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 دليل النشر مبجلة دراسات االقتصاد واألعمال

ت ةة ا محكدةة  مجلة  راساةةاال سصاد ةار مسل دةةاة رمايةة   لد ة  
 ة  لل ة  سصاد ةار مسوملةلس سوي ااة   ةجاممة  م ةأست   ت اية  

 س. 2014ه  سودلسفق 1435 اس 

تأحةةةةةة مجلةةةةة  راساةةةةةاال سصاد ةةةةةار مسل دةةةةةاة ةد ةةةةةاال  سو د ةةةةةا  
 ر دةةةا من مةةة  سوبحةةةلا مسو اساةةةاالمسوبةةةاح،    متيةةةمن روةةةن   ةةةأ 

مسودقةةةاصال سوملد ةةة   ملةةةلوص   ةةةأ مل  ةةةاال سوأاةةةا   سوجامم ةةة  
مبحةةلا سووةة مسال مسودةة تدأسال ممل  ةةاتما م ةةأمق سو دةةة مفقةةا  

 ول أمط مسوقلس   مسودلسصفاال سوداو  :

مجلةة  راساةةاال سصاد ةةار مسل دةةاة رمايةة   لد ةة  مد   ةة   .1
 مسودةةوم   سوملدةةأل ممحكدةة  تقبةة  سل دةةاة سودةةأل تدبةة  سلاةةلل 

 فأل سو داة .سو ح ح 

تو ةةةأ سودجلةةة  سلةحةةةاا مسو اساةةةاال سوملد ةةة  سودد   ةةة  فةةةأل  .2
حق  سومللس سصاد اري   محقةلة سودمأفة  سلىةأا  سال سو ةل  
بما  سودةأل وةن ييةبق   ةأوا أم تقة يدما ولو ةأ روةن  مةاال   ةأ 

 أىأا.

ية  تو أ سودجل  سلةحةاا مسو اساةاال ةةاولند   سومأب ة  مسي جل    .3
سودةةةأل وةةةن رةةةدن   ةةةأوا اةةةاةقا أم مق مةةة  ولو ةةةأ فةةةأل مجةةة ال أم 

 .ا رماياال أىأ 

حةةة  أأن يد،ةةة  سوبحةةةة رلةةةاف   لد ةةة   قأيةةة  أم ت ب ق ةةة  فةةةأل  .4
 مجاصال سصاد ار مسل داة.

 ة سر سوبحةلا ر مدد  سلصلة سوملد   سوددمااف  ل ما فةأل أن ت   .5
 مسو اسااال سوملد   ةدا فأل  وص سودق ين ولبحة بدمأيف لو سفه

مسودلث ةةةق سو امةةة  ولدأس ةةة   أايةةةامهمسودومج ةةة  سوددبمةةة  متويةةة ق 
مسوجةةةة سمة مجراست ىاتدةةةة  تد ةةةةد  ى صةةةة  مةةةةا تلصةةةة  رو ةةةةه 

 .سوباحة
 نتأاةةةة  سوبحةةةةلا مسو اساةةةةاال ممأس مةةةةاال سو دةةةةة مسودقةةةةاايأ روةةةة .6

 ولدجلةةةةة  يسييد ةةةةة   سيو دأم ةةةةةألسوبأيةةةةة  ا ةةةةة ح سودحأيةةةةةأ  لةةةةةن 
 .سودأسر   أوا سودارة سوملد   نيحدلي  ل

 سي جل  ية رأا  سوباحة أم سو اتة م  سوبحة مل  ةا  ةاولنة   .7
ر س لا   سولن  سومأب   وأل ون  سوبحةة ميأاة  مل  ةا  ةاولنة  

ميأس ةن أن   وأل ون  سوبحة سي جل  ي سومأب   ر س لا   سولن  

سودومج ةة  أوةة سف سوبحةةة  م ةةكل  سوبحةةة   دل ةة :رد ةةد  سو
دةةةةأل تلصةةةة  رو مةةةةا  سوبحةةةةة  سوودةةةةا   سلاااةةةة   سو سوددبمةةةة  فةةةةأل

 لةةةن أص ردجةةةامك  ةةة ر للدةةةاال  ؛مسو لدةةةاال سو سوةةة  يسودفداح ةةة  
  .للد  300سودل   

 مةةاال ممللمةةاال لاف ةة   ةة  سيجةةة أن تد ةةد  سومةةأمق مسودأ  .8
سو دا  أم سوبحة أم سوأااو  محة  سومةأق أم سودأس مة . لدةا 
يجةةةةةةة أن تد ةةةةةةد  سومةةةةةةأق أم سودأس مةةةةةة  اأي سومةةةةةةااق أم 

 امةة مةة  تللةة ح وبحةةة أم سوأاةةاو  سودأس ةة  فةةأل سو دةةا  أم س
  .ا اة سود وف  لن تن    سودلللعم أود   سودارة سوملد   

يكدةةةة سوباحةةةة ساةةةده ث ث ةةةا  م مةةة   دلةةةه مم  فدةةةه مةةة   لةةةأ  .9
 وةةةلسن سودأساةةةل  مأااةةةاس سوملستةةةف مسوبأيةةة  سيو دأم ةةةأل م وةةةلسن 

ةمةةة س   ةةةأ سودةةةارة سوملد ةةة  فةةةأل  مجاةةةأساسوبحةةة سودقةةة س ولدجلةةة  
 . م  أىأي مفق سوودل ت سودم  ةاو  لص

مص تلل  ف مةا رص   ت    اا د  سودأس   فأل آىأ سوبحة .10
سوبحةةة متأتةةة   دتلةةص سودأس ةة  سودةةأل تةةن سيهةةااة رو مةةا فةةأل مةة

 سودأس ةة  مسومةةلسمال مسصادبااةةاال مفةةق أصةةلة سوبحةةة سوملدةةأل 
 سودمدد ة ةاودجل .

سوملد ةةة  فةةةأل سودجلةةة  ولدحكةةة ن ميبلةةة  ت  ةةة  لةةة  سوديةةةاوداال  .11
سوباحةةةةةةة بودةةةةةةا   سودحكةةةةةة ن مسودمةةةةةة ر ال سود للبةةةةةة  مةةةةةة  ابةةةةةة  

ىةةة ة أاةةةبل    مةةة  تةةةااي  ساةةةد س   -رن م ةةة ال -سودحكدةةة  
 .ارمر سودحكد  

سودو ةةةةةلا مل ةةةةةا  ودجلةةةةة  راساةةةةةاال سصاد ةةةةةار  ةي ةةةةةبح سوبحةةةةة .12
سوح ةةلة  ا  ةةارة   ةةأ  فةةأل أمةةا   أىةةأ ر مسل دةةاة متيةةدل ة 

 .   م  و ئ  تحأيأ سودجل فق  لدابملس ن ل

ردحد  سوباحةة ميةئلو   ستبةاع لافة  سودمل دةاال مالس ة  سوو ةأ  .13
   سودأس مةةةةة   لدةةةةةا ردحدةةةةة  ميةةةةة مو  سوةةةةةلسارة فةةةةةأل وةةةةةلس سوةةةةة و   

مص تحةةاة سوبحةةلا ولدحكةة ن فةةأل حاوةة  م ةةلر  سولنليةة  ولبحةةة 
       وص.م اوفاال 

 تمب ةةأ سل دةةاة سودةةأل تو ةةأ فةةأل سودجلةة   ةة  آاس  لاتب مةةا  مص .14
 سودجل . تمب أ ةاو أماة    اأي
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 وتحكيم األعمال العلمية: تقييم
متحكةةةة ن مةةةةا تو ةةةةأ  سودجلةةةة  مةةةة  ةحةةةةلا مراساةةةةاال  تق ةةةة نردةةةةلون 

ممقةةةةةةاصال  لد ةةةةةة  أاةةةةةةاتلة مد   ةةةةةةلن مةةةةةة  رسىةةةةةة  سوجاممةةةةةة  
 مىاا ما  م وص مفقا  ولدمار أ سوداو  :

 سلصاو  مسيلاف  سوملد  . .1

 سوملدأل.سوفا  ة سوملد   مسومدل   م  سومد   .2

 أالل  سومأق مسودبلية. .3

  م ةةةةةكل  سوبحةةةةةة تح رةةةةة م  ملةةةةةل مومج ةةةةة  سوبحةةةةةة: مت ةةةةةد   .4
تح رةة  مملةةل    م  مةة  مجددةة  سو اساةة  مراةة  سىد ةةاا سوم وةة 

 أائل  مفأل اال سوبحة.
 

 ساد فا  سووقأياال مسو اسااال سوياةق   سال سوم ا  ةاودلللع. .5

 صح  سىد اا مت ب ق أااو ة تحل   سوب ا اال. .6

 ممللل    سوودا   مسودلص اال.را   .7

 ح سث  مهدلو   سودأس  . .8
 

 

 إعداد قائمة المراجع العلمية:التوثيق العلمي و  قواعد
 :يجة أن رأس أل سوباحة فأل  دل   سودلث ق سوملدأل أثوا  سصادباس  مللوص  و  لداة  اا د  سودأس   سو ك  سي أس أل سوداوأل

  التوثيق العلمي )االقتباس( قواعدإجراءات و: 

 المثال القاعدة
 و ما يكلن سصادباس  امةا  فن ةه ي ةاا روةن م ة ا يم ةارا  
سادباس سوف أة م وص بللة  سصاةن سلى ةأ ولد وةف يولدة وف     

 ماو  سوو أ ب   الا  .

      2017  مسوف    سوجأمهأل  ي2016   ل لالي

  ,Miller & Modigliani 1961ي     Ang, 2010ي 

ق  لةةأ سودأ ةة  سصاد ةةمار أم سصادبةةاس أم  ةةأق ب وةة ما ييةة
 دا   سو اسا   ردن  لأ سان سود وف أمص  ثن تللة  اةو  سوو ةأ 

 ب   الا  .

 Ang  2015ي     2016ي  ل لال

 Miller & Modigliani  1961ي     2017ي سوجأمهأل مسوف   

ةح ةةة ص يدكةة  سو لةة   ما فيةة ر س مار ساةةن سود وةةف فةةأل سوفقةةأة
 ب وه مب   راسااال أىأا فن ه ي  دفن بللأ سان سود وف فق .

 .... سوجأمهأل مسوف   مأهاا  أي ا ...   ل لالما  م   

 ... Miller & Modiglianiمأهاا    أي ا... Angما  م   

 وةة  سصادبةةاس أم سصاد ةةمار ةاوم رةة  مةة  سود ةةارا سود دلفةة   
 ماولسال سوو أ ب   الا  .تلل  أادا  سود وف   

  2013ةاكيو     ؛2016   ل لالي
(Selye, 2012;  Deming, 2013;  sallies, 2014) 

 وةةة  سصادبةةةاس أم سصاد ةةةمار ةةةة  ،أ مةةة  مأ ةةة  ود وةةةف مسحةةة  
مفأل  فةح سومةاس  يد ة  بة   سودأس ة  ةااةد  سس تأت ةة سلحةأف 
سومجا  ةةة  و ةةة  مأ ةةة   ةح ةةةة تللةةة  وةةةل  سلحةةةأف ةمةةة  اةةةو  

  سا مباهأة.سيص

 

     2014أ    يسو مسمي   2014يسو مسمي  
(Jones, 2013 A;  jones, 2013 b) 

   رةةةةةللأ سولقةةةةةة  وةةةةة  سصادبةةةةةاس مةةةةة   دةةةةة  ل ،ةةةةةأ مةةةةة  م وةةةةةف
تل ما  بااة مآىةأمن تل مةا اةو    يسصان سلى أ  ولد وف سلمة

ميجة أن ي اا وجد   أادا  سود وف   فةأل  سوو أ ب   الا  .
 اا د  سودأس  .

           2015  سوف  دأل مآىأمن ي

  Williams et al., 2005ي

تللةةةةة  سوفقةةةةةأة بةةةةة     مدةةةةةأل   وةةةةة ما يكةةةةةلن سصادبةةةةةاس   ةةةةةا  
اال سصادبةةاس ةمةة  اةةو  حيةةللأ ااةةن صةةفح  أم صةفم  تو ة   

 سوو أ مباهأة.

  27: 2016   ل لالي
(Ang, 2010: 9)     
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 :إعداد قائمة المراجع العلمية 

ممدةا لا ة  م ةاراوا:  ةت وف سودأس   سوملد   فأل اا دة  مسحة 
رمايةةاال  لدةةة    ةةأسال ااةةد    مجةة ال مل أوةةا مةة  سود ةةارا  

سوب سيةةة   تل مةةةا سودأس ةةة  سل وب ةةة        متللةةة  سودأس ةةة  سومأب ةةة  فةةةأل
. 

 
سصاةةةن سلى ةةةأ  سودأت ةةةة سودةةةاوأل: وجا  ةةةا  حيةةةةمتأتةةةة سودأس ةةة  

  اةةةةةةو  سوو ةةةةةةأ   وةةةةةةلسن سو دةةةةةةا  أم سوبحةةةةةةة  يسولقةةةةةةة  ولد وةةةةةةف
 سو مو   سوواهأ  م وص  لن سووحل سوداوأل: /سود رو 

 

 

 إعداد قائمة المراجع العلميةإجراءات وقواعد 
 المثال القاعدة

سودو ةلاة سوبحلا مسو اسااال 
فةةةةةةةأل سودجةةةةةةة ال مسوةةةةةةة ماياال 

 سوملد  :

ا ةةاس سو فةةا ة سي دا  ةة  سو سىل ةة  ولمدل ةة  سودمل د ةة  فةةأل   2017ي. سوف ةة    بةة  سوحد ةة  . لةةأل  سوجأمهةةأل
  مجلةة   اممةة  م ةةأست -راساةة  ت ب ق ةة  وحاوةة  لل ةة  سصاد ةةار مسوملةةلس سوي ااةة  : م ايةةاال سودملةة ن سومةةاوأل

 17 -1 : ىاص   سوم ر ي5م أست   سودجل  ي راسااال سصاد ار مسل داة   امم 

Wolf, R. (2013). "Organizational Innovation: Review, Critique and Suggested 

Research Directions", Journal of Management Studies, V. 29 , N. 9: 21 – 43 

سصاد ةةار سوق ااةةأل سودحل لةةأل: سودوبةة  م ةةا     2006ي .صةةا ة  م ةةلسر .ف  ةة   هةةللفم  .سويةة فل  مو ةة  سو دة:
     دان  سلارن.1مسصىدبااسال سوق اا   م  سو ا   سو،ا     سلول   ولو أ مسودلكي   ط ي

 Edition. New Jersey: Prentice 4thGreene, W. H. (2003). Econometric Analysis. 

– Hall International, Inc. 

أثةأ اةةأساسال سودةة   أ سوددةليلأل  لةةن سلرس  سودةةاوأل ول ةألاال سو ةةوا   : راساةة     2012ي .ملاةن    مةةان سوأاا   سل اريد  :
تحل ل ةة  ول ةةألاال سو ةةوا    سود ا ةة  فةةأل بلاصةة   دةةان وةةسماس  سوداو ةة   ااةةاو  ما يةةد أ ل ةةأ مو ةةلاة  

  امم  أس رامان سيا م    ممم  ةحلا مراسااال سوماون سيا مأل.

