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المؤتمر الدولي السادس لإلدارة واالقتصاد والتنمية
"تأسيس اقتصاد داعم للتنمية الشاملة"

رسالة المؤتمر:
يمثل $المؤتمر $الدولي $السادس $لالقتصاد $والتنمية $النسخة $المطورة $لمؤتمر $اإلدارة $واالقتصاد $والتنمية $؛ $وقد $جاء $تعديل
العنوان $بناء $على $توصيات $الموسم $العلمي $الدولي $الثالث $ورعاية $لمقصد $تركيز $أهدافه $وتحديدها $؛ $وذلك $لتحقيق $رؤية
جديدة تتضمن عددا ً من اإلجراءات والتطبيقات واالختبارات التي ستخرج به عن المألوف إلى حيز اإليجابية والفاعلية
الجادة $التي $تعالج $إشكاليات
القصوى $من $خالل $التواصل $مع $الخبراء $والمتخصصين $عن $طريق $المؤتمرات $الدولية$
ّ
المعاصر وتبحث آليات $تطوير $األداء $اإلداري وطرق $تنمية $االقتصاد $والتنمية $وتسهم
اإلدارة $واالقتصاد $والتنمية $في عالمناُ $
في $تعزيز $القيم $اإلدارية $والعلوم $والمعارف $المرتبطة $باالقتصاد $والتنمية $واالنفتاح $على $مستجدات $العلوم $والنظريات
المتعلقة $بموضوع $المؤتمر . $وانطالقاً $من $هذه $الرؤية $يواصل $الموسم $العلمي $للمؤتمرات $الدولية $وورش $العمل
والمعارض $التدريبية $،دعم $المؤتمر $الدولي $األول $لإلدارة $واالقتصاد $والتنمية $ورعايته $تحت $شعار" $التنمية $واقتصاد
المعرفة  :عالقة تالزم" .

أهداف المؤتمر:
أوال :إعداد مساقات تعليمية حديثة لتدريس مختلف فروع علوم اإلدارة واالقتصاد وتخصصاته من منظور التنمية.
ثانيا ً :دراسة الواقع االقتصادي لمختلف الدول النامية $والمتقدمة $وإيجاد الحلول الناجعة $للتطوير والنهوض االقتصادي من
خالل اإلفادة من التجارب العالمية الناجحة.
ثالثا :استعراض التجارب والخبرات اإلدارية واالقتصادية العالمية في مجاالت تنمية الموارد البشرية.
رابعا ً :دراسة $األداء $اإلداري واالقتصادي في المؤسسات $كافة $وإيجاد $الحلول وتطوير $األداء $من $خالل اإلفادة $من $التجارب
العالمية.
خامسا ً :توفير $منصة $تعارف $وتبادل خبرات $للباحثين $والخبراء $في مجاالت $اإلدارة $واالقتصاد $من $مختلف دول العالم ومن
مختلف المدارس اإلدارية واالقتصادية.
مجاالت المؤتمر:
يستقبل المؤتمر البحوث والمشاركين في جميع المجاالت المتصلة بالتنمية والتطوير واالبتكار في المجاالت االقتصادية
وفروع التنمية المعنية بالمحاور المذكورة في هذا اإلعالن .
سيتم نشر أبحاث مختارة في إحدى المجالت الدولية ال ُمح ّكمة الصادرة عن المعهد العلمي للتدريب المتقدم والدراسات
"معتمد"

أقسام المؤتمر ومحاوره:
أو ً
ال :قسم اإلدارة:
المحور األول :ويشتمل على المسارات اآلتية:
•

إدارة األعمال الدولية :اإلدارة الدولية ،االقتصاد الدولي ،التسويق الدولي ،القوانين الدولية المتعلقة باالقتصاد.

نظم المعلومات اإلدارية :تحليBBل النظم وتصBBميمها ،إدارة قواعBBد البيانBBات ،تطبيقBBات نظم المعلومBBات اإلداريBBة في بيئBBة
•
األعمال.
•

االستثمار والتمويل وإدارة المنشآت المالية.

•

إدارة الموارد البشرية وتنظيمها :التخطيط للموارد البشرية وتنظيمها ،التطور التنظيمي ،إعادة التنظيم.

•

التسويق :بحوث التسويق ،إدارة المبيعات ،إدارة االتصاالت التسويقية ،قنوات التوزيع.

•

إدارة العمليات والجودة :بحوث العمليات ،إدارة الجودة ،إدارة الجودة الشاملة.

