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مع إحتاد  باالشرتاك املؤمتر الدوىل الرابع جلامعة بنى سويف

 اجلامعات العربية

 ولـح
اجملتمع املدنى فى رفعة ودور مؤسسات األعمال اخلاصة "

 "وتقدمها الشعوب

 برعـايـة
 الوزراء وزير التعليم العالي نائب رئيس         حسام عيسى.  د.أ

 وزير التضامن االجتماعي              أمحد الربعي.  د.أ

 أمني عام إحتاد اجلامعات العربية       سلطان أبو عرابي.  د.أ

حممد جمدي / املستشار

      البتييت

 حمافظ بنى سويف

 رئيس املؤمتر
 اجلامعةرئيس  أمني لطفى                    / د.أ    

 أمني عام املؤمتر
 نائب رئيس اجلامعة لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة               رابح رتيب بسطا/ د.أ

 مقرر املؤمتر

 نائب رئيس اجلامعة لشئون الدراسات العليا طريف شوقى حممد فرج        / د.أ

 

 



 
 

جلامعة بنى سويف باإلشرتاك مع إحتاد اجلامعات العربيةاملؤمتر الدوىل الرابع   

 حـول

  دور مؤسسات األعمال اخلاصة واجملتمع املدنى فى رفعة الشعوب وتقدمها
 

Page 2 of 5                  

 والذي سيتم عقده
 جبامعة بين سويف (إهاب إمساعيل)بقاعة االحتفاالت الكربى 

 وذلك يف الفرتة من 
 

 اللجنة التنظيمية للمؤمتر
 رابح رتيب بسطا        نائب رئيس اجلامعة لشئون خدمة اجملتمع / د.أ: برئاسة   

 -:وعضوية كل من  

 وكيل كلية العلوم لشئون الطالب ثابت سكران                         / د.أ

 وكيل كلية اآلداب لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة جوده مربوك                         /د.أ

 وكيل كلية الطب البيطرى حممود حسني                        / د.أ

 وكيل كلية العلوم لشئون خدمة اجملتمع ماجد سيد أمحد                      / د.أ

 وكيل كلية احلقوق لشئون الدراسات العليا مصطفى عبد اجلواد                /د.أ

 مدير وحدة ربط البحوث الصناعية ودعم اإلبتكار سيد عبد القادر                  / د.أ

 أستاذ بكلية الطب البيطرى جامعة بنى سويف السيد عبد اجلواد                 / د. أ

 األستاذ بكلية اآلداب ورئيس حترير جملة البيئة واجملتمع ز                 حممد عبد العزي/ د.أ

 األستاذ بكلية اآلداب هشام عبد احلميد تهامي        / د.أ

 (مدير مشروع املكتبة الرقمية باجلامعة)مدرس بكلية اآلداب  رحاب فايز أمحد سيد               / د

 جامعة بنى سويف –مدرس بكلية اهلندسة  وليم                            يتهان/ د

 مدرس بكلية التمريض مرفت عبد القادر                    / د

 رئيس جملس إدارة مؤسسة دار املعارف كمال حمجوب                        / د

الرئيس اإلقليمي جلامعة اإلدارة  -اآلداب جامعة املنصورة  األستاذ بكلية حمسن جرب                           / د.أ

 والتكنولوجيا

 UMTمدير عام مؤسسة دار املعارف وعضو اجمللس األكادميى  جلامعة  حييى زكريا                   / أ

 وكيل وزارة التضامن ببنى سويف سالمة سعد نصر                     / أ

 املدير التنفيذي جلمعية تنمية املشروعات الصغرية واملتوسطة إيهاب أمني                       /د

 مدير املنطقة الصناعية ببنى سويف حامد صديق                          / م

 مدير عام إدارة البيئة باحملافظة أسامة الشافعى                       / م
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 أهداف املؤمتر