   طأسبلح  و ب ا.و ئ  سوأااة  سيرساي   2014ي سوماس ويو  سودقأيأ سوأاد  :سوو أسال مسولثا ق 
          بدةةااي   سو ةةارا فةةأل هةة ن موةة  سودمةةام ال سوأبليةة   2013ي  ويةةو  1سودةة تدأ سوةةلطوأل سومةةاس ااةةن ياةةأسا 

 طأسبلح  و ب ا. 2013 /07/01

سودقاو  سودو لاة فأل رماي  
 لةةةةةةن هةةةةةةبك  سودمللمةةةةةةاال 

 فق .يسي دأ    

Matthews, David. (2015) ‘University Managerialism can boost 

Academic Freedom’’, accessed on Monday 09/04/2016, at 8:30 pm, 

www.timeshighereducation.com :at available. 

 

 

 قواعد نشر ملخصات الرسائل واألطروحات األكاديمية:
أن  ة رأس ن فأل مل  اال ااا   سودا يد أ  مأطأمحاال سو لدلاس 

دةة س اةةودان مةة  تةةااي  مةةوح سو ا ةة  سوملد ةة  تت ةةلن ح ر،ةة  موةةن 
و ةةةاحبما  مأن يكةةةلن مللةةةل ما فةةةأل حقةةة  سوملةةةلس سصاد ةةةاري  

سو ل  بما  مأص ر ي    ر صةفحاال سودل ة   لةن  مسومللس  سال
   صفح  م  سصود سس ةدا رلأل:20ي
 مق م  وب ان أود   ملللع سوأااو . .1

 مل   ود كل  يملللع  سوبحة مل ف   تح ر وا. .2

 مل   ودوم  سوبحة يسو اسا  . .3

 مل   ولبحة يسو اسا   مأون  دا جما متلص اتما. .4

 او  فق .اا د  سودأس   سوديد  م  ةدل   سوأا .5
 
 
 

http://www.timeshighereducation.com/
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 قواعد نشر المقاالت العلمية المقدمة للترجمة:
 رأس ن فأل سودقاصال سوملد   سودق م  ولدأ د  ما رلأل:

 أن ص يكلن ا  م ن  لن   أوا أ ،أ م  او  مسح ة. .1

أن تدد ةةةة  ةايهةةةةااسال سودأ م ةةةة  ومةةةةا فةةةةأل سوبحةةةةلا مسودقةةةةاصال  .2
 .سود ابم 

سومأب ةةةةةة  أن ص ردمةةةةةةااق محدلسوةةةةةةا ممللةةةةةةل ما مةةةةةة  سو،قافةةةةةة   .3
 مسيا م  .

روط الفنية    :المنهجيةالشُّ
 .سي جل  ي تقَ س سلماس  سوبح،   ةاولن  سومأب   أم ةاولن   .1
تقةةةةةة س سوبحةةةةةةلا فةةةةةةأل صةةةةةةلاتما سووما  ةةةةةة  لويةةةةةة   رو دأم  ةةةةةة   .2

 A4  ةحجةةةةةةن  Microsoft Wordي بأ ةةةةةةام ب م بل ةةةةةة 
  .PDFةايلاف  روأل  ي   ي

ر يةة   سولست ةة  ةدةةا صر أفةةق سوباحةةة  يةة   م د ةةأة مةة  اةةأته  .3
 ةاوباحة.    م  تمبئ  ة اا  تمأيف A4   صفح  

 ةةةةةةةةةةةاري   14ييكدةةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةةد  سوبحةةةةةةةةةةةة ةااةةةةةةةةةةةد  سس ىةةةةةةةةةةة   .4
  فةةةةةةأل سوبحةةةةةةلا ةاولنةةةةةة  سومأب ةةةةةة   Simplified Arabicي

  فةةأل Time New Romansم ي   12يمبااةد  سس ىةة  
مت لن سوديةاف  بة   سلاة أ مفةأر  سي جل  ي سوبحلا ةاولن  

 ان. 0.5      م  تأك مياف  ةار Single Spaceي

  20ي يكةةةةلن سوبحةةةةة أم سو اساةةةة  سودق مةةةة  ةحجةةةةن ص ردجةةةةامك .5
صةفح  ةدةةا ف مةا سودأس ةة  مسوجةة سمة مسوأاةلس سوب ا  ةة . لدةةا ص 
ت ي  مأس م  سو دة مسودقةاايأ  لةن سوم ةأ صةفحاال مي ةدأط 

 A4أن ت ةةةةةةلن سوبحةةةةةةلا مسودأس مةةةةةةاال م بل ةةةةةة   لةةةةةةن ما  
  متةةةةأك وةةةةامال ا ةةةةاس 14م لةةةةن م ةةةةه مسحةةةة  ة ةةةة  ا ةةةةاس ي

  اةةن مةة  سل لةةن 3.18  اةةن مةة  سو دةة   مسو يةةاا مي2.54ي
مسلاةةف  مأن ت ةةلن سو ةةفحاال مأادةة  تأا دةةا  مديليةة    لدةةا 

 .يجة تأا ن سوج سمة مسلهكاة ة ك  مديلي 
 تب أ سلةحاا ةدل   متودمأل ةاوودا   ماا د  سودأس  . .6
أ لةةةةن سو ةةةةفح  سلموةةةةن  ميكدةةةةة  يكدةةةةة  وةةةةلسن سوبحةةةةة فةةةةأل .7

أافله: سان سوباحةة مسودمَدة  سوحاو ة   مسوجاممة  أم سود اية  
 .سيو دأم ألسودأل يمد  بما  مسوبأي  

 د ةةةة  سوجةةةةة سمة مسلهةةةةةكاة مسوأاةةةةلس سودللةةةةة ح   مسوللحةةةةةاال  .8
يجةةةةةة أن ت ةةةةةلن لةةةةةد  سودةةةةةد  سوبح،ةةةةةأل  ميجةةةةةة ملةةةةةةمما 

 12  ةااةةةةةةد  سس ىةةةةةةة  1  أم ي ةةةةةة مة1بةةةةةةةة يهةةةةةةةك  ميةةةةةةبلا 
  .Simplified Arabic , Time New Romansي

فةةةأل سومةةةلسمال مسودمل قةةةاال  م  مةةةاال  سصودةةة سس لةةةن سوباحةةةة  .9
سودةةةةةةةأا ن  م لةةةةةةةأ سود ةةةةةةةارا مسودأس ةةةةةةة  مسوفمةةةةةةةااس مل أوةةةةةةةا 
ةاودومج ةةةةة  سوملد ةةةةة  سوددمةةةةةااف  ل مةةةةةا فةةةةةأل سوبحةةةةةة سوملدةةةةةأل 

 سل اريدأل.
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 الافتتاحية

 وهررررر  املجتمررررر    ررررر  وثقرررررا   علمررررر  إعرررررعا  مراكرررررس عامررررر  بصررررر   العرررررا   التعلررررر   ومؤصضرررررا  الجامعرررررا  تعتبررررر 

 الاقتصرررررررا    التنم رررررر  ومخططررررررا  بررررررررام   رررررر  تضرررررر   التررررررر  البغررررررر   املرررررر ا   وتنم ررررررر  إلعرررررر ا  ألاصاسرررررر   املصرررررر  

 الت ب  ررررررر  العلم ررررررر  برررررررال     والق رررررررا  املعرفررررررر  نغرررررررر خررررررر   مررررررر  وذلررررررر  للمجتمعرررررررا   والثقاف ررررررر  والاجتماع ررررررر 

 .املؤهل  الك ا   وإع ا  املطل ب  وإلاحصائ ا  ال  اصا  وإع ا  والاجتماع  

 لجامعررررر  التابعررررر  العلم ررررر  املنرررررا ا  كئحررررر   الض اصررررر    والعلررررر   الاقتصرررررا  كل ررررر  تضررررر   الغررررر   هررررر ا و ررررر  

 مرررر  امل  رررر    باملعل مررررا  لتزو رررر ه  الجامع رررر  واملؤصضررررا  املضرررريثمر   برررر   الت اصرررر  جضررررر مرررر  إ رررر  مصرررررات  

