بَرنامجََالتعليمََالعاليَللعلومََاإلداريةََ
َ 26-19فبرايرَََ2018
ماليزياَ–َبتراجايا

بَرنامجََالتعليمََالعاليَللعلومََاإلدارية ،فعالية علمية متميزة ،تطلقها منصة " أريد " برعاية مجموعة
من الجامعات والمؤسسات العلمية العريقة على الصعيد العالمي.
هذا البرنامج العلمي الرائد يشكل بيئة مالئمة ،وفضاء مثاليا يستوعب العلماء والخبراء والباحثين
المهتمين بمجال العلوم اإلدارية والراغبين في المساهمة الفاعلة في تطويره من جميع أنحاء العالم
من أجل اإلسهام في تحقيق نهضة معرفية في مجال العلوم اإلدارية بالطاقات العلمية للناطقين
بالعربية.
البرنامج غني وحافل بالفعاليات والمؤتمرات والمحاضرات ،والندوات ،والدورات التدريبية
وورش العمل في مجال العلوم اإلدارية ،والتي من شأنها جمع المشاركين ،وتوفير فرص اللقاء
والتعارف وتبادل األفكار ،وتعزيز التواصل الفعال بينهم.
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يهدف البرنامج إلى تحقيق مجموعة من األهداف المحددة والواضحة التي ستسهم في تطوير العلوم
اإلدارية ،واالرتقاء بمستوى حياة األفراد والمجتمعات بشكل عام:
• تطوير العلوم اإلدارية المختلفة بما يحقق ارتقاء في جودة الحياة.
• إقامة برامج علمية متعددة في مكان وزمان موحدين ،تتيح أكبر قدر من الفائدة للمشاركين؛ من
خالل تجاوز معوقات المكان والزمان ،ومساعدتهم على توثيق إسهاماتهم العلمية ،واستثمار مشاركة
كبار الخبراء في تقديم برامج علمية تطويرية في العلوم اإلدارية .
• تيسير فرص المشاركة العلمية الجادَّة والمتعددة للباحثين من مختلف أنحاء العالم عبر اتاحة
المشاركة االلكترونية.
• توفير مظلة جامعة للعلوم اإلدارية لتالقح األفكار اإلبداعية ،واتحاد الطاقات العلمية ،تشجع على
عقد اتفاقيات علمية بين األفراد والمؤسسات المعنية بتطوير العلوم اإلدارية على الصعيد الدولي.
• االستفادة من التجربة الماليزية في العلوم اإلدارية في ضوء جملة األنشطة التي تشتمل عليها برنامج
التعليم العالي للعلوم اإلدارية.

وكما أسلفنا الذكر فإن "برنامجَالتعليمَالعاليَللعلومَاإلدارية" يتضمن عشرة مؤتمرات علمية ذات
مستوى عال ،يؤطرها خبراء وأكاديميون ذووا كفاءة مهنية وقدرات احترافية عاليتين.

تواريخَمهمة
• آخر أجل لتقديم الملخصات  31يناير 2018م.
• آخر أجل لإلعالن عن الملخصات المقبولة  10فبراير 2018م.
• نظرا لطبيعة البرنامج فيمكن ارسال البحوث كاملة بعد  60يوم من فعاليات برنامج التعليم
العالي للعلوم االدارية
• موعد البرنامج  26-19 :فبراير 2018م
•  26فبراير رحلة علمية لالطالع على تجارب ماليزية ناجحة
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الدوراتَالتدريبيةَََ23-19فبرايرََ2018
• الماجستير المهني المصغر في ادارة االعمال Mini MBA
• ادارة المشاريع االحترافية PMP
• رخصة قيادة االعمال Business Driving License

مالحظاتَعامةََ
كل دورة تستغرق  5أيام بواقع  8ساعات يوميا –  40ساعة
يجب على المتدرب االلتحاق بأحد المؤتمرات العلمية –  20ساعة
يصبح عدد الساعات الكلية للبرنامج  60ساعة مما يؤهل المتدرب الحصول على شهادة معتمدة
ومصدقة.
يمكن للراغب االلتحاق بالمؤتمرات فقط والحصول على شهادة المؤتمر واليشترط تسجيله في
الدورات أعاله.
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المؤتمراتَالدوليةََ25-24فبرايرََ2018
 .1المَؤتمرََالدوليََاألوَلََلإلدارةََوالتخطيطََ
أضحى لمفهومي اإلدارة والتخطيط أهمية بالغة لدى رجال األعمال ومديري الشركات والمؤسسات
الحكومية والخاصة ،والمقصود بهذين المفهومين مجموع المهام اإلدارية التي تهدف إلى تحديد
األهداف المستقبلية للمنظمات والمؤسسات وطرق تحديد هذه األهداف ،وتبرز أهميته في توقعاته
للمستقبل وما قد يحمل من حوادث غير متوقعة ومفاجآت وتقلبات ،مما يفرض على
رجل اإلدارة عمل االفتراضات الالزمة لما قد يكون عليه هذا المستقبل ،وتكوين فكرة عما سيكون
عليه الوضع عند البدء في تنفيذ األهداف خالل مراحل التنفيذ المختلفة.