 .ياملصر االقتصادإبراز الدور اهلام لرجال األعمال فى  (1

 الشعوب ونهضتهاورفعة  االقتصاديالتقدم  أهمية مؤسسات األعمال اخلاصة يف (2

 وتقدمها تطور اجملتمعات ملؤسسات القطاع اخلاص يف يإبراز الدور احليو (3

 الشعوبتقدم  املساهمة الفعالة يف يف يإظهار دور مؤسسات اجملتمع املدن (4

 فعتهاور

خلدمة  اتاملساهمة الفعالة مع احلكوم يف يإبراز دور مؤسسات اجملتمع املدن (5

 .اجملتمعات وتقدمها

 املستدامةالتنمية  يف يإبراز الدور الفاعل ملؤسسات اجملتمع املدن (6

 ية بني مؤسسات األعمال اخلاصة ومؤسسات اجملتمع املدنيإبراز العالقة التبادل (7

البلدان املختلفة ملساهمات مؤسسات  والعملية يفإبراز احلاالت التطبيقية  (8

 .فى رفعة الشعوب وتقدمها ياألعمال اخلاصة ومؤسسات اجملتمع املدن

تشجيع مؤسسات األعمال  ىمد إبراز اهم التشريعات احمللية والقوانني الدولية يف (9

 .اخلاصة ومؤسسات اجملتمع املدنى لرفعة الشعوب وتقدمها

 أهم احملاور
 .واالجتماعية االقتصاديةالتنمية  األعمال يفدور رجال  (1

 .وتقدمها الشعوبرفعة  دور مؤسسات األعمال اخلاصة يف (2

 .ياالقتصادالتقدم  دور القطاع اخلاص يف (3

 ياالجتماعوالرخاء  ياالقتصادتقدم ال يف يدور مؤسسات اجملتمع املدن (4

 .للمجتمعات

 .وتقدمها شعوبهاالتعاون مع احلكومة لرفعة  يف يدور مؤسسات اجملتمع املدن (5
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رفعة  يف يالعالقة التبادلية ملؤسسات األعمال اخلاصة ومؤسسات اجملتمع املدن (6

 .وتقدمها الشعوب

 يربط املشروعات العلمية اإلسرتاتيجية باجلامعات ومؤسسات اجملتمع املدن (7

 .لرفعة  الشعوب وتقدمها

مساهمات األعمال اخلاصة  مناذج تطبيقية وعملية لبعض البلدان يف (8

 .افى رفعة الشعوب وتقدمه يومؤسسات اجملتمع املدن

دور التشريعات القائمة حمليًا ودوليا فى تشجيع مؤسسات األعمال اخلاصة  (9

 .لرفعة شعوبها وتقدمها يومؤسسات اجملتمع املدن

  املشاركون 

  باجلامعات املصرية والعربيةأعضاء هيئة التدريس والباحثون . 

 رجال األعمال يف التخصصات املختلفة املعين بها املؤمتر. 

 مؤسسات اجملتمع املدني ومؤسسات األعمال اخلاصة. 

  املعنيون مبوضوع املؤمتر من كافة التخصصات العلمية. 

مهمة معلومات وتواريخ  
سيقام على هامش املؤمتر معرض ملؤسسات األعمال اخلاصة ومؤسسات اجملتمع 

 املدنى

 اللغة العربية الرمسية للمؤمتراللغة 

م2014/ 1/1 األحباثآخر موعد الستالم ملخصات   

م18/1/2014 آخر موعد لتقديم البحث اجلاهز للنشر  

م1/2/2014 آخر موعد للتسجيل يف املؤمتر  

م18/2/2014 موعد انعقاد املؤمتر  
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املقدمة للمؤمتر مواصفات األوراق البحثية  
  صفحة  30للمؤمتر، ومبا ال يزيد على  أحباثهماملهتمني تقديم على الباحثني

شاملة مجيع الرسومات، واألشكال التوضيحية، واجلداول، . للبحث الواحد

وجيب ان تشتمل الصفحة األوىل على عنوان الورقة البحثية، . وقائمة املراجع

ف اجلامعة، والعنوان الربيدي، ورقم اهلات/ واسم الباحث، واسم املؤسسة

 . والفاكس، والربيد اإللكرتوني

 بامللخص، ثم يليه الكلمات املفتاحية، ثم بقية البحث مبتدئا  البحثبدأ ي

 . باملقدمة، ومنتهيا بقائمة املراجع

 2007إىل األمانة العامة للمؤمتر باستخدام حمرر النصوص  البحثقدم ي 

MsWord  عن طريق الربيد اإللكرتوني على العنوان التالي : 

rehab_ysf@yahoo.com 

  املقبولة يف كتاب وقائع املؤمتر األحباثتنشر. 

 للتواصل وإرسال املستخلصات واألحباث 

 rehab_ysf@yahoo.comرحاب يوسف       . د

 التوفيق والسداداهلل وب


