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 أهمية المؤتمر:
 اإلدارة الأشك رريدا من على مدار سنوات عديدة  باهتمام الحكومات والباحثين لكونها تمثل شكال البلديات إدارةحظيت 

 وتصبح السلطات الثالث محل، مع مفاهيم الحكم اإلدارةع مفاهيم وتتناز، تتداخل ريها المركزية بالالمركزية التي
ة االقتصادي األهدافالسياسية مع  األهداف المحلية والحكم المحلي ري ظل تشابك اإلدارةاجتهاد لتوضيح مفهومي 

ترسم  كل دولة رأخذت ،بلدياتها إلدارةمة ءمال األكثرتها ري تحديد الشكل مما يعطي لكل دولة خصوصي ،واالجتماعية
تسعى من خالله لتحقيق رغبات المواطنين وخدمتهم مع المحارظة على بلدياتها  إدارةتطبقه ري  إداريالنفسها نموذجا 

 سالمة الدولة ووحدتها.
 

 لمؤتمر:أهداف ا
البلديات ور دالمتعلقة بضوء التطورات المختلفة  البلديات ري إدارةمواكبة االتجاهات الحديثة ري يهدف هذا المؤتمر إلى 

وانطالقا من هذا الهدف العام، ، من تحديات داخلية وخارجيةالبلديات وري ظل ما تواجهه تصاالت الحديثة، ووسائل اال
 :أهمهاالفرعية  األهدافيسعى المؤتمر إلى تحقيق مجموعة من 

  ري ظل التوجه نحو الالمركزيةللبلديات الناظم  اإلطارمعررة. 
  البيئة الداخلية والخارجيةري ظل ظروف البلديات  إدارةرصد واقع. 
  ري ظل التحديات المعاصرةالبلديات معررة التحديات التي تواجه. 
  تقديم الخدمات. مجاالتري المجاالت التنموية والبلديات االطالع على تجارب 
 وتعزيز التنمية المحلية. تحقيقري للبلديات  اإلضاريةوالوظائف  األدوارف على التعر 
  ري رلسطينالبلديات  أداءري تعزيز  واألجنبيةالعربية البلديات االستفادة من تجارب. 
  البلديات. إدارةتعزيز المكتبة الفلسطينية بدراسات حديثة حول 
  من خالل رردها واطالعها على الموضوعات  المختلفة اإلداريةمن االستفادة من التطورات البلديات تمكين هذه

 .اإلدارية الحديثة بإدارة البلديات
 

 لمؤتمر:محاور ا
 المحور اإلداري:

 إدارة البلديات بين المركزية والالمركزية 
  بين البلديات ووزارة الحكم المحلياإلدارية العالقة 
  بالسلطة المركزية )المحارظات(عالقة البلديات 
 التنسيق والتعاون  بين البلديات 
 إدارة الموارد البشرية ري البلديات 
 تطبيقات إدارة الجودة الشاملة وإدارة التميز ري البلديات 
 جودة الخدمات المقدمة ري البلديات 
 ).....إدارة المرارق العامة  ري البلديات )حدائق، مسالخ، متاحف 
  والكوارث اإلدارية إدارة األزمات 
 البلديات والتخطيط التنموي 
 التخطيط االستراتيجي  ري البلديات 
 دور البلديات ري صنع السياسات العامة 
  الرئيسة ري البلدياتالعام مؤشرات األداء 
 تقييم أداء العاملين ري البلديات 
  وانعكاساتها ري تحسين األداءالهياكل التنظيمية للبلديات والمجالس البلدية ري رلسطين 
 اختيارها وأساليب للبلديات التنفيذية القيادات 
 األدوار الحديثة إلدارة البلديات واإلدارة المحلية 
 البعض ببعضها البلديات عالقات 
 البلديات إدارة ري ناجحة تجارب 
 دور العالقات العامة ري البلديات 
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 دة(تقييم تجارب المجالس المحلية المشتركة )المتح. 
 .دور البلديات ري إدارة المواد الصلبة وإعادة التدوير 
 

 المحور التكنولوجي:
 استخدام التكنولوجيا ري إدارة البلديات 
 اإلدارة التكنولوجية للمدن العمالقة والعواصم 
 البلديات ري األداء تحسين ري االلكترونية اإلدارة دور 
  البلديتكنولوجيا المعلومات ودورها ري تطوير العمل 
 اإللكترونية والحوكمة اإللكترونية الخدمات 
 البلديات ري المعلومات ونظم التكنولوجيا استخدامات 

