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 ملؤتمر العلمي الخامس عشر للجمعية العربية للبحوث االقتصاديةا

وآفاق الثورة الصناعية الرابعة" ا"  لتنمية العربية بين التحديات الراهنة 

 

 

 البرنامج املبدئي

 

 

 

 بالتعاون مع 

 

  

 

 2019ديسمبر / كانون أول  14 – 13

 مبنى عدنان القصار لالقتصاد العربي –مقر اتحاد الغرف العربية 

 الجمهورية اللبنانية  –بيروت 
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 2019ديسمبر / كانون أول  13: الجمعة  اليوم األول 

 9:00 – 8:30 التسجيل

 الجلسة االفتتاحية: 

 األمين العام التحاد الغرف العربية  –د. خالد حنفي 

 رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للبحوث االقتصادية –د. منير الحمش 

 مدير عام املعهد العربي للتخطيط  –د. بدر عثمان مال هللا 

 أمين عام الجمعية العربية للبحوث االقتصادية ومنسق عام املؤتمر  –د. أشرف العربي 

9:30 – 10:00 

 الجلســــــة األولـــــى

 ألبر داغررئيس الجلسة: د. 

 "أهمية النظام القائم على اقتصاديات السعادة لتحقيق الثورة الصناعية الرابعة": األولىالورقة 

   دقيقة( 20)بسيسو   يفؤاد حمد املتحدث: د.

 دقائق(  10املعقب: د. نجالء األهواني )

 أهم تحديات األمن الغذائي العربي"الورقة الثانية: "

      دقيقة( 20) املتحدث: د. الغوث ولد الطالب جدو 

 دقائق( 10محمود منصور عبدالفتاح )د.  املعقب:

 دقيقة( 30) مناقشـــة عامـــــــــة

10:00 – 11:30 

 12:00 – 11:30 استراحة

 الجلســــــة الثانية

 زيتون  محيارئيس الجلسة: د. 

امللكية الفكرية املتعلقة بالتجارة وشموليتها: حافز أم عائق لالبتكار والتنمية في عوملة نظام حماية "الورقة الثالثة: 

 "الدول العربية

    دقيقة( 20)املتحدث: د. علي همال 

 دقائق( 10) د. خالد واصف الوزني املعقب:

 "االقتصاديات العربيةدور سالسل العرض الصناعية في رفع الكفاءة اإلنتاجية وتنافسية "الورقة الرابعة: 

   دقيقة( 20)املتحدث: د. رسالن خضور  

 دقائق( 10وليد عبد مواله )املعقب: د. 

 دقيقة( 30) مناقشـــة عامـــــــــة

 "االقتصاد الدائري: املفهوم، وبعض التطبيقات واملقترحات، مع إشارة لتجربة عربية": الخامسةالورقة 

   دقيقة( 20)أحمد الكواز   د. املتحدث:

 دقائق( 10د. رضا العدل )املعقب: 

 دقيقة( 30مناقشـــة عامـــــــــة )

12:00 – 14:00 

 15:00 – 14:00 مأدبة غداء

وآفاق التنمية العربية في ظل الثورة الصناعية الرابعة"  واقع   مائدة مستديرة حول "

 د. منير الحمش، د. جودة عبدالخالق، د. عاطف قبرص ي، د. محمود محيي الدين، د. خالد حنفياملتحدثون: 

 الحوار: أ. عبدالفتاح الجباليإدارة 

15:00 – 17:00  
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   2019ديسمبر/ كانون أول  14: السبت  اليوم الثاني 

 

 

 

 

 

  

 الثالثةالجلســــــة 

 د. ليلى الخواجهرئيس الجلسة: 

  "الصادرات التقانية وفجوة الدخل والثورة الصناعية الرابعة": (1مداخلة )

 للتخطيط العربياملعهد  –. وليد عيد مواله داملتحدث: 

 العربي"، بالتركيز على التكنولوجيا ومعوقات تنمية القطاع الخاص  في املنطقة العربيةتحديات التشغيل  ":  (2مداخلة )

 اإلسكوا –. خالد أبو اسماعيل داملتحدث: 

 مناقشـــة عامـــــــــة

9:30 – 11:00  

 11:30 – 11:00 استراحة

  14:30 –  11:30 للجمعيةفعاليات احتفالية العيد الثالثيني 
 رئيس الجلسة: د. جودة عبدالخالق

 12:30 – 11:30 تكريم وكلمات احتفالية

مناقشة كتاب "تجديد الفكر االقتصادي، نظرة نقدية إلى الفكر االقتصادي السائد وعرض وتقييم لبعض مقاربات 

 تطويره" 

 د. إبراهيم العيسوي  املتحدث:

 املعقبين: د. عاطف قبرص ي و  د. محمود محيى الدين  

 مناقشـــة عامـــــــــة

12:30 – 14:30 

  15:30 – 14:30 مأدبة غداء

 17:00 – 15:30 جلسة مغلقة ألعضاء الجمعية


