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 دعوة للمشاركة في :

  MCODDلمؤتمر الثالثةالنسخة 

 تحت عنوان :

دوات : ما هي التوجهات واألوالتضامنياالقتصاد االجتماعي الرهانات االستراتيجية في إدارة منظمات "

"؟ قاليمألل مستدامةال تنميةالطارإ في  لتحسين أدائها وتنافسيتها  

 2019نونبر  29و28  

  اديرغبالمدرسة الوطنية  للتجارة والتسيير با
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  مؤتمر . األساس المنطقي لل1

 

لمة ، من الضروري بناء اقتصاد جديد قادر على دعم العوالنمو االقتصادي. لذاال تنمية اجتماعية ممكنة في غياب "

صاد ، بل اقت السوقومواجهة تحدياتها. إذا كنا قد اخترنا اقتصاد السوق ، فإن هذا ال يعني أننا نسعى إلنشاء مجتمع 

لسادس في امن خطاب جاللة الملك محمد  ادية والتضامن االجتماعي. "مقتطفاجتماعي يتم فيه الجمع بين الكفاءة االقتص

.2000يوليو  30  

من أجل تنمية االقتصاد االجتماعي والتضامني على أهمية هذا  2020- 2010للفترة  االستراتيجية الوطنيةيؤكد تنفيذ  

الغرض من هذاواعتماد نهج اإلدماج االجتماعي. الهشاشة القطاع في خلق قيمة مضافة من خالل مكافحة الفقر و  

ياسات هامة لتنمية االقتصاد االجتماعي والتضامني من خالل دمج البعد االجتماعي في جميع السالتوجه هو إعطاء مكانة  

 واالستراتيجيات الوطنية وتعزيز التآزر والتكامل بين تصرفات مختلف الجهات الفاعلة في هذا األمر.

رة للدخل لتطوير األنشطة المد االقتصاد االجتماعي والتضامني أحد أعمدة االقتصاد المحلي وقاطرة ، يعتبرفي الواقع

 والوظائف في جميع أنحاء األراضي الوطنية.

التضامني ونتيجة لذلك ، وفي هذه الندوة ، فإن السؤال الذي سيتم مناقشته هو مسألة إدارة مؤسسات االقتصاد االجتماعي و

تحسين  ، ودور هذه األدوات فيالحديثةتكنولوجيا االتصاالت بين ممارسات اإلدارة القديمة والجديدة ، ال سيما في عصر 

.قاليمألل مستدامةالتنمية الفي اطار أداء هذه المنظمات  

 

  . األهداف الرئيسية للندوة2

ن الممارسات بي االقتصاد االجتماعي والتضامنيإدارة مؤسسات  سيكون هذا المؤتمر فرصة لتسليط الضوء على تحديات

جديدة للمعلومات واالتصاالتالتقنيات الالقديمة والجديدة، فضال عن دور   في تحسين إدارة وأداء هذه المنظمات. 

مثلي الجمعيات والباحثين (جميع التخصصات) والمهنيين وم لألساتذةيعتبر هذا المؤتمر مكاًنا للتبادل، وسيكون مفتوًحا 

.ضامنياالجتماعي والت والتعاونيات والشركات الخاصة والمنظمات العامة وجميع أصحاب المصلحة المهتمين باالقتصاد  

ك على ممارسات سيتم تنظيم المؤتمرات والموائد المستديرة وورش العمل لتسليط الضوء على االنعكاسات األكاديمية، وكذل

م اختياره لهذا . يتمثل الموضوع الرئيسي الذي تاالقتصاد االجتماعي والتضامنياإلدارة العامة الحالية والسابقة لمنظمات 

من  هاتحسين أدائ: ما هي أدوات االقتصاد االجتماعي والتضامنيإلدارة مؤسسات الحدث العلمي في "التحديات الجديدة 

" قاليمألل تنمية مستدامةاجل   

 

  . المحاور الرئيسية للمؤتمر3

بين التغيير االقتصادي واالبتكار االجتماعي . االقتصاد االجتماعي والتضامني  

وديناميات المأسسة االجتماعي والتضامنياالقتصاد إدارة هياكل . 2  

االقتصاد االجتماعي والتضامنياألدوات المطبقة على إدارة مؤسسات . 3  
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المحاسبة العامة والخصوصيات المحاسبية للقطاع -  