•

مساقات دراسية مقترحة في مجال إدارة األعمال ونظم إدارة الموارد البشرية والتخطيط اإلداري وإدارة الجودة.

المحور الثاني :ويشتمل على المسارات اآلتية:
إدارة الخدمة المدنية :تخطيط القوى العاملة ،تصنيف الوظائف وأنظمة األجور والرواتب ،سياسات التوظيف الحكومي
•
التدريب اإلداري ،تقييم األداء.
اإلدارة المحلية :اإلدارة اإلقليمية والمحلية ،التمويل المحلي ،إدارة المرافBBق المحليBBة ،العالقBBات التنظيميBBة بين األجهBBزة
•
اإلقليمية والمحلية ،أنظمة الحكم المحلي.
إدارة الخدمات الصحية :اإلدارة الصحية ،التخطيط االستراتيجي (في المجال الصحي) ،اقتصBBاديات الصBBحة ،األنظمBBة
•
الصحية ،التمويل في المنظمات الصحية ،الرعاية الصحية في الدول النامية.
التخطيط والموازنة :تخطيط القوى العاملة ،التخطيط اإلقليمي والمحلي ،اإلحصBاء والتخطيBط الموازنBة العامBة الرقابBة
•
العامة ،المالية العامة.
التنظيم والتطوير اإلداري :أساليب وطرق العمل ،السلوك التطبيقي ،التحليل التنظيمي ،االستشارات اإلداريBBة االتصBBال
•
في المنظمات العامة ،أجهزة التطوير اإلداري.
مسBBاقات دراسBBية مقترحBBة في إدارة الخدمBBة المدنيBBة واإلدارة المحليBBة الحديثBBة ونظم إدارة سBوق العمBBل ومراقبBBة تنفيBBذ
•
الخطط التنموية.
ثانيًا :قسم االقتصاد:
المحور األول :ويشتمل على المسارات اآلتية:
االقتصاد الجزئي :سلوك المستهلك ،سلوك المنتج ،نظرية الثمن ،سعر السلعة.
•
االقتصاد الكلي :الناتج القومي ،الدخل القومي ،االستثمار واالدخار ،العرض والطلب الكلي.
•
االقتصاد القياسي :النظرية االقتصادية ،االقتصاد الرياضي ،اإلحصاء االقتصادي ،اإلحصاء الرياضي ،األساليب
•
اإلحصائية (الطرق اإلحصائية)
النظريات االقتصادية :االقتصاد اإلسالمي ،االقتصاديات الرأسBBمالية واالشBBتراكية دراسBBات مقارنBBة ودراسBBات نقديBBة،
•
النظام االقتصادي المختلط (الموجه) ،اقتصاد الباب المفتوح.
اقتصاد األعمال والمالية واالقتصاد المالي والنقدي.
•
مساقات دراسية مقترحة في مجال االستثمار والتنمية وتأثير أنواع االقتصاد في جهود التنمية.
•
المحور الثاني :ويشتمل على المسارات اآلتية:
االقتصاد السياسي واالقتصاد الدولي.
•
التنمية االقتصادية :اقتصاد التنظيم الصناعي ،االقتصاد الزراعي.
•
كليات ومعاهد ومراكز الدراسات االقتصادية :آفاق مستقبلية عبر مشاريع التطوير والتنمية.
•
ثالثًا :قسم برامج اإلدارة واالقتصاد والتنمية
المحور األول :ويشتمل على المسارات اآلتية:
االقتصاد والتنمية :التأثير المتبادل.
•
التحوالت االقتصادية وأثرها في برامج التنمية.
•
تنمية الموارد االقتصادية ودورها في تحقيق التنمية.
•
تطوير الرؤى االقتصادية عبر مخرجات التنمية.
•
دراسات حول االقتصاد القائم على المعرفة.
•

المحور الثاني :ويشتمل على المسارات اآلتية:
اإلدارة الفاعلة وتحديات األزمات االقتصادية العالمية.
•
تنمية الموارد البشرية في ظل التكنولوجيا الحديثة.
•
تنمية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي.
•
مساقات التنمية في مجال االقتصاد واإلدارة.
•
تعزيز الخبرات والقدرات اإلدارية في مجال التنمية.
•

هنالك جوائز تقديرية ودروع وأوسمة لألبحاث المتميزة مقدمة من المؤسسات المنظمة للمؤتمر