محاورَالمؤتمرَ:
▪ االتجاهات النظرية الحديثة في علم التخطيط االستراتيجي.
▪ خصائص اإلدارة الوظيفية وتطبيقاتها العملية .
▪ أخالقيات العمل اإلداري وضوابطه المؤسسية .
▪ فروع وأنواع اإلدارة .
▪ مفهوم التخطيط اإلداري ومبادئه األساسية.
▪ أنواع التخطيط اإلداري وأهميته في رسم خطة عمل ناجعة.
▪ خطوات التخطيط اإلداري وصياغة استراتيجية فعالة.
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 .2المؤتمرََالدوليََاألولََلإلدارةََالتربويةََ
صارت اإلدارة التربوية ،أو اإلدارة التعليمية ،أو المدرسية تحظى بعناية كبيرة من طرف المؤسسات
الرسمية الحكومية ،نظرا لكونها تعد عملية قيادة الناس وتوجيههم ،أو ضبطهم لتحقيق هدف معين
ومشترك ،وتعرف أيضا على أنها الطريقة التي يو َّجه بها التعليم في مجتمع معين ،وذلك بما يتالءم
مع أوضاعه ومع األيديولوجية الموجودة فيه ،وكذلك مع االتجاهات الفكرية التربوية السائدة به،
وذلك لتحقيق األهداف الموضوعة والمخطط لها.
محاورَالمؤتمرَ

▪ مفهوم اإلدارة التربوية ومبادئها العامة.
▪ الخصائص المميزة لإلدارة التربوية وأهدافها العامة.
▪ األطر النظرية لإلدارة التربوية ومجاالت تطبيقها.
▪ نماذج تطبيقية لإلدارة التربوية في المجال التعليمي.
▪ ضوابط التنزيل النظري وأحكامه على أرض الواقع.
▪ اإلدارة التربوية من التخطيط إلى التفعيل.
▪ االتجاهات الحديثة في مجال اإلدارة التربوية.
▪ مبادئ وأسس صياغة استراتيجية محكمة في مجال اإلدارة التربوية.
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 .3المؤتمرََالدوليََاألولََلالتجاهاتََالمتقدمةََفيَالعلومََاإلداريةََ
أصبح الفكر اإلداري يعرف اتجاهات وتطورات جديدة مواكبة ومسايرة لتلك التغيرات والتطورات
العلمية والتكنولوجية ،فعلى خالف العصور السابقة بدأت أهمية المعرفة ودورها في إتمام األنشطة،
وزادت معها أهمية اإلبداع واالبتكار كضرورة للبقاء ،سواء بالنسبة لألفراد أم للمنظمات أم المجتمعات
فكل شخص يريد إثبات وجوده ،ويحافظ عن كينونته عليه أن يبدع ويبتكر ،ونتيجة لذلك أضحى اإلبداع
واالبتكار والمنتجات الفكرية ضرورية  ،ولها أهميتها البالغة بصفة عامة  ،إلى الحد الذي أظهر نمط
حياة جديد ،يرتكز باألساس على المعلومات والمعارف ،فأصبحت بذلك المجتمعات بفضل تكنولوجيا
المعلومات واالتصال ذات صبغة جديدة من حيث العالقات التي تربط بين أفرادها وكياناتها
االجتماعيةَ.
محاورَالمؤتمر

▪ أحدث فروع العلوم اإلدارية ومجاالت اشتغالها.
▪ المفاهيم اإلدارية المعاصرة.
▪ ارتباط العلوم اإلدارية بحاجيات سوق العمل .
▪ إدارة الجودة ودورها في إحداث تنمية مستدامة وشاملة.
▪ تكنولوجيا األداء البشري.
▪ إدارة رأس المال الفكري.
▪ أساسيات التسويق بالعالقات.
▪ أحدث األطر النظرية والمنهجية في اإلدارة المالية والمصرفية.
▪ االتجاهات الحديثة في نظم المعلومات اإلدارية.
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 .4المؤتمرََالدوليََاألولََفيَاإلدارةََاإلسالميةََ
َّ
إن اإلسالم يحدد الغاية من الوجود ،ويضبط التوازن بين الفرد والوجود ،والمجتمع باعتبار أن الفرد
هو جزء من الكون .ونالحظ في كثير من اآليات القرآنية هذا الربط بين الفرد والكون" وماَخل ْقتَ

