
 

 نشاطات المؤتمر

 الدراسات العليا 

العلمية لطلبة الدراسـات العليا  األبحاث عرضيه سيتم فو

)الماجستير(  وفق شروط وقواعد النشر المعلنة بالمؤتمر. كما انه 

سيتم نشرها في العدد الخاص بمجلة الكلية كملخص فقط، على أن 

 يوم انعقاد المؤتمر عن طريق ملخصات األبحاثيتم عرض 

  :يتضمن الملصق ما يليبحيث   (Poster) الملصقات

 .عرض مقترحات الدراسات العلمية -

 .عرض مراجعة األدبيات السابقة -

 .)إن وجدت( عرض النتائج الميدانية -

 المعرض العلمي للكتاب العلمي 

سيتم إقامة معرض مصغر للكتاب العلمي وإتاحة الفرصة لدور 

الطالع على من االنشر بالمشاركة وتمكين المشاركين بالمؤتمر 

 .احدث الكتب في المجال العلمي
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 المحور الرابع: الدراسات اإلدارية

 .دور التخطيط االستراتيجي في دعم التنمية المستدامة .1

 .إدارة الجودة الشاملة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة .2

 .اثر الفساد اإلداري على التنمية المستدامة .3

 .إدارة المعرفة والتنمية المستدامة .4

 المحور الخامس: الدراسات التقنية وتحليل البيانات

في دعم التنمية (Big Data) دور تحليل البيانات الضخمة  .1

 المستدامة.

  .االقتصاد الرقمي ودوره في التنمية المستدامة .2

 دور الحوكمة االلكترونية في تحقيق التنمية المستدامة. .3

ودورها في إنجاح التنمية  األساليب الحديثة في تحليل البيانات .4

 .المستدامة

 

 شروط المشاركة

 تعبئة نموذج المشاركة الموجود في موقع المؤتمر. .1

 محاور المؤتمر. احدتتناول الورقة البحثية  أن .2

 االلتزام بأصول البحث العلمي في كتابة األوراق البحثية.  .3

 صفحة. عشرون يتعدى عدد صفحات البحث أن اليجب  .4

التقيد بالشروط الفنية لكتابة األوراق البحثية المعروضة في  .5

 صفحة المؤتمر.

 تخضع جميع األوراق البحثية للتحكيم العلمي. .6

ة استخدام برنامج العروض التقديمية )البوربوينت( في ضرور .7

 عرض األوراق البحثية بالمؤتمر.

سيتم توفير اإلقامة للمشاركين من خارج مدينة غريان الذين  .8

تقبل أوراقهم البحثية والمشاركون بدون أوراق بحثية الذين 

يرغبون في حضور المؤتمر ستكون إقامتهم على حسابهم 

 الخاص.

 

http://www.scsd2020.gu.edu.ly/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

الثاني: الدراسات المحاسبية المحور  

 دور المحاسبة اإلدارية البيئية في تحقيق التنمية المستدامة. .1

 البيانات والمعلومات المحاسبية في دعم التنمية دور  .2

 .على البيئة والمحافظةالمستدامة 

تحقيق التنمية   في  واالجتماعية  البيئية المراجعة دور .3

  .المستدامة

  .المستدامة  والتنمية  الشركاتحوكمة  .4

  

 المحور الثالث: الدراسات التمويلية والمصرفية

دور المؤسسات المالية و المصرفية في دعم التنمية  .1

 .المستدامة

المالية اإلسالمية وصناديق الزكاة و مؤسسات  المؤسسات .2

 .الوقف و دورها في تحقيق التنمية المستدامة

النظام المالي في الحوكمة المصرفية في الجهاز المصرفي و  .3

 .ليبيا و التنمية المستدامة

 .التمويل األصغر و دوره في معالجة قضايا الفقر و البطالة .4

 

 

 

 

 

 أهداف المؤتمر

  إتاحة فرصة للحوار بين األكاديميين والخبراء والمهتمين

 .بقضايا التنمية المستدامة

  خلق نوع من التكامل والتفاعل بين المؤسسات األكاديمية

  .والمجتمع من اجل خدمة التنمية المستدامة

  دراسة الجوانب االقتصادية والتقنية وعالقتها بالتنمية

 .المستدامة

  ً  .عرض تجارب التنمية المستدامة المتميزة إقليمياً ودوليا

 اقتراح الحلول والمعالجات لمعوقات التنمية المستدامة في ليبيا. 

 

 المستهدفون

 العليا ومراكز البحوث أساتذة الجامعات والمعاهد.  

 الخبراء والمتخصصون في موضوعات التنمية المستدامة.  

  الخبراء والمتخصصون والعاملون بحاضنات األعمال ومراكز

  .اإلشراف على المشروعات الصغرى والمتوسطة

 أعضاء غرف التجارة والصناعة والزراعة والحرف.  

  المستدامةالمسئولون بالوزارات ذات العالقة بالتنمية. 

  .المهتمون بالتنمية المستدامة في الجهات الدولية والمحلية 

  والمنشات الصناعية والتجارية والخدمية مديرو الشركات

  .بالقطاعين العام والخاصوالتقنية 

  العاملون بالمصارف التجارية والمتخصصة والمصرف

  المركزي.

 محاور المؤتمر

 المحور األول: الدراسات االقتصادية

 . دور القطاع العام والخاص في تحقيق التنمية المستدامة .1

اإلجراءات والسياسات االقتصادية في النمو االقتصادي  دور .2

 .المستدام

 معوقات التنمية المستدامة في ليبيا وسبل معالجتها. .3

دور المنظمات والمؤسسات التجارية والخدمية المحلية والدولية  .4

 في تحقيق التنمية المستدامة.

 

 

 

المؤتمر العلمي االول للتنمية المستدامة الواقع والمأمول 

 من منظور اقتصادي

 

 

 

 مقدمة

تعتزم كلية المحاسبة  ،في إطار المساهمة في دعم التنمية في ليبيا

بعنوان:  م2020 نوفمبر 30-29غريان عقد مؤتمرها األول يومي 

التنمية المستدامة الواقع والمأمول من منظور اقتصادي، والذي 

سيتناول التنميـة المستـدامة فــي ضـوء المفـاهيـم و األدوار 

االقتصادية المختلفة، وذلك من خالل مجموعة من األوراق العلمية 

 التي ستـُـقدم ضمن محاور المؤتمر.

 

 

 

البريد االلكتروني نة العلمية علىق البحثية إلي اللجترسل األورا  
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