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تطوير املجتمع الليبي في ظل الارتباط بالهوية الوطنية وفق إن 

التضررررررام   مررررر  يعزز سررررري اصرررررال يك أ هرررررر    ررررر  مشررررررو  وط ررررر

نهض بحركة التقرم  التنمرو  الوط ي داخل املجتمع الليبيك وي

 .الشامل

 دمرررد ومإلارررا مو ميهرررودا   صرررال  الررروط ي 
د
مرر  انرررا زررران لزامرررا

 .ةاملجتمع وتكوي  دولة مم ية حميثللرقي ب

 

 

 

  .تعزيز الوعي بمصطلح  صال  الوط ي  -1

 .لماممة لإلصال  الوط يالتومية بالفرص ا -2

لوط ي إدراك التحميا  التي تعيق مملية بناء  صال  ا -3

 .والاستفادو م  تيارب الغير

 سها  في وضع آليا  ممل لتطوير مملية  صال  الوط ي   -4

 .الشامل

 

 

 

 

 
ا
 :  محور إلاصالح الاقتصادي / أول

ملمى تحفيز الصادرا  وتنويعها زأولوية استراتييية ملى ا -1

البعيمك وتعزيز القمرو التنافإلاية للمنتيا  املحلية وتهيئتها 

 للمنافإلاة المولية.

التوزيع العادل للثروو بما يضم  تحإلاين املإلاتوى املعيش ي  -2

 للمواطنين.

إصال  النظا  الاقتصاد  والخممي و  تاجي دمما لعملية  -3

 التنمية املإلاتمامة.

 

 

/ 
ا
 : محور إلاصالح إلاداري  ثانيا

 . خل التقليمية والحميثة لعملية  صال   دار  املما -1

  صال  كممخل للتطوير  دار . -2

 . الفإلااد  دار  في املنظما  -3

 
ا
 : محور إلاصالح املحاسبي / ثالثا

 الفإلااد املالي ووسائل ضبط . -1

 طار النظر  واملجال التطبيقي ملفهو  الحوكمة في  -2

 . القطا  الحكومي

بي بالقطا  الحكومي رفع كفاءو النظا  املحاس -3

 للمإلااممو في تعزيز  يرادا  وترهيم   فاق.

 
ا
 : محور إلاصالح السياس ي / رابعا

التكنوقراطك ) دور النخبة في مملية  صال  الوط ي -1

 (.الفكرية ك النخبالقيادا  الإلاياسية

فرص تحإلاين النظا  الإلاياس ي في ليبيا ) دمد   ظمة  -2

سيةك القاممو الحكد الرهيمك تيميم الحياو الإلايا

المستوريةك النظا  الا تخابيك دمد وتعزيز املؤسإلاا  غير 

الرسميةك إصال   ظا   دارو العامةك إمادو ايكلة 

وظائف ودوائر المولة وتيميم  دواراا وإصال   ظا  

الخممة املم يةك تعزيز دور  جهزو الرقابة العامةك تحميث 

 املشاريع العامة(.إدارو املوارد البشريةك الحوكمةك تطوير 

 

 

 ةــالمقدم

 محــاور المؤتمــر

 رهداف المؤتمأ



 التحميا  التي تواج   صال  الوط ي في ليبيا -3

) التوافق الوط يك الفإلااد الإلاياس يك مم  الاستقرار  

الإلاياس يك املصالحة الوطنية والإلالد الاجتماعيك فاملية 

قوق  نإلاانك املركزية املؤسإلاا  الإلاياسية والمستوريةك ح

 .والتهميش(

 
ا
 التمويلية والاستثمارية  سؤسسا صالح املإمحور  / خامسا

: 

 .الاستثمارا  الخارجية الليبية بين النيا  والاخفاق  -1

الصيرفة الاسالمية وآلياتها في معالجة التركة الربوية  -2

 بية .اللي فللمصار 

املركز  في ميزان التقييد العلمي إلدارو النظا   فصر امل -3

 املصرفي في ليبيا . 

 .(  التحمياالإلابل و تحجيد الفإلااد املالي ) -4

ألاسواق املالية ودوراا في تمويل املشروما  الصغيرو  -5

 .واملتوسطة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ومراكز البحث  ذو الجامعا  والخبراء واملختصون  سات

العلمي واملهتمون في الوزارا  واملؤسإلاا  والهيئا  ذا  

 . والخارجالعالقة بالماخل 

 

 

 

موضومات  وإثراء  املؤتمر في املشاركةتأمل اللجنة التحضيرية 

  م  طريق املإلااامة بورقة بحثية في  حم محاوره وذل 
د
طبقا

 - : آلاتيةللشروط 

 . ؤتمروموضو  امل الالتزا  بمحاور  -1

لعلمي م  توثيق الالتزا  بأصول ومناهج البحث ا -2

 املصادر وألاما ة العلمية .

  asmarya.edu.ly/journal/economy  

في مومم أ ن ية فيما أ يتياوز صفحتتقميد ملخص الورق -3

 . 2221/ 6/ 24يتياوز 

تخضع ألاوراق للتقييد العلمي م  قبل لجنة ملمية    -4

 متخصصة.

 العلميةألاوراق البحثية إلى اللجنة امللخصا  و ترسل  -5

 -:  آلاتيملى العنوان 

ecoconf@asmarya.edu.ly 

 

كتاب خاص باملؤتمر بموقع في  تنشر  بحاث املؤتمرس -

 بأ   ل , الجامعة ملى هبكة املعلوما  المولية
د
 يتد ملما

 .تعرض ضم  جلإلاا  املؤتمر لدالتي  ألابحاث نشر

 

 

 

املؤتمر والبمء في استقبال مالن م     2221 /22/4 -

 .امللخصا 

 .خر مومم لتلقي امللخصا آ 2221/ 6/ 25  -

 و الرفض. لقبول الرد ملى امللخصا  با 2221/  6/  32 -

 .آخر مومم لتإلالد البحوث زاملة 2221/ 22/2 -

 .الكاملة مومم الرد ملى البحوث 2221/ 2/ 32 -

 .انعقاد املؤتمر مومم 2221/ 12/ 22 - 26 -

 مواعيد مهمة

 المدعوون للمشاركة في المؤتمر

 كيفية المشاركة 
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