com 

 لالتصال أو االستفسار

+213770784073 

+213660707863 
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 استمارة تسجيل المشاركة

 ول الندوة الدولية األ

 التجارية وعلوم التسييرللعلوم االقتصادية و 

18/11 /2019 

 بعنوان:

 الطرق و النماذج الكمية المعاصرة و تطبيقاتها في إدارة األعمال

 

يسرني أن أعلم عن رغبتي في تسجيل مشاركتي في الندوة الدولية األولى  وذلك بمداخلة 

 تحت عنوان:

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.......................................................................................................... 

 معلومات شخصية

 ............ ............. ....... ...........................................:..................االسم واللقب

 ....................................................................................الرتبة:....................

................................................... ...............................التخصص:.................

 ............................................................................الجامعة:........................

 .......................العنوان الشخصي:.................................................................-

 الهاتف:  

 ....………Email....................................................………البريد االلكتروني:


