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 توطئة:

وترنحْت      االقتصاد،  وُحمَّ  العالُم،  فاعتلَّ  الصيُن،  َمرضْت 

  ،
ُ
والرياضة التعليُم   

َ
وتوقف  ،

ُ
السياحة وتهاوْت   ،

ُ
السياسة

  
ُ
الصناعة   وتدهورْت 

ُ
البورصة ومرضْت   ،

ُ
والتجارة  

ُ
والزراعة

 والبنوُك، والسنداُت وغيُرها. لقد هدد فايروس كرونا 
ُ
والنفط

ِإذ     املستجد مستقبَل العالقاِت االنسانيِة على كافِة االصعدة.

سنة   أواخر  في  العالم   
َ
كورونا  2019عرف فايروس  انتشار  م 

(Covid-19املستجد الذي فتك بالبشرية  و عبر الحد )  ود، مما

دعا إلى إعالن حاالت الطواري في أغلب دول العالم، بل وأغلقت  

 الحدود و أصبح مصدر قلق للعالم ككل . 

ذلك ما يعني أن جائحة كورونا وانعكاساتها، تعُد موضوٌع جديٌر  

لتفحص   العالم،  بلدان  كل  في  العلمي،  والبحث  باالهتمام 

ا كل  على  وارتداداتها  الجائحة  هذه  أثار  ملجاالت  ودراسة 

من   نسعى  إذ  اهتمامنا.  جوهر  هو  الذي  لإلنسان؛  الحياتية 

تقديم   ثم  ومن  واضحة،  نتائج  إلى  الوصول  إلى  ذلك  خالل 

املقترحات والتوصيات في شكل بدائل وخيارات تساهم في صنع  

االستراتيجيات؛ التي تعمل وتساعد على تدنية الخسائر وترفع  

 من مستوى املكتسبات املحققة. 

 املؤتمر: إشكالية 

حوَل   تدور  املؤتمر  هذا  إشكالية  االقتصادية    ثاراآلإن 

عام   نهايات  في  العالَم  اجتاح  الذي  الوباء،  لهذه  والسياسية 

العام    2019 هذا  خالل  االصابات  في  مما  2020واستمر  م؛ 

من   وكثير  البشرية   الحياة  انماط  وعرقلة  توقف  في  تسبب 

تعرف على أهم السبل  لاالضرار البشرية واملادية. في محاولة ل

ن تحد من تبعات هذه الظاهرة  واالستراتيجيات التي من شأنها أ 

 املتجسدة في هذا الوباء العاملي.

 أهداف املؤتمر

اآل  -1 على  الضوء  في  تسليط  كرونا  لجائحة  املختلفة  ثار 

حوض   لدول  واألمنية  والسياسية  االقتصادية  املجاالت 

 املتوسط.

من    -2 تحد  أن  شأنها  من  التي  االستراتيجيات  في  البحث 

 جائحة لدول املنطقة ودول الجوار. التأثيرات السلبية لهذه ال

الدول    -3 تجارب  من  املستفادة  والدروس  العبر  استخالص 

 املختلفة في استراتيجيات وكيفية التعامل مع االوبئة واالزمات. 

السياسية    -4 املتوسط  حوض  منطقة  مالمح  استشراف 

 واالقتصادية واالمنية بعد أزمة كرونا العاملية. 

النفط للمدى القريب والبعيد  استشراف مستقبل أسواق    -5

 في ظروف االوبئة والكوارث الطبيعية.

العاملي وكيفية    -6 االقتصادي  الركود  أهم مالمح  ما هي  رصد 

كرونا   فايروس  اجتياح  إثر  اشتداده،  حاالت  في  التعايش 

 القتصاديات العالم. 

القاء الضوء على مستقبل الحياة السياسية واالقتصادية    -7

 ف زمن االوبئة والكوارث الطبيعية. في ليبيا تحت ظرو 

 : محاور املؤتمر

/محور العلوم
َ
 االقتصادية  أوال

 احصاء اقتصادي وتحليل بيانات.   -تمويل  –ادارة–محاسبة–اقتصاد

و كرونة  الليبية    )   جائحة  االقتصادية  الركود    – االزمة 

البيانات    –االقتصادي     – االستثمار    – االستهالك    - علوم 

اقتصاديات   –العالقات االقتصادية الدولية    –االنفاق العام  



 

 

الزراعة    –السياحة   الصناعة    –اقتصاديات    – اقتصاديات 

الخدمات   االلكتروني    –اقتصاديات  التعليم   – اقتصاديات 

ا والبحري    –لصحة  اقتصاديات  البري  النقل  اقتصاديات 

العمل    - والجوي  من  األ   –النفط    – التضخم    –سوق 

الغذائي  األ   – االقتصادي   املنتج    –من  حماية    –حماية 

السياسات    –الفساد االقتصادي    -القطاع الخاص    - املستهلك

االلكترونية    –االقتصادية   املالية   –الصيرفة    - االسواق 

تطبيقات    –التنويع االقتصادي    –  الدبلوماسية االقتصادية

البيئة    - االقتصاد الكمي   –   التنمية املستدامة  - اقتصاديات 

املحاسبية   واملعلومات  الشركات  –البيانات     -   حوكمة 

 .( املشروعات الصغرى 

/
ً
 السياسية: محور العلوم ثانيا

كرونة   ) جائحة  الليبية    و  السياسية  الصراع    -االزمة    – بؤر 

الحرب    -الدبلوماسية    –العالقات الدولية    –الدول الفاشلة  

الدولية    –بالوكالة   االهلية  –املنظمات  من  األ   –  الحرب 

الدولي    -القومي البيولوجية    –القانون  تسييس    – الحرب 

 . ( استشراف النظام العاملي الجديد –الوباء 

   املستهدفون: املشاركون  

بمراكز   والباحثون  الجامعات،  أساتذة  من  االكاديميون 

 الدراسات والخبراء واملختصين.

 حقوق املشاركة: 

 بدون رسوم. -1
ً
 املشاركة مجانا

 يحصل املساهم على شهادة تثبت مشاركته باملؤتمر. -2

تنشر األبحاث والدراسات واملقاالت املحكمة واملقبولة   -3

.ضمن كتاب املؤتمر  
ً
 الكترونيا

ال تعبر الدراسات والبحوث  اال على آراء أصحابها، وهم   -4

 . هامن يتحمل كامل املسؤولية القانونية بكل ما ورد ب

 املشاركـة:   شــروط 

عليها،   -1 املتعارف  العلمية  لألصول  طبقا  البحث  يكتب 

إرفاقها   مع  الفرنسية  أو  االنجليزية  أو  العربية  باللغة 

صفحة نصف  يتجاوز  ال  االنجليزية   بملخص  باللغة 

(abstract) . 
املحور  -2 الغالف  صفحة  والفرعي   تتضمن    الرئيس ي 

واسم   العلمية  ودرجته  الباحث  واسم  والعنوان 

 وبريده االلكتروني، وامللخصين قدر االمكان.  مؤسسته

بخط   -3 العربية  املادة     Simplified Arabicتكتب 

أما  14حجم   و ،  فبخط  اإلنجليزية   Timesالفرنسية 

New Roman 12، حجم . 

 .A4صفحة   20  -  12تتراوح صفحات البحث من  -4

يشترط أن يكون البحث أصيال، لم يتم نشره من قبل،   -5

 ولم يسبق أن قّدم في مؤتمرات علمية سابقة. 

 تخضع جميع البحوث للتحكيم العلمي.  -6

 بحث. ال يقبل تقديم أكثر من  -7

 املؤتمر. االلتزام بمحاور   -8

 

 : تواريخ مهمة

 ر أجل الستالم األبحاث. خآ  م2020سبتمبر  25 ✓

األوراق م  2020أكتوبر    23 ✓ أصحاب  على     الرد 

 والبحوث بالقبول أو اجراء التعديالت املطلوبة أو الرفض. 

 موعد انعقاد املؤتمر.  م 2020نوفمبر  14-15 ✓

املشاركات بتعبئة     ترسل  وذلك  املؤتمر  موقع  خالل  من 

 النموذج املخصص  

 ؤتمر ع الرسمي للماملوق

2020.sabu.edu.lycpcwww. 

 البريد االلكتروني الرسمي للمؤتمر

edu.lycpcreppmc@sabu. 
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