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 اهداف المؤتمر

 
لقد أصبح التفوق الحضاري والتقدث االقتصادي يعتمد       

بشري باعتباره مصدرًا بصفة جوىرية عمى رأس المال ال
حاسمًا ومرجحًا لمميزة االستراتيجية والتنافسية في ىذا العالث 

 .المعولث
 

إن رأس المال البشري ىو حزمة الجدارات والقدرات التي      
يتميز بيا األفراد والقابمة لالستخداث لتحقيق الريادة واالبتكار 

ار في في ميادين األعمال المختمفة وبالتالي فإن االستثم
تنمية رأس المال البشري بصفة خاصة ورأس المال الفكري 
عمى وجو العموث ىو شرط جوىري لالنتقال إلى مجتمع 

 واقتصاد المعرفة الجديد.
 

تأسيسًا عمى ما تقدث فإن أي جيد يوجو نحو تعميق المعرفة 
العممية والعممية في إدارة رأس المال البشري ىو نشاط مبتكر 
ينتج قيمة مضافة من أجل االنجاز والتفوق والتنمية 

 المستدامة.
 

انعقاد ىذا المؤتمر ضمن سعي كمية االقتصاد والعموث  ويأتي
ل إدارة قممية والتطبيقية في حاإلدارية إلى إثراء المعرفة الع

 وتنمية رأس المال البشري.
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