دعوة للمشاركة بأوراق علمية ضمن مؤتمردولي حول أبحاث إدارة العمال واالقتصاد
International Conference on Research Experiences in Business and Economics

 5 - 4آذار 2019
يدعوكم مشروع "تطوير قدرات مراكز األبحاث اإلدارية واالقتصادية في مؤسسات التعليم العالي في فلسطين"
 ،BERCاملمول من املفوضية األوروبية ضمن برنامج  ،Erasmus+والذي تنفذه كل من كلية األعمال و االقتصاد
في جامعة بيرزيت مع مجموعة من الجامعات الفلسطينية واألوروبية للمشاركة في مؤتمرها من خالل تقديم أوراق
بحثية.
أهداف املؤتمر
يهدف املؤتمر الختامي ملشروع BERC

لالستفادة من تجارب الخبرات الوطنية والدولية في مجال األبحاث اإلدارية

واالقتصادية من خالل:
 عرض الخبرات الدولية والوطنية في مجال إدارة املراكز البحثية.
 نشر نتائج مخرجات مشروع  BERCكنموذج في تطوير مراكز األبحاث.
 تسليط الضوء على دور املراكز البحثية في مجال اإلدارة واالقتصاد.
 تعزيز الشراكات (املحلية ،الوطنية والدولية) والتشبيك بين املراكز البحثية واألكاديميين.
 مراجعة السياسات الوطنية واملؤسساتية في دعم بيئة البحث العلمي.
محاور املؤتمر البحثية:
 تجارب انشاء وإدارة املراكز البحثية وقدرتها على االستدامة.
 إدارة الشراكات في املجموعات البحثية واملشاريع األكاديمية الدولية.
 تقييم جودة املدخالت واملخرجات البحثية.
 جودة تدريس وإدارة مساقات مناهج البحث العلمي و سبل تطويرها في الجامعات.
شروط قبول الوراق البحثية:
 يجب أن تغطي الورقة البحثية أحد محاور املؤتمر في ضوء البيئة الفلسطينية أو األوروبية أو االثنين معا
 ملخص باللغتين العربية واالنجليزية (صفحة) بحيث يتضمن عنوان الورقة البحثية واسم الباحث.
 ستخضع األوراق البحثية لتحكيم من قبل لجنة علمية مشكلة من أعضاء الجامعات املشاركة في املؤتمر
 سيتم نشر األبحاث العلمية املميزة في مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية.

موعد اإلنعقاد:
الجلسة اإلفتتاحية ستعقد في جامعة بيرزيت وذلك بالتزامن مع الجامعة اإلسالمية في غزة عبر الفيديوكونفرنس.
 جلسات محاور املؤتمر ستعقد على النحو التالي:
 4 oآذار  15:00-09:00 :2019قاعة ملحق معهد الحقوق في جامعة بيرزيت بالتزامن مع الجامعة اإلسالمية
 5 oآذار  15:00-09:00 :2019قاعة مؤتمرات مبنى طيبة -الجامعة اإلسالمية
مواعيد مهمة:
إعالن املشاركة بكتابة األوراق البحثية

2018/11/12

إنتهاء استالم ملخصات األوراق البحثية

2018/12/15

اإلعالن عن امللخصات املقبولة

2018/12/31

استالم األوراق البحثية كاملة

2019/02/01

املراسالت:
ترسل ملخصات األوراق البحثية املحكمة إلى البريد االلكتروني ICREBE2019@birzeit.edu