ا ْلجنَو ْاإل ْنسَإَّلَلي ْعبدون ،ماَأريدَم ْنه ْمَم ْنَر ْز ٍقَوماَأريدَأ ْنَي ْطعمونَ" الذاريات.
وقد وظفت الدولة اإلسالمية اإلدارة بوصفها إحدى الوسائل للوصول إلى غاياتها ووظائفها .ولكي
تتمكن اإلدارة من أداء مهمتها كما ينبغي فال بد أن ترتبط بمبادئ المجتمع اإلسالمي وفلسفته ،لذلك
َّ
فإن اإلدارة اإلسالمية ظلت مرتبطة بالبيئة اإلسالمية ،والفرد العامل ملتزم بمبادئ الشريعة
اإلسالمية حيثما كان في المنزل ،أو المتجر ،أو الحقل ،أو المنظمة اإلدارية ،أو الوسط االجتماعي،
فهو يعبد للا ،ويراقبه في كل خطوة يخطوها ،يقول الرسول صلى للا عليه وسلم" :اتقََللاََكأنكَتراهَ

فإنَلمَتكنَتراهَفإنهَيراك".
محاورَالمؤتمرَ

▪ مقدمة في اإلدارة اإلسالمية :المفهوم ،والمبادئ ،واألهداف ،واألهمية.
▪ الخصائص المميزة لنظرية اإلدارة في اإلسالم عن باقي النظريات القديمة منها والمعاصرة.
▪ النظام المحاسبي في اإلسالم بين التأصيل والتطبيق.
▪ الوقف في اإلسالم أسلوب إداري عملي.
▪ اإلدارة في اإلسالم بين التفكير والتطبيق.
▪ التفكير االستراتيجي من القرآن والسنة.
▪ تطبيقات عملية ناجحة لإلدارة اإلسالمية.
▪ اإلدارة في اإلسالم وتجليات البعد األخالقي فيها.
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 .5المؤتمرََالدوليََاألولَلتطويرََالمواردََالبشريةَ
يعد مفهوم إدارة الموارد البشرية مرتبطا بالنشاط الخاص بتخطيط وتنظيم وتوجيه ومراقبة أداء
مجموعة األنشطة والعمليات التشغيلية المختلفة المتعلقة بإدارة العنصر البشري في المنظمة ،في
حين يختص تطوير الموارد البشرية بتكوين هيكل مناسب من الموارد البشرية ذات مستوى مناسب
من القدرات ،والمهارات المطلوبة لمقابلة احتياجات المنظمة ،ثم تدريب هذه المهارات وتنميتها
باستمرار ،وأيضا مكافأة األفراد مكافأة عادلة تتفق مع المجهودات التي تبذل ،ثم تحقيق نوع من
التكامل والتنسيق بين مصالح األفراد والمنظمة ،ومنع حدوث أي تضارب بينهما ،وأخيرا توفير
الرعاية والخدمات الالزمة لهم .كل ذلك من أجل اإلسهام في تحقيق أهداف المنظمة.
محاورَالمؤتمرَ