التسويق االجتماعي وتقنيات التواصل -  

لغات الشبكة والتكنولوجيات الجديدة. 4  

نظم االتصاالت والمعلومات -  

تنظيم المشاريع االبتكار االجتماعي ونهج. 5  

االقتصاد االجتماعي والتضامنياإلدارة والموارد البشرية لمنظمات . 6  

االقتصاد االجتماعي والتضامنيالقانون االجتماعي لمنظمات  -  

االقتصاد االجتماعي والتضامنياإلدارة المحلية وإدارة التغيير في منظمات  -  

جتماعي والتضامنياالقتصاد االريادة فن ريادة األعمال في مؤسسات  -  

نماذج األعمال. - االقتصاد التعاوني ومنصات . 7  

ياالقتصاد االجتماعي والتضامناالبتكار اإلداري واالبتكار المفتوح: ماهي المسارات البحثية في مؤسسات . 8  

االقتصاد االجتماعي والتضامنيريادة األعمال وإدارة المخاطر في مؤسسات . 9  

االقتصاد االجتماعي والتضامنيممارسات مبتكرة في المسؤولية االجتماعية للشركات في مؤسسات . 10  

التنمية المستدامة واألقاليم،  . االقتصاد االجتماعي والتضامني11  

التنمية المستدامةو  . الذكاء االقليمي12  

  التواريخ الواجب  احترامها :

  2019 يونيو 20استقبال ملخص المقترحات في:  

 2019 يوليو 05إشعار بقبول الملخصات في : 

 2019 شتنبر30: في الموعد النهائي الستالم النص الكامل للمقال 

 2019أكتوبر 30الموعد النهائي لإلشعار بقبول الورقات المختارة من قبل اللجنة العلمية :  

 2019 نونبر :10آخر موعد الستالم األوراق النهائية 

 2019نونبر  29و28موعد المؤتمر :  
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  تعليمات للمؤلفين

). الصفحة 12بين تباعد االسطر (الحروف تايمز نيو رومان   1.5يجب ان ترقم صفحات المكتوب . يجب كتابة النص ب 

سم). يجب أال  2.5سم ارتفاع = أسفل =  2.5سم،  2.5سم، ويمين =  2.5يجب أن تستوفي الشروط التالية هامش (يسار = 

صفحة، بما في ذلك الجداول واألرقام والمراجع.  يجب  على الصفحة األولى ان تحتوي فقط على  20يتجاوز المكتوب 

عنوان الورقة وكاتبها (االسم والوظيفة واالنتماء المؤسساتي) وعنوان البريد اإللكتروني الذي ستراسل به اللجنة 

اسم (أسماء) المؤلف مع إدراج ملخص على المشاركين. يستنسخ عنوان الورقة على الصفحة الثانية من دون اعطاء 

). مع 5سطر. يجب أن يكون مصحوبا بالكلمات الرئيسية (بحد أقصى  20الصفحة الثانية قبل النص؛ يجب أن ال يتجاوز 

ادراج االشارات والنقط االضافية في نهاية كل صفحة ومرقمة حسب ترتيب ظهورها في النص. المراجع،  مجرجة بترتيب 

  اية النص، مكتوبة وفقا للنماذج التالية:أبجدي في نه

  للكتاب: اسم المؤلف، عنوان الكتاب، مكان النشر، الناشر، تاريخ النشر. -

  للمقال: اسم المؤلف، "عنوان المقال"، عنوان المجلة،رقم ...، ص.، تاريخ النشر. -

  لالستشهادات في النص: اسم المؤلف (سنة النشر). -

 و نشر المقاالت المتميزة  في مجلة السفير ئع المؤتمر.وسيتم نشر األوراق في وقا

 يجب أن ترسل األوراق الكاملة إلى العنوان التالي:

congres.mcodd2019@gmail.com 

 2019نونبر 28ورشة الدكتوراه والمقاالت العلمية  . 5

  

الهدف من هذه الورشة هو تدريب طلبة الدكتوراه والباحثين الشباب على كتابة األطروحة والمقاالت العلمية. الباحثون الذين 

صفحات (كحد أقصى) يلخص  6، مشروع من 2019 يونيو 15يرغبون في حضور ورشة العمل يجب أن يقدموا قبل 

  ت والمراجعإشكالية البحث والمنهجية والنتائج المتوقعة والصعوبا

  وينبغي أن تتضمن الصفحة األولى:

  . عنوان األطروحة؛1

  . االسم؛2

  األستاذ(ة) المشرف (ة)؛ واسمالمؤسسة الجامعية  البحث، بنية. 3

  ؛والهاتف. عنوان البريد اإللكتروني 4

 . تاريخ التسجيل األول في أطروحة.5

 

صفحة)  15، النسخة النهائية (بحد أقصى 2019 يوليو 05أقصاه  في اجلأن يقدموا،  المقبولين على المرشحينيجب 

 تفاصيل اإلشكالية والمنهجية والنتائج المحتملة.
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  . رسوم االشتراك:6

  يورو).   100درهم  ( 1000رسوم التسجيل للمشاركين هي : 

  أسعار خاصة

تحدد رسوم التسجيل لطلبة الدكتوراه في500 درهم (أو 50 يورو). (يبرر التسجيل في  الجامعة أو أي مؤسسة ينتمي اليها 

 الطالب عند الدفع).

كاملين ليومينوتشمل فعاليات المؤتمر، وجبات الطعام وفترات االستراحة   

 . لجان المؤتمر:6

  فيةالشر. اللجنة 6.1

  التقليدية واالقتصاد االجتماعيكاتبة الدولة المكلفة بالصناعة جميلة المصلي  السيدة -

 - السيد ابراهيم الحافيظي رئيس مجلس جهة سوس ماسة

   ( INAISE)الجمعية الدولية لالستثمار في االقتصاد االجتماعي  رئيسميلدير فيليغاس  السيد -

غرفة التجارة والصناعة والخدمات ألكادير رئيساشنكلي كريم السيد  -  

  - السيد السيد صالح المالوكي رئيس جماعة اكادير

 ابن الزهر جامعة رئيسعمر حلي  السيد -

  رئيس الشبكة المغربية لالقتصاد االجتماعي والتضامني   عبد هللا سوهير  السيد -

  

  اللجنة المنسقة 6.2

  أغادير، المغرب)  المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير مسؤولة،فاطمة القندوسي ( د.

   الزهرأغادير، المغرب) جامعةابن(العزيز بن الضو عبد  د.

   ، كندافي مونتريال كيبيكجامعة بشرى مزالي (د. 

  أغادير المغرب)  جامعة ابن الزهرهند بن واكريم (د. 

  أغادير)  جامعة السلطان موالي سليمان بني مالل ةأستاذ( منى المصدقد. 

   

   اللجنة المنظمة 6.4

  أغادير، المغرب)  المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير مسؤولة،فاطمة القندوسي ( د.

  أغادير، المغرب)المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير( خديجة انكادد 

   الزهرأغادير، المغرب) ابن جامعة(العزيز بن الضو عبد  د

  ) ، كندافي مونتريال كيبيكجامعة بشرى مزالي (د. 

  المغرب) ،الرباط جامعة محمد الخامس, ،كلية الحقوق( بي منالوالعبد 

  أغادير المغرب)  جامعة ابن الزهرهند بن واكريم (د 
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  ابن الزهر أغادير، المغرب) جامعة ، أستاذ( د.الدهيبي مصطفى

  ابن الزهر أغادير، المغرب) جامعة ،أستاذد. مصطفى بو مسكة (

  ابن الزهر أغادير، المغرب) جامعة ،أستاذ( د. الراشيدي علي

  ابن الزهر، المغرب) (أستاذة، أغادير جامعة د. خديجة الراجي

. ستيريبة لطيفة (استاذة، المدرسة العليا للتجارة، مراكش) د.  

  ) جامعة السلطان موالي سليمان بني مالل  ةأستاذ( منى المصدقد 

  أغادير) المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير( كسكمال لو

 

.اللجنة العلمية 6. 3 

 

  ابن الزهر، أغادير، المغرب) جامعة ةأستاذ  ( سماءاد. العلمي 

  ابن الزهر أغادير، المغرب) جامعةالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير  ،أستاذة( خديجة انكادد. 

 ، المغرب)رالزهر أغاديابن  جامعة، (العزيز د. بن الضو عبد 

  ، المغرب)رالزهر أغاديابن  ، جامعةالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير (أستاذحسن بليهي د. 

)المدرسة العليا للتجارة والتسيير الكامرون وفرنسا أستاذ ، (د بيغتان ليوبول كوايير  
  أحمد فؤاد سليم (استاذ، جامعة ابو ظبي، االمارات العربية المتحدة). د

 مصر) المنصورة، جامعة أستاذد. رجب محمد (

  ابن الزهر أغادير، المغرب) جامعة ،أستاذد. مصطفى بو مسكة (

  المغرب) ،الرباط جامعة ،أستاذ( د.شاكور عبد اللطيف

  )2, جامعة علي لونيسي البليدة أستاذة(د. لهشام قسمية  

  ابن الزهر أغادير، المغرب) جامعة ، أستاذد.الدهيبي مصطفى(

  ابن الزهرأغادير، المغرب)  جامعة ،  أستاذةد.فاطمة القندوسي (

  ، فرنسا)و جامعة افري بانتيون السوربون 1أستاذ مشارك، جامعة باريس  (اميرة عبد العزيزد.

  المغرب) ،البيضاء الدارالثاني الحسن  جامعة ،أستاذ( د.فراشة عبد الرحيم

)فرنسااميان  المدرسة العليا للتجارة  أستاذة،سناء (د. هندا    

)االمريكية المتحدة ،الوالياتواشنطن جورج جامعة ،أستاذةالسبع ( د. امل   

  )فرنسا ،كليرمون اوفيرن جامعة أستاذ( شاهد محمدد.  

  , مركز اوكسفورد للتدريب واالستشارات, انجلترا)أستاذد.  فاتح العتيبي (

  المغرب) ،مراكش ،جامعة القاضي عياض  ,أستاذة(د. بشرى  لبزار 

   مونتريالجامعة كيبيك  أستاذة د. مزالي بشرى (  كندا),

مونتريال  ة جامعة كيبيكأستاذ(كورني  جندرو د  كندا),  

جامعة ابن زهر، اغادير)د بن واكريم هند (أستاذة،   

  ابن الزهر أغادير، المغرب) جامعة ،أستاذ( د. عبدي الحسن

  )بلجيكاجامعة لييج ,  ، الدراسات العليا للتجارة ,أستاذة( كورني اني د. 
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  )فرنسا ,،أستاذ( ديمير ارنود. 

 المغرب) ،فاسسيدي محمد ابن عبد هللا  جامعة ،أستاذ(د. العبادي عبد الرزاق 

  ابن الزهر أغادير، المغرب) جامعة ،أستاذ( د. الراشيدي علي

  ابن الزهر، المغرب) (أستاذة، أغادير جامعة د. خديجة الراجي

 فرنسا), جامعة كورص, كورطي أستاذد. سفيان فريموس (

  ابن الزهر، المغرب)  جامعة ، أغاديرأستاذة(راضي بشرى د. 

)ماليزيا الجامعة االسالمية العالمية ,أستاذد.البشيرالصوالح (  

المركزالوطني لالبحاث والعلوم فرنسا) ,استاذةد. كانا عليا (  

جامعة قرطاج, تونس) استاذةد سفار هويد ا(   

لطيفة (استاذة، المدرسة العليا للتجارة، مراكش)د. ستيريبة   

(استاذة، جامعة ابن زهر اغادير) هندد. الصحراوي   

 د.باري إيمان (أستاذة، جامعة ابن زهر اغادير)

)، جامعة ابن زهر اغادير(أستاذبخفاوي هشام ال .د  

                                                              مصر)  مركز برايت للتربية والتكوين استاذة(عبير كمال الدين حسان  .د

                            

 


