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 تمهيد: – 1
يأتي المؤتمر األول لكليات إدارة األعمال بجامعات دول مجلس التعاون الخليجي استجابة لتوصية 
األمانة العامة لعمداء كليات إدارة األعمال بجامعات دول مجلس التعاون الخليجي؛ المنعقد بالرياض 

م، بإقامة مؤتمر دولي كل سنتين بمسمى "مؤتمر 11/9/2112هـ الموافق 1/11/1311يوم االثنين 
 كليات إدارة األعمال بجامعات دول مجلس التعاون الخليجي".

 
 :لمحة عن المؤتمر - 2

االقتصادية، في ظل توجه المجلس األعلى  تهاوحدالخليجي لتحقيق دول مجلس التعاون  تسعى
خادم  جلس األعلى لالنتقال من التعاون إلى االتحاد عماًل بمقترح ألصحاب الجاللة والسمو أعضاء الم

حفظه اهلل ورعاه. وتواجه دول المجلس عددًا من التحديات في ظل عالم تسوده   الحرمين الشريفين
االضطرابات االقتصادية والسياسية والمالية، مما يتطلب أن تعمل المؤسسات العامة والخاصة على 

مؤتمر تحت مسمى " دور كليات إدارة األعمال في هذا البينها. ويأتي انعقاد فيما ن زيادة وتيرة التعاو 
مواجهة التحديات المعاصرة " ليعكس الدور المناط بكليات إدارة األعمال في ظل الظروف التي تواجهها 

أدواتها ، وتطوير مواجهة التحديات، وما يمكن أن تقدمه من دراسات ومقترحات لدول المجلس
 حول العالم. الكليات المرموقةلمواكبة التطور في  جاتهامخر و 
 
 مؤتمر:ال أهداف - 3

يسعى المؤتمر ألن يكون منبرًا علميًا متميزًا تعقد في إطاره الجلسات المتخصصة في مجال المال 
واألعمال، ولعرض البحوث العلمية المتميزة، وتبادل الخبرات في المجالين اإلداري واألكاديمي، 

 :بما يلي أهداف المؤتمروعليه تتمثل أهم  فادة من تجارب الجامعات العالمية،واالست
 
 الشراكة بين كليات إدارة األعمال في دول مجلس التعاون الخليجي.اتفاقات توطيد أواصر التعاون و  .1
 التعـرفالتحديات التي تواجهها دول مجلس التعاون الخليجي في مجال المال واألعمـال، و أهم أبرز  .2
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 الشراكة بين كليات إدارة األعمال في دول مجلس التعاون الخليجي.اتفاقات توطيد أواصر التعاون و  .1
التعـرف التحديات التي تواجهها دول مجلس التعاون الخليجي في مجال المال واألعمال، و أهم ز ابر إ .2

 دور صناع القرار في مواجهتها. على
العالميـــة التجـــارب ومقارنتهـــا بأفضـــل فـــي كليـــات إدارة األعمـــال،  يـــة التعليمالعمليـــة واقـــ   اســـتعراض .1

 الناجحة.
 تبادل المعارف والخبرات والمستجدات العلمية في مجال المال واألعمال. .3
 . تشجي  وتنمية إمكانات البحوث العلمية المتخصصة. 5
 ات التعليم لكليات إدارة األعمال واحتياجات سوق العمل.اإلسهام في تحقيق المواءمة بين مخرج – 6
 

 محاور المؤتمر: - 4
 تتمثل المحاور الرئيسة للمؤتمر فيما يلي:

 عمال ألالمال وا لمواجهة التحديات المعاصرة في مجاأواًل: 
 تزداد الحاجة لتعزيز شراكة مجتمعية راسخة م  أصحاب المصالح واألعمال في ظل تسارع التغيرات

، ظهور شركات وصناعات جديدةبيئة األعمال، وتبدو مالمح هذا التسارع في مظاهر عديدة مثل  في
والتقلبات  ات،حياة المنتج ، وقصر دورةاكتساب خدمات القيمة المضافة من مصادر خارجيةوتزايد 

تضم  نقاش حلقة، وزيادة حدة المنافسة. لذلك يخصص هذا المحور إلجراء الماليةالمتزايدة في األسواق 
لمناقشة التحديات  نخبة من صناع القرار في القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون

 .المعاصرة التي تواجه تلك الدول في مجال المال واألعمال
 

 في كليات إدارة األعمال : تطوير العملية التعليميةاً ثاني
عمال في تزويد القطاعين الحكومي والخاص للدور الذي تؤديه كليات األنتيجة تأتي أهمية هذا المحور 

القضايا المتعلقة  ويغطي المحورمتخصصين في المال واألعمال، في ظل منافسة إقليمية ودولية. الب
بمدى توافق مخرجات التعليم م  احتياجات سوق العمل،  ودور االعتماد االكاديمي والجودة الشاملة في 

ق م  المعايير العالمية،  وتطوير التعاون بين كليات إدارة األعمال رف  مستوى البيئة التعلمية  بما يتواف
 .الخليجية مما يحقق توجهات أصحاب الجاللة والسمو قادة دول المجلس

 
 دول مجلس التعاون مجال المال واألعمال في بحوث علمية متخصصة فيثالثًا: 
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 الجلسة األولى: 
االقتصادية الخليجية في ظل األزمة المالية العالمية.  التحديات التي تواجه الوحدة هناك العديد من

الخصوص يبحث المحور مدى تحقيق متطلبات العملة الخليجية الموحدة . كما يتناول هذا وجه وعلى 
المحور اتجاهات  سوق النفط في ظل ضعف النمو العالمي. إضافة إلى تقويم الجهود التي تبذلها دول 

وبذلك،  ودور القطاع غير النفطي في تحقيق التنمية المستدامة. المجلس في تنوي  مصادر الدخل
 يتضمن هذا المحور القضايا التالية:

 التحديات التي تواجه الوحدة االقتصادية. 
 اتجاهات  سوق النفط.  
 التنوي  االقتصادي. 

 الجلسة الثانية: 
 نشاط على وأثرها ثرهاوا  النقدية السيولة بتوفر متعلقة موضوعات مناقشة إلى المحور هذا يهدف

لى والى الخليجي، التعاون مجلس دول في المالية األسواق  األسواق كفاءة مدى وقياس معرفة وا 
 عرض إلى كذلك ويهدف. الدولية االقتصادية والتحوالت التغيرات ظل في  الخليجية المالية

 ومدى االجتماعية للبيئة اومالئمته المالية، اإلدارة االدارة مجاالت في الحديثة التطورات ومناقشة
 المحور هذا فإن فان ، وبذلك. المنطقة دول في المتسارعة  والبشرية االقتصادية للتنمية مواكبتها
 :التالية الموضوعات يتضمن

  النقدية ونشاط األسواق المالية  لسيولةا. 
  .كفاءة األسواق المالية 
   للشركاتاالتجاهات الحديثة في اإلدارة المالية. 

 لسة الثالثة:الج
يهدف هذا المحور إلى تسليط الضوء على عدد من القضايا المهمة ذات الصلة بمهنة المحاسبة 

يتضمن و  ،ات الوطنيةذه المهنة في تعزيز نمو االقتصادلتفعيل الدور الذي تقوم به هوالمراجعة سعيًا 
 :هذا المحور القضايا التالية

 .دور المعلومات المحاسبية في األسواق المالية 
  مدى توافق معايير المحاسبة في دول مجلس التعاون الخليجي م  معايير

 المحاسبة الدولية.
  والمراجعةالمحاسبة في مهنة تجربة الجامعات الخليجية في دعم الزماالت. 
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 الجلسة الرابعة: 
ومقوماته؛ ومفهوم الحوكمة، والمسؤولية االجتماعية، يتناول هذا المحور آفاق التخطيط االستراتيجي 

ومجاالت تطبيقاتهما؛ كما ينصب على إدارة المواهب والموارد البشرية، والظروف التي تتم بها هذه 
اإلدارة وعوامل نجاحها؛ كما أنه يهدف الستكشاف الفرص التسويقية المتاحة في دول مجلس التعاون، 

 حديات التي تواجهها، وعليه، يغطي هذا المحور القضايا التالية:وكيفية االستفادة منها، والت

 .التخطيط االستراتيجي 
 .الحوكمة والمسؤولية االجتماعية 
 .دارة الموارد البشرية  إدارة المواهب وا 
 .الفرص التسويقية والتحديات في منطقة الخليج 
 
 نماذج من بحوث طالب وطالبات الدراسات العليا.الجلسة الخامسة: 

على مستوى الدراسات العليا في تعزيز البحث العلمي في الجامعات  ى الرغم من أهمية البحوثعل
العالمية؛ ال يزال اإلنتاج العلمي لكليات إدارة االعمال الخليجية بحاجة إلى الكثير من أوجه التطوير. 

لطلبة الدراسات  وبذلك؛ تهدف الجلسة إلى استشراف إمكانات البحث العلمي سواء النظري أو التطبيقي
 العليا بكليات إدارة األعمال الخليجية.

 
 كيفية المشاركة في المؤتمر وشروطها: - 5

يمكن المشاركة في هذا المؤتمر من خالل بحث علمي أو ورقة عمل أو تجربة عملية أو من  -
 خالل الحضور للحوار والمناقشة.