 

 المحور القانوني:
 للبلدياتالقانوني  اإلطار 
  مدخل قانونيوالقطاع الخاصالبلديات الشراكة بين : 
 مكارحة الفساد ري البلديات 
 التجذير القانوني للحوكمة ري إدارة البلديات 
 التحديات القانونية والتشريعية التي تواجه البلديات 
 تشكيلها وأساليب البلديات مجالس 
 والمحاذير" "الفرص رلسطين ري البلديات دمج 
 العالقة القانونية بين البلديات ووزارة الحكم المحلي 

 

 المحور المالي:
 اإلدارة المالية ري البلديات 
 الرقابة المالية ري البلديات 
  األموال لدعم البلدياتتجنيد 
 إدارة األزمات المالية ري البلديات 
 البلديات تواجهها التي المالية التحديات 
  المعايير المالية الدولية ومالءمتها إلعداد التقارير المالية للبلديات 
 الشفارية واإلرصاح عن التقارير المالية ري المواقع الكترونية للبلديات 
   التحديات والمصاعب الناجمة عن عدم تطبيق نظام محاسبي موحد ري البلديات 
 الشركات االستثمارية بين البلديات والقطاع الخاص: الدوارع واآلثار االقتصادية 
 مؤشرات األداء المالي ري البلديات 

 

 المحور المجتمعي:
 المسؤولية المجتمعية للبلديات 
  المجتمعيةالبلديات وتعزيز المشاركة 
 رقابة المجتمع المحلي على أعمال البلديات ري ظل التطور ري وسائل االتصال والتواصل 
 عالقة البلديات بالمؤسسات العاملة ري المجتمع المحلي 

 

 المحور االقتصادي:
 البلديات واالقتصاد األخضر 
 تطبيقات االقتصاد القياسي ري التخطيط 
  البطالةمكارحة ودور البلديات ري التشغيل 
 دور البلديات ري مكارحة الفقر 
 البلديات والتنمية االقتصادية 
 البلديات واستدامة الموارد االقتصادية 
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 المستهدفة: الفئات

 وزارات موظفيو البلديات، وموظفي ،البلديات مجالس وأعضاء البلديات، رؤساء أساسية بصورة المؤتمر هذا يستهدف
 دياتالبل بخدمات المعنية والمؤسسات البلديات، شأن ري والباحثين المتميزة، التجارب أصحابو المحلي، الحكم

 ومؤسسات. كأرراد البلديات خدمات من والمستفيدين المحلي، المجتمع ومؤسسات لها، والشريكة
 

 اللجنة العلمية للمؤتمر: 
 

 رلسطين. / رئيس اللجنة/ جامعة القدس المفتوحةد. يوسف أبورارة / 
  حداد/ الجامعة األردنية/ األردن.أ.د. رايز 
 .د. سامر الدحيات/ الجامعة األردنية/ األردن 
 .د. آالء الشخشير/ جامعة القدس المفتوحة/ رلسطين 
 .أ.د. سمير أبو زنيد/ جامعة الخليل/ رلسطين 
  .رلسطين./ جامعة القدس المفتوحةعبد الرحمن السلواديد / 
 .د. ابراهيم عوض/ جامعة القدس/ رلسطين 
 .د. زياد قنام/ جامعة القدس/ رلسطين 
  .مركز رماح/ األردن. / خالد الخطيبأ. د 
 .د. آمال الحيلة/ جامعة رلسطين التقنية/ رلسطين 
  /الجامعة األردنية/ األردن. أ. د. محمد النعيمي 
  / الجامعة األردنية/ األردن. د. عادل بينو 
  /الجامعة األردنية/ األردن أ. د. سلطان أبو تايه. 
  /رلسطين.جامعة الخليلد. محمد الجعبري / 
 رلسطين.جامعة القدس المفتوحة/ د. شاهر عبيد / 
  /الجامعة األردنية/ األردن. د. عبد الحكيم أخو ارشيدة 
  /الجامعة العربية األمريكية/ رلسطين. د. شريف أبو كرش 
  /الجامعة العربية األمريكية/ رلسطين. د. زهران دراغمة 
  .م البواقي/ الجزائر/ أجامعة العربي بن مهيدي/ لموشيزهية د. 
 .د. إسماعيل الرومي/ جامعة بوليتكنك رلسطين/ رلسطين 
 .د. آالء العاني/ جامعة الموصل/ العراق 
 .د. مروان جلعود/ جامعة بوليتكنك رلسطين/ رلسطين 
 .د. سهيل سلطان/ جامعة بيرزيت/ رلسطين 
  /رلسطين.د. يوسف حسان/ جامعة بيرزيت 
 .د. عبد الفتاح الشملة/ جامعة النجاح الوطنية/ رلسطين 
 .د. عمر الصليبي/ جامعة القدس/ رلسطين 
 رلسطين.د. صالح صبري/ جامعة القدس المفتوحة / 
 رلسطين.د. شبلي السويطي/ جامعة القدس المفتوحة / 
 .د. يحيى شاور/ بلدية الخليل/ رلسطين 
  /رلسطين.د.تغريد الزغير/ بلدية الخليل 
 .د. أنور أبو عيشة/ بلدية الخليل/ رلسطين 
 رلسطين.د. جالل شبات/ جامعة القدس المفتوحة / 
 الجزائر/ 3د. آمنة بواشري/ جامعة الجزائر. 
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 اللجنة التحضيرية للمؤتمر:

  /رلسطين.جامعة القدس المفتوحةد. عبد القادر الدراويش / 
 األردن./ الجامعة األردنية/  د. سامر الدحيات 
 .أ. ماهر العويوي/ بلدية الخليل/ رلسطين 
 .أ. عالم األشهب/ بلدية الخليل/ رلسطين 
  /رلسطين.جامعة القدس المفتوحةد. ماجد ملحم / 
  /الجامعة األردنية/ األردن. د. عادل بينو 
 رلسطين.د. عطية مصلح/ جامعة القدس المفتوحة / 
 رلسطين./ / جامعة القدس المفتوحةأ. غسان أبو سنينة 
 رلسطين.د. رضل عيدة/ جامعة القدس المفتوحة / 
  .رلسطين.محمد عمرو/ جامعة القدس المفتوحةد / 
 رلسطين.أ. هيا عابدين/ جامعة القدس المفتوحة / 
 رلسطين.أ. عوض مسحل/ جامعة القدس المفتوحة / 
 رلسطين.أ. ابراهيم عليان/ جامعة القدس المفتوحة / 
 رلسطين.دس المفتوحةأ. رشيد الرجوب/ جامعة الق / 
 .أ. نضال التميمي/ بلدية الخليل/ رلسطين 
 .أ. هاشم الحموري/ بلدية الخليل/ رلسطين 
 .م. أسامة دويك/ بلدية الخليل/ رلسطين 
 .أ.عنان بدر/ بلدية الخليل/ رلسطين 
 .أ.عبد الرحيم أبو حديد/ بلدية الخليل/ رلسطين 
 .أ.ررعت اقنيبي/ بلدية الخليل/ رلسطين 
  .سارة الجعبري/ بلدية الخليل/ رلسطين.أ 
 .م.جمانة دويك/ بلدية الخليل/ رلسطين 
 .أ.ميس طهبوب/ بلدية الخليل/ رلسطين 
 الجامعة األردنية/ األردن.أ.ابراهيم ملحم / 
  /الجامعة األردنية/ األردن.أ. دعاء السيايدة 
 

 الهيئة االستشارية للمؤتمر:
 األردنية/ األردن./ رئيسا/ الجامعة  أ.د. رايز حداد 
  /الجامعة العربية األمريكية/ رلسطين. أ. د. أيسر سوسان 
 .د. مروان درويش/ جامعة القدس المفتوحة/ رلسطين 
 .د. م. إسالم عمرو/ جامعة القدس المفتوحة/ رلسطين 
 .د. إيهاب القبج/ وزارة التربية والتعليم العالي/ رلسطين 
  المفتوحة/ رلسطين.د. آالء الشخشير/ جامعة القدس 
  .جامعة القدس المفتوحة/ رلسطين.عماد الهودليد. م / 
 .أ. د. حسني عوض/ جامعة القدس المفتوحة/ رلسطين 
 .د. خالد القواسمة/ بلدية الخليل/ رلسطين 
 .أ. نهاد أسعد زواتية/ شركة المشرق للتأمين/ رلسطين 

  /لألعمال.رئيسة تحرير مجلة الشرق األوسط أ. أمل المصري 
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 شروط ومالحظات بخصوص المشاركات البحثية المقدمة للمؤتمر:
 ضمن محاور المؤتمر. أن تكون المشاركة البحثية 

  10/7/9102تستلم البحوث )كاملة( في موعد أقصاه. 
 .مراعاة أسس وقواعد البحث العلمي ري المشاركة البحثية المقدمة لهذا المؤتمر 
  البحثية قد تم تقديمها إلى مؤتمر آخر، أو نشرت سابقاً، أو مقبولة للنشر أو مقدمة للنشر لدى أن ال تكون المشاركة

 أية جهة.
 ،وأن يكون  ،وأن يكون ملخصا تنفيذيا أن تتضمن المشاركة البحثية ملخصا باللغة العربية وآخر باللغة اإلنجليزية

كلمة،  044كلمة وال يزيد عن  044ل منهما عن ولغويا وعلميا، وأن ال يقل كطباعيا كل من الملخصين منقحا 
واسم الدولة(،  -أو المؤسسة -وأن يتضمن هذا الملخص عنوان المشاركة البحثية )مع اسم الباحث واسم الجامعة 

وأن يتناول الملخص جميع العناصر العلمية التي يجب أن تتورر ري ملخصات البحوث، مثل المشكلة البحثية 
ية وأهدارها ومبرراتها والحدود البحثية والمنهج العلمي المستخدم واإلجراءات واألدوات وأهم وأهمية الورقة البحث

النتائج والتوصيات وغير ذلك. سيتم نشر الملخصات التي تراعي هذه الشروط ري كتيب الملخصات الذي يوزع 
 ري المؤتمر ري يومه األول.

  ا )ناجحة أو غير ناجحة(.صورة تجارب عملية يستفاد منهيمكن قبول مشاركات ري 
  صورة مقاالت علمية نظرية تتضمن أركاراً ومفاهيم جديدة ومبتكرة )وليست يمكن قبول مشاركات بحثية ري

 .ضمن محاور المؤتمرتقليدية ومكررة( 
  استخدام نمطAPA  :ري التوثيق، ريشار إلى المرجع أو المصدر ري المتن بعد رقرة االقتباس مباشرة كما يأتي

 عائلة المؤلف، سنة النشر، رقم الصفحة(.  )اسم
  صفحة مطبوعة على الـ  34أن ال يزيد عدد صفحات المشاركة البحثية عنWord   عادي للنص وخط  40بخط

 . Arialوخط  4.1غامق للعناوين بمسارة  40
  مشاركة تقديم ال نموذجضرورة إرراق السيرة الذاتية للباحث/ الباحثين مع المشاركة البحثية، وضرورة تعبئة

 .وإرساله مع هذه المشاركةالبحثية المرفق 
  التي تتلقاها إدارة المؤتمر للتحكيم، سيجري نشر األوراق البحثية المقبولة ري  البحوثمجلد المؤتمر: بعد إخضاع

 مجلد خاص.
 

 المراسالت: 
 توجه جميع المراسالت واالستفسارات والمشاركات الخاصة بالمؤتمر إلى:

أبو فارةد. يوسف   
 رئيس اللجنة العلمية

جامعة القدس المفتوحة   
abubeesan@yahoo.com 

 

 وللمزيد من االستفسارات والمعلومات يمكن زيارة الموقع االلكتروني لجامعة القدس المفتوحة
  http://www.qou.edu 

 
 

mailto:abubeesan@yahoo.com
http://www.qou.edu/
http://www.qou.edu/
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 نموذج تقديم المشاركة البحثية

 

 عنوان المشاركة البحثية ري المؤتمر:
 
 

 

 االسم الرباعي :
 
 

 

 البريد االلكتروني:
 
 

 

 رقم الهاتف المحمول:
 
 

 

 الدولة:
 
 

 

 المدينة:
 
 

 

 الدرجة العلمية )دكتوراه/ ماجستير(:
 
 

 

)مدرس، محاضر، استاذ مساعد،  الرتبة األكاديمية
 :استاذ مشارك، أستاذ.....(

 
 

 

 التخصص العام:
 
 

 

 التخصص الدقيق:
 
 

 

 مكان العمل الحالي )المؤسسة والمدينة والدولة(:
 
 

 

 

في حالة البحوث المشتركة، يجب تعبئة نموذج مستقل لكل باحث، وعدم االكتفاء بنموذج لباحث   مالحظة:
  واحد فقط.