▪ أهمية تطوير الموارد البشرية  ،وأهدافه .
▪ تطوير الموارد البشرية بين التنظير والتطبيق.
▪ تخطيط استراتيجيات فعالة لتطوير الموارد البشرية في ضوء األهداف المسطرة.
▪ المتطلبات المهارية الالزم توفرها في إدارة الموارد البشرية وتطويرها.
▪ تحسين إنتاجية الموارد البشرية لدعم الميزة التنافسية.
▪ إدارة الموارد البشرية والقدرة على التفاعل وإدارة التغيير.
▪ حلول لتجاوز ضغوط العمل وأثرها السلبي في مردودية الموارد البشرية.
▪ مهارات االبتكار واإلبداع واالستثمار الفعال للموارد البشرية.
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 .6المؤتمرََالدوليََاألولََلالبتكارََورَيادةََاألعمالَ
أصبح مفهوم االبتكار في ريادة األعمال من المواضيع الرئيسية في اقتصاديات الدول المتقدمة و
النامية على حد سواء ،حيث تسهم المشاريع الريادية الفعالة في تحقيق التنمية االقتصادية ،وما
يالحظ أن عصر المعلومات قد أدى إلى إحداث تغيرات مثيرة في بيئة العمل  ،وقد أدت كل من
المشاركة و التكنولوجيا إلى زيادة سرعة خطى التنافس بين المؤسسات المحلية والعالمية ،و التي
تعمل بأسلوب ابتكاري على نشر الملومات من أجل إنتاج المنتجات ،و تقديم خدمات جديدة للعمالء،
كما يعد عصر المعلومات حافزا إلعادة أنماط العمل التقليدية الناجحة ،و نتيجة لذلك أصبح اإلبداع
ي في الفصل بين المؤسسات الرائدة و المؤسسات األقل ريادة على كافة المستويات
العامل األساس َّ
المحلية و اإلقليمية و العالمية.
محاورَالمؤتمرَ

▪ العوامل الداعمة لظهور رواد األعمال.
▪ صفات ومهارات رائد األعمال الناجح.
▪ محفزات اإلبداع واالبتكار.
▪ خصائص األفكار المبتكرة.
▪ أهمية الفكرة وأثرها في نجاح رائد األعمال.
▪ خصائص المنشآت الصغيرة وأطرها القانونية.
▪ من فكرة مبتكرة إلى مشروع ناجح .
▪ تكوين فريق اإلدارة والنظام المحاسبي والخطة التسويقية.
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 .7المؤتمرََالعلميََاألولََفيَاَّلدارةََوالتمويلََواَّلقتصادََ
ترتبط المفاهيم الثالثة لإلدارة ،والتمويل ،واالقتصاد فيما بينها ،ويتخذ هذا الترابط أشكاال عدة منها
التداخل والتكامل واالتصال ،وجميع هذه المفاهيم تمثل مواضيع دراسة وتطبيق في مجال العلوم
اإلدارية ،وال يستغني عنها كل مهتم أو ممارس للعمل اإلداري وتدبير المنشآت وتسيير المشاريع.
محاورَالمؤتمرَ

▪ اإلدارة والتمويل واالقتصاد في ظل العولمة واقتصاد السوق.
▪ القيادة التنظيمية.
▪ فهم األسواق ودراستها وتحليلها.
▪ مدخل إلى إدارة المحافظ .
▪ أخالقيات اإلدارة المالية .
▪ التدبير واإلدارة المالية للمقاوالت.
▪ إدارة المخاطر.
▪ حسن تدبير وإدارة الخزينة المالية للمنظمة.

َ
َ

َ
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 .8المؤتمرََالدوليََاألولَللتشريعاتََوالقوانينََفيَالعلومََاإلداريةََ
تنظم مجموعة من القواعد القانونية أنشطة المؤسسات والشركات واإلدارات أثناء تأدية وظائفها
اإلدارية ،وتبين كيفية إدارتها للمرافق العامة واستغاللها لألموال العامة ،باإلضافة إلى تحديد
عالقاتها بموظفيها من حيث التعيين  ،والترقية ،والتكليف  ،واإلعارة وغير ذلك من العالقات.
محاورَالمؤتمرَ

▪ مدخل إلى القضاء اإلداري :ماهيته ،أهميته ،وظائفه ،ومجاالت اشتغاله.
▪ مصادر التشريعات والقوانين الضابطة للعمل اإلداري.
▪ القانون الضريبي والمنازعات الضريبية.
▪ القوانين المنظمة إلنشاء المنشآت الصغرى والمتوسطة ،وإدارتها .
▪ الوضعية القانونية للموظف بين الحقوق والواجبات.
▪ قانون اإلجراءات اإلدارية.
▪ الضوابط والضمانات المرتبطة بالنشاط اإلداري.
▪ المراجعة القضائية في العمل اإلداري :المبادئ والسياسات واإلجراءات.
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 .9المؤتمرََالدوليََاألولََللتسويقََوالتجارةََاَّللكترونيةََ
تنقسم التجارة االلكترونية إلى ثالثة أنواع رئيسية :تجارة إلكترونية بين الشركات والشركات،
وتجارة إلكترونية بين الشركات والعمالء ،وتجارة إلكترونية بين العمالء والعمالء بغرض االقتناء
والمبادلة بين السلع والخدمات ،وقد ساعد ذلك الرواج للتجارة االلكترونية على إنشاء ما يس َّمى
بوظيفة ،التسويق اإللكتروني أو مهامه  ،عن طريق التفاعل بين األطراف للتبادل إلكترونيا بدال من
االتصال المادي المباشر ،فالتسويق اإللكتروني يعتمد بشكل أساسي على شبكة اإلنترنت في ممارسة
كافة األنشطة التسويقية ،كاإلعالن ،والبيع ،والتوزيع ،وبحوث التسويق ،وتصميم المنتجات الجديدة،
والتسعير ،وغيرها.
محاورَالمؤتمرَ

▪ مبادئ وأساسيات التجارة والتسويق االلكتروني.
▪ نظم المعلومات التسويقية.
▪ عقود التجارة اإللكترونية.
▪ الحماية القانونية للتجارة اإللكترونية.
▪ إدارة التفاوض التجاري عبر اإلنترنت.
▪ أساسيات اإلنترنت في خدمة التجارة اإللكترونية.
▪ إنشاء خطة تسويقية فعالة وتنفيذها عبر األنترنت.
▪ فهم سلوك المستهلك إلنجاح خطة تسويقية إلكترونية.
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.10المؤتمرََالدوليََاألولََلنظمََالمعلوماتََاإلداريةََ
صار مجال نظم المعلومات اإلدارية من الفروع العلمية التي حظيت باهتمام كبير خالل السنوات
األخيرة ،وتناولتها عدة دراسات وبحوث أكاديمية تبرز أهميتها في التدبير اإلداري للمؤسسات
والشركات والمشاريع ،ويشير المفهوم إلى معالجة المعلومات من خالل أجهزة الكمبيوتر ،واألجهزة
الذكية األخرى إلدارة القرارات اإلدارية ودعمها داخل المنظمة ،وقد يتضمن هذا المفهوم أيضا
أنظمة يطلق عليها نظام معالجة المعامالت ،ونظام دعم القرارات ،ونظام الخبراء ،أو نظام
المعلومات التنفيذية.
وكثيرا ما يستخدم هذا المصطلح في الدراسة األكاديمية للشركات ،ولديه صالت مع مجاالت أخرى،
مثل :نظم المعلومات ،وتكنولوجيا المعلومات ،والمعلوماتية ،والتجارة اإللكترونية ،وعلوم
الحاسوب.
محاورَالمؤتمرَ

▪ إدارة قواعد البيانات.
▪ تقنيات استخدام الوسائط المتعددة والعروض التقديمية.
▪ طوارئ أنظمة التحكم.
▪ اإلدارة المعلوماتية للموارد والنفقات.
▪ النمذجة االقتصادية.
▪ استخدام  Excel / VBAفي التدبير اإلداري والمحاسبي.
▪ معايير المحاسبة والتجميع والمعايير الدولية للتقارير المالية .IFRS
▪ إدارة األداء.
▪ اإلدارة اإللكترونية.
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ضوابطَالمشاركةَفيَالمؤتمراتَالعلميةَ

 -أال تكون الورقة البحثية قدمت في مؤتمر  ،أو ندوة علمية سابقة  ،أو نشرت في مجلة علمية.

 مراعاة سالمة اللغة  ،ومعايير المنهج العلمي  ،مع الحرص على الفكرة اإلبداعية ضمن محاور المؤتمر المطروحةأعاله.
 تشتمل الصفحة األولى من البحث  ،أو ورقة العمل  ،على اسم المؤتمر  ،والجهة المنظمة له  ،والعنوان كامال ،واسم الباحث  ،والدرجة العلمية  ،والبريد اإلليكتروني بدقة  ،ورقم الهاتف.

 يفضل أال تتجاوز المادة العلمية المقدمة خمسا وعشرين صفحة  ،حجم  ، A4شاملة المراجع  ،والمالحق . وضع الهوامش والتعليقات في نهاية كل صفحة  ،والمراجع  ،والفهارس  ،والمالحق في نهاية البحث  ،أو ورقةالعمل.

 يرفق بالمادة العلمية المكتوبة باللغة العربية ملخص باللغة االنجليزية  ،ويرفق بالمادة العلمية المكتوبة باللغةاالنجليزية  ،ملخص باللغة العربية  ،ويكون الملخص في حدود صفحة واحدة  ،أو (  150كلمة )  ،وملخص للسيرة
الذاتية للباحث في حدود صفحة واحدة.

 يفضل أن يرسل المشارك عرض المشاركة بطريق البور بوينت  ،وأال تتجاوز مدة تقديم الباحث من  20-15دقيقة.
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