 أن تتوفر في البحث شروط البحث العلمي ومعاييره. -
ن في االشتراك ببحث علمي أو ورقة عمل أو تجربة عملية إرسال الملخص بما ال يزيد للراغبي -

رسال   م.6/9/2111، في فترة أقصاها )وفقًا للنموذج أ(كلمة  251عن   النسخة النهائيةوا 
 .2113/ 6/1في موعد أقصاه  

 .A4ملخص للسيرة الذاتية في حدود صفحتين مقاس  ؛ البحثملخص يرفق م   -
 حث باللغة العربية أو اإلنجليزية مرفقا بملخص باللغتين، ويجب أن يق  البحث ضمن يرسل الب

 محاور المؤتمر.
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 -على أن تكون: اإللكتروني،عن طريق البريد  Wordو  PDFبصيغةترسل البحوث  -
o  نوع  13البحوث باللغة العربية بحجم خطSimplified Arabic.  مقاس العناوين

(، وتكون هوامش الصفحة 12( ومقاس الهوامش ) 13)( ومقاس المتن 16الرئيسة )
والمسافات  سم( 2سم(، ومن اليسار )2.5سم(، ومن اليمين )2.5من األعلى واألسفل )

 (.1.15بين األسطر )
o  نوع  12البحوث باللغة اإلنجليزية بحجم خطTimes New Roman وتكون هوامش ،

 سم( 2سم(، ومن اليسار )2.5سم(، ومن اليمين )2.5الصفحة من األعلى واألسفل )
 .(1.15والمسافات بين األسطر )

o  صفحة  25ال تتجاوز عدد صفحات البحثA4  بما في ذلك الهوامش والمراج. 
o .أن يكون ترقيم هوامش )مراج ( الصفحة جديدًا لكل صفحة 
o  تجهيز شرائح عرض البحث من خالل برنامج عرض "ميكروسوفت بوربوينت"، ولمدة

 عشر دقائق.
o    بغي طباعة الجداول واألشكال كل في صفحة منفصلة، وتطب  بمسافتين بين ين

عنواٍن للجدول يدل على فحواه،  األسطر. ويتم ترقيم كل جدول، باإلضافة إلى ذكر
 وينبغي اإلشارة إلى كل جدول أو شكل، والمكان الذي يوض  به في متن البحث.

o    ج  في نهاية البحث، وتتضمن توض  المراج  في صفحات مستقلة تحت عنوان المرا
قائمة المراج  األعمال التي أشير إليها في صلب البحث. وترتب المراج  كلها في نهاية 
البحث طبقًا للترتيب األبجدي، ويوض  تاريخ النشر بعد اسم المؤلف )المؤلفين( مباشرة، 

 ال. ثم عنوان المقال، فاسم الدورية، فرقم المجلد، والعدد، فأرقام صفحات المق
o  ويجب أال تحتوي قائمة المراج  على أي مرج  لم تتم اإلشارة إليه ضمن البحث. كما

يجب ذكر أسماء الدوريات المشار إليها في البحث بالكامل من غير اختصار. وفي 
حال تعدد األعمال المشار إليها للمؤلف نفسه يتم ترتيبها في قائمة المراج  طبقًا 

  لتسلسل تواريخ نشرها.



 الخليجي التعاون مجلس دول بجامعات األعمال إدارة لكليات األول المؤتمر

 
 .محّكمة علمية مجالت في للنشر قبلت أو سابقة مؤتمرات في قبلت التي البحوث تقبل ال -
لى المؤتمر للتحكيم من قبل لجنة إوراق العمل المقدمة أبحاث العلمية و ألتخض  جمي  ا   -

 تحكيم علمية.
 ال تعاد البحوث واألوراق العلمية غير المقبولة في المؤتمر إلى أصحابها. -
كلمة على األكثر تبين آخر درجة علمية  51نبذة عن كل مؤلف في حدود يقدم م  البحث     -

حصل عليها، واسم الجامعة التي حصل منها على الدرجة العلمية والسنة، والوظيفة الحالية، 
 والمؤسسة أو الجهة أو الجامعة التي يعمل لديها والمجاالت الرئيسة الهتماماته البحثية.

 http://cba.ksu.edu.sa/ar/gulf_community: المؤتمر موق على  كتعبئة نموذج استمارة االشترا

 إلى عناية رئيس اللجنة العلمية على البريد اإللكتروني: وراقاألو  ترسل البحوث -
GS_CBA@ksu.edu.sa 

 موعد انعقاد المؤتمر: - 6
 م ولمدة يومين. 16/2/2113هـ الموافق 16/3/1315 يوم األحد يعقد المؤتمر بمشيئة اهلل

 مواعيد مهمة
 أخر موعد الموضوع

 تقديم الملخصات م  السير الذاتية  15/9/2111م 
 قرار اللجنة العلمية  16/9/2111م 
 .تقديم المسودة األولى من البحوث واألوراق العلمية  1/11/2111م 
 قرار اللجنة العلمية  16/12/2111م 
 تقديم النسخة النهائية  6/1/2113م 
 تقديم مواد العرض  21/1/2113م 

 لالتصال: - 7
مؤتمر كليات إدارة األعمال بجامعات دول مجلس التعاون ، كلية إدارة األعمال، جامعة الملك سعود

 رئيس اللجنة العلمية سعادة أد. خالد بن حمد القدير الخليجي.
 GS_CBA@ksu.edu.saالبريد اإللكتروني:  

  http://cba.ksu.edu.sa/ar/gulf_community:موق  المؤتمر
 المملكة العربية السعودية 11511الرمز البريدي:  الرياض  11115صندوق بريد 
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