 ال  اصرررررا  علررررر  بنرررررا ً  تؤصرررررط مثلررررر   ج  ررررر   اصررررريثما ا  خلررررر  أو الحال ررررر  إلانتاج ررررر  مغرررررا  ع   تطررررر  ر اجررررر 

 .ً العلم   والطرًق واملعا   

ً
 
 الحررر  الاقتصررا  نظررا  إ رر  الاعررت اك  النظررا  مرر  وت  لرر  ل ب ررا   رر  الاقتصررا   لل اقرر  ال  كلرر  للتغ رر  ونظرررا

ً الر     تغر  ها التر  الج  ر   الت  ال  ظ  و  
 
 تقر     ر  ألاكا  م ر  واملؤصضرا  الجامعرا   وً  مر  وانط قرا

 تطرررر  ر خ ل ررررا مرررر   مكرررر  ت صرررر ا  وتقرررر    للمغرررراك   الحلرررر ً  وإ جررررا  للتن  رررر   القابلرررر  والنمرررراذ  املقت حررررا 

 وتر ت  ل ب را   ر  والاجتمراي  الاقتصرا   الاصرتقرا  ت ق ر   ر  تضراه  وص اص   اقتصا    إص ح وخطط برام 

 الاقتصررررررا    العلرررررر   مجررررررا   رررررر  الح  ثرررررر  الاتجاهررررررا   ينرررررراوً  الرررررر   العلمرررررر  املررررررؤتمر هرررررر ا تنظرررررر   إ رررررر  الحاجرررررر 

 الاقتصررررررررا    واملغرررررررراك  القضررررررررا ا تشرررررررر     رررررررر   وً  مرررررررر  لرررررررر  ملررررررررا لرررررررر ذًو تخصصررررررررا  ا  بمختلرررررررر  والض اصرررررررر  

 .ومعالجت ا وت ل ل ا والض اص  

 تغررررر  ها التررررر  الج  ررررر   الت ررررر ال  ظررررر   ررررر  ل ب رررررا  ررررر  والض اسررررر   الاقتصرررررا   ال اقررررر  لتق ررررر   م اولررررر  أ  إ 

 وتقرررر    والصررررع با   للمغرررراك  الحلرررر ً  وإ جررررا  للتن  ررر  القابلرررر  والنمرررراذ  املقت حررررا  تقرررر    وم اولرررر  الررر    

 الاقتصررررررا    الاصررررررت ام  وتعس ررررررس الاصررررررتقرا  ت ق رررررر   رررررر  يضرررررراه  وص اسرررررر    اقتصررررررا   إصرررررر ح وخطررررررط برررررررام 

 .ً ل ررب ا    الغامل  املضت ام  التنم   ت ق   ن   الض   إطا     والاجتماع  

 وت رررا   العلمررر  والنغرررر ال  ررر  تشرررج   إ ررر  وألاعمرررا  الاقتصرررا  ل  اصرررا  الثررران  ألاكرررا  م  املرررؤتمر وي ررر  

 نمراذ  وتقر    والض اصر    الاقتصرا    العلر    ر  املعاصرر  والررى  الح  ثر  التطر  ا  عل  والتعر  ألافكا  

 ال  اصررررررا  مرررررر  والاصررررررت ا   الل برررررر   الاقتصررررررا  واقرررررر  حرررررر ً  التط  ق رررررر  ال  اصررررررا  خرررررر   مرررررر  وعمل رررررر  علم رررررر 

 وضررر   ررر  واملضررراهم  وألاكرررا  م   ال  ثررر  املجرررا   ررر  والتطررر  ر الت ضررر   ت ق ررر   ررر  للمرررؤتمر املق مررر  وال  ررر  

                                                                       .الحال   الل ب   الاقتصا    ألازم  م  لل رو  وعمل   علم   حل ً 

 اللجنة التحضيرية للمؤثمر                                                                    

 لدراسات الاقتصاد وألاعمال الثانيألاكاديمي   
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