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 المؤتمر:أهمية 
تكمن أهمية هذا المؤتمر العلمي الدولي المشترك في أنه يتناول المستجدات في العلوم اإلدارية 

واالقتصادية بتفرعاتها وجوانبها ومحاورها المتنوعة، ويهتم بالتعرف على دور هذه المستجدات في 

. وقد جاء هذا المؤتمر إحداث فروق وتأثيرات ايجابية وجوهرية في أداء المؤسسات بأشكالها المختلفة

ليكون تجمعا علميا وأكاديميا للباحثين وأصحاب القرار ومديري المؤسسات من دول مختلفة لعرض 

 العملية ضمن موضوعات ومحاور هذا المؤتمر. وتجاربهمبحوثهم ودراساتهم 

نية وجامعة من حرص إدارة المؤتمر في الجامعة األرد وتنطلقإن الرسالة األساسية لهذا المؤتمر تنبع 

القدس المفتوحة على الربط بن األدبيات والنظريات األكاديمية من جهة، والواقع العملي والتطبيقي من 

هذه  قخالل استقطاب البحوث والدراسات والخبرات والتجارب التي تحقمن جهة أخرى، ويأتي ذلك 

 الرسالة.

قيمة مضافة تحقق مقدمة إلى المؤتمر الأن تحقق المساهمات البحثية والتجارب العملية من المتوقع و

الفائدة للباحثين والمشاركين وتنعكس إيجابا على المؤسسات المختلفة التي تتبنى مخرجات هذا المؤتمر 

 الدولي المشترك.
 

 أهداف المؤتمر: 
المشاركات البحثية المناقشات و األهداف من خالل إلى تحقيق مجموعة منهذا المؤتمر المشترك  يسعى

 :، وأهم هذه األهدافضمن محاوره المختلفةمن الباحثين والمشاركين يتلقاها التي 

نقل وتبادل الخبرات والمعرفة العلمية واألكاديمية بين الباحثين والمشاركين من الدول المختلفة في  •

حقول العلوم اإلدارية واالقتصادية المختلفة من خالل عرض األوراق البحثية والتجارب العملية 

 ر المستجدات اإلدارية واالقتصادية.حول آخ
ية المتجددة التي تساعد تعزيز منظومة الشراكة المهنية مع المؤسسات وإثراء إداراتها بالمعرفة العلم •

 في تطوير أدائها. هذه المؤسسات
تحفيز الباحثين لالطالع على آخر المستجدات في حقول تخصصهم، وتقديم مشاركات بحثية تسهم  •

 ناء المؤسسي.في التنمية والب
وتحسين مخرجاتها توجيه المؤسسات نحو أهمية المستجدات اإلدارية واالقتصادية في تطوير  •

 متطلبات التنمية المستدامة.وأدائها في كل المجاالت، وتحقيق 
 

 محاور المؤتمر: 
 

 :األداء المؤسسي فيوانعكاساتها اإلدارية  المحور األول: المستجدات
 التنظيمية. الصراعات مستجدات إدارة •

 الوقت واالنجاز. مستجدات إدارة •

 .وتطبيقاتها اإلستراتيجية مستجدات تنمية الموارد البشرية •
 استقطاب الكفاءات ودورها في تحسين األداء المؤسسي.االتجاهات الحديثة في  •

 التفويض الفاعل وانعكاسه في بناء القيادات الناجحة. •
 ومرتكزاتها ومؤشرات تطبيقها.العمليات وأبعادها ومحاورها  هندسة إعادة •

 مستجدات إدارة التغيير في ظل عالم غير ثابت. •

 االتجاهات الحديثة في العالقات  العامة وانعكاسها في تميز المؤسسات. •

 األساليب الحديثة في معالجة الفاقد وعالقته بمستويات األداء. •
 مستجدات إدارة الجودة والتميز واآليزو. •
 والعمليات.مستجدات إدارة االنتاج  •
 مستجدات االدارة الرشيقة. •

 مستجدات ريادة األعمال وادارة المشاريع )الصغيرة والمتوسطة والكبيرة(. •

 االتجاهات الحديثة في إدارة المؤسسات غير الربحية وانعكاسها في األداء المؤسسي. •
 .االغتراب الوظيفي في المؤسساتالتعاطي مع االتجاهات الحديثة في  •

 .المؤسسي داءاألالعدالة التنظيمية في المؤسسات ودورها في تحسين تطوير منظومة  •
 . والقيادة الجامعية اإلدارة مستجدات  •
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 .المؤسسيةاالتجاهات الحديثة في القيادة  •
 .اإلداريالفساد االتجاهات الحديثة في مكافحة  •
 ة.وأهميتها وأبعادها وأثرها في تنمية الخصائص الريادي فلسفة اإلدارة باالستثناء •

 .المؤسسي داءاألتحسين اإلدارة بالتجوال وأهدافها ومتطلباتها ومجاالتها وتطبيقاتها ودورها في  •
 االبتكارات في األعمال وإدارة المؤسسات. •
 االتجاهات الحديثة في تبسيط إجراءات العمل. •

 المؤسسي. داءاألتحسين ودورها في اإلدارة التحويلية  •
 

 

 

  :وانعكاساتها في األداء المؤسسيويقية المستجدات التسالمحور الثاني: 
 االتجاهات الحديثة في بناء الميزة التنافسية المستدامة. •

 التسويق المستدام. •

 التسويق الفيروسي. •

 التسويق األخالقي. •

 مستجدات التسويق األخضر. •

 استخدام مواقع التواصل االجتماعي في التسويق والعالقات العامة المؤسسية. •

 التنافسية.االلكتروني والميزة التسويق مستجدات  •

 .(الموبايلالهاتف النقال ) التسويق عبر •

 مستجدات نظم المعلومات التسويقية وتطبيقاتها في المؤسسات. •

 االبتكارات التسويقية. •

 االتجاهات الحديثة في تحسين جودة خدمات المرافق العامة. •

 المناهج التعليمية وفق احتياجات أسواق العمل.وترويج تصميم  •

 

  :وانعكاساتها في األداء المؤسسي والمحاسبية الماليةالمستجدات المحور الثالث: 

 اإلبداع واالبتكار في عمليات التمويل. •

 التمويل التقليدي وتطبيقاته في المؤسسات. •

 التمويل اإلسالمي وتطبيقاته في المؤسسات. •

 مستجدات إدارة األزمات المالية واالقتصادية. •

 رة المالية ودورها في تحسين أداء المؤسسات.المستجدات في اإلدا •

 الصيرفة االلكترونية وتحسين أداء المؤسسات. •

 السلوك المالي وتحسين أداء المؤسسات. •

 الهندسة المالية وتحسين أداء المؤسسات. •

 مستجدات المحاسبة المالية ودورها في تحسين أداء المؤسسات.   •

من الممارسات المحاسبية ودورها في تحسين أداء االتجاهات الحديثة في االفصاح والشفافية ض •

 المؤسسات.

 المستجدات في المعايير المحاسبية الدولية ودورها في تحسين أداء المؤسسات. •

 .ودورها في تحسين أداء المؤسسات االبتكارات التمويلية واالستثمارية والمحاسبية •

 مؤسسات.مستجدات نظم المعلومات المحاسبية ودورها في تحسين أداء ال •

 المستجدات في اساليب المحاسبة االدارية ودورها في تحسين أداء المؤسسات. •

 االتجاهات الحديثة في الرقابة المالية وانعكاسها في األداء المؤسسي. •

 دور المعايير المحاسبية الدولية في مكافحة المحاسبة االحتيالية )اإلبداعية(. •
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 ة وانعكاساتها في األداء المؤسسي:الرابع: المستجدات االقتصادي المحور
 اقتصاديات التكنولوجيا الخضراء. •

 .اقتصاديات الريادة •

 مستجدات إدارة البيانات والمعلومات االقتصادية. •

 )السياسة المالية، السياسة النقدية...(.مستجدات السياسة االقتصادية  •

 االتجاهات الحديثة في التخطيط التنموي والسياسات التنموية. •

 وتطبيقاته في البالد العربية. الرقمي تصاداالق •

 .العربية البالد في الرقمي االقتصاد تحديات •

 .الرقمي االقتصاد إلى التحول استراتيجيات •

 مؤشرات االقتصاد الرقمي. •

 .الرقمي واالقتصاد البشري مالال رأس •

 المؤسسات. أداء ودورها في تحسين المستدامة التنمية االقتصادية •

 المؤسسات. أداء ودورها في تحسين اديةاالقتص العولمة •

 المؤسسات. أداء تحسين في ودوره األخضر االقتصاد •

 دور البحث العلمي في التنمية االقتصادية. •

 مستجدات االقتصاد العائلي. •

 واإلداريةالتحديات العملية للبحوث االقتصادية  •

 االبتكارات االقتصادية. •

 

 األداء المؤسسي: فينعكاساتها التكنولوجية وا المستجدات: الخامسالمحور 
  األداء المؤسسي. فيوتطبيقاته وانعكاسه  الذكاء االقتصادي •

 لتطورات التكنولوجية.مواكبة المؤسسات ل •

 اإلدارة االلكترونية ودورها في الفاعلية والكفاءة المؤسسية. •

 .المنظمات االفتراضية •

 ء المؤسسي.مستجدات نظم المعلومات االستراتيجية وانعكاسها  في األدا •

 األنظمة الذكية وتحسين أداء المؤسسات. •

 (Cloud Computing for Organizationالتنظيم السحابي للمنظمات ) •

 مستجدات تكنولوجيا التعليم وحاجات المؤسسات لها. •

 النقود االلكترونية "االفتراضية" واستخداماتها كعملة معتمدة في الحكومات االلكترونية. •

مخازن المعطيات و( Big DATA) الضخمة المعطيات ومستجدات إدارة ديثةالح األعمال منظمات •

 .(Data warehouse) الضخمة

 االبتكارات التكنولوجية. •

 االفتراضية. األعمال سلسلة في األعمال منظمات اندماج آليات •

 

 :األداء المؤسسي فيوانعكاساتها  المسؤولية األخالقية والبيئية للمؤسسات: السادسالمحور 

 مسؤولية األخالقية وتطبيقاتها في المؤسسات. ال •

 المسؤولية البيئية وتطبيقاتها في المؤسسات. •
 نماذج رائدة في أخالقيات العمل. •
 .المؤسسات بين تحديات األداء المالي والبيئي •

 في مجال األداء البيئي. متميزةعرض تجارب  •
 مستجدات اآليزو في المجال البيئي. •

 ة المستدامة.لمعايير البيئية والتنميا •

 اإلفصاح البيئي. •
 القياس المحاسبي للتكاليف البيئية. •
 أخالقيات األعمال في مواجهة الفساد. •
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 اللجنة التحضيرية للمؤتمر:

 د. رفعت الشناق / رئيس اللجنة التحضيرية/ عميد كلية األعمال/ الجامعة األردنية.أ.  •

 جامعة القدس المفتوحة/ فلسطين. التحضيرية/رئيس اللجنة نائب  /د. آالء الشخشير •

 / الجامعة األردنية/ األردن. التحضيريةرئيس اللجنة نائب  /د. ديانا ابو غنمي •

 د. سامر الدحيات / الجامعة األردنية/ األردن. •

 د. جمانة الزعبي/ الجامعة األردنية/ األردن. •

 د. رشدي القواسمة/ جامعة القدس المفتوحة/ فلسطين. •

 معة القدس المفتوحة/ فلسطين.جا /سالمة سالمد.  •

 د. تغريد سعيفان/ الجامعة األردنية/ األردن. •

 الجامعة األردنية/ األردن. /وليد الشواقفةد.  •

 د. عبد الحكيم أخو رشيدة/ الجامعة األردنية/ األردن. •

 د. بشار أبو خلف/ الجامعة األردنية/ األردن. •

 الجامعة األردنية/ األردن. /حمزة المواليد.  •

 انا قاقيش/ الجامعة األردنية/ األردن.د. د •

 الجامعة األردنية/ األردن. /زيد عبيداتد.  •

 د. محمود المقابله / الجامعة األردنية/ األردن. •

 د. محمد تاللوة/ جامعة القدس المفتوحة/ فلسطين. •

 جامعة القدس المفتوحة/ فلسطين.. عبد القادر الدراويش/ د •

 لمفتوحة/ فلسطين.جامعة القدس ا /سلمان الديراويد.  •

 جامعة القدس المفتوحة/ فلسطين. /فضل عيدةد.  •

 د. صبري مشتهى/ جامعة القدس المفتوحة/ فلسطين. •

 جامعة القدس المفتوحة/ فلسطين. /جالل شباتد.  •

 جامعة القدس المفتوحة/ فلسطين. /نور األقرعد.  •

 السيدة رهام المحيسن/ الجامعة األردنية/ األردن. •
 

 

 :للمؤتمر ةاللجنة العلمي

 د. يوسف أبوفارة/ رئيس اللجنة العلمية/ عميد كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية •

 جامعة القدس المفتوحة/ فلسطين.

 رفعت الشناق/ عميد كلية األعمال/ الجامعة األردنية/ األردن. .دأ.  •

 الجامعة األردنية/ األردن. /رئيس اللجنة العلميةنائب د. سامر الدحيات/  •

 ان درويش/ جامعة القدس المفتوحة/ فلسطين.د. مرو •

 د. ديانا ابو غنمي/ الجامعة األردنية/ األردن. •

 د. آالء الشخشير/ جامعة القدس المفتوحة/ فلسطين. •

 د. سمير أبو زنيد/ جامعة الخليل/ فلسطين. •

 د. سائد الكوني/ جامعة النجاح الوطنية/ فلسطين. •

 ردن.الجامعة األردنية/ األ /حمزة المواليد.  •

 عوض/ جامعة القدس/ فلسطين. إبراهيمد.  •

 د. محمود الجعفري/ جامعة القدس/ فلسطين.أ.  •

 د. أياد التميمي/ جامعة البترا/ األردن. •

 فلسطين. /فلسطين التقنيةجامعة  /نافع عسافد.  •

 جامعة القدس المفتوحة/ فلسطين. /جرارذياب د. أ.  •
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 األردن. د. عبد الحكيم أخو رشيدة/ الجامعة األردنية/ •

 د. فتح هللا غانم/ جامعة القدس المفتوحة/ فلسطين.أ.  •

 د. محمود المقابله/ الجامعة األردنية/ األردن. •

 د. تغريد سعيفان/ الجامعة األردنية/ األردن. •

 الجامعة األردنية/ األردن. /وليد الشواقفةد.  •

 د. بشار أبو خلف/ الجامعة األردنية/ األردن. •

 لقدس المفتوحة/ فلسطين.د. شاهر عبيد/ جامعة ا •

 .الجزائر /سكيكدةجامعة  /فريد كورتلأ. د.  •

 د. ماجد صبيح/ جامعة القدس المفتوحة/ فلسطين.أ. •

 جامعة القدس/ فلسطين. /عمر الصليبيد.  •

 .الجزائر /البليدةجامعة  /كمال رزيقأ. د.  •

 د. فادي قطان/ جامعة بيت لحم/ فلسطين. •

 وحة/ فلسطين.د. عطية مصلح/ جامعة القدس المفت •

 د. شريف أبو كرش/ الجامعة العربية األمريكية/ فلسطين. •

 د. عبد الفتاح الشملة/ جامعة النجاح الوطنية / فلسطين. •

 د. إسالم عبد الجواد/ جامعة النجاح الوطنية / فلسطين. •

 فلسطين التقنية/ فلسطين.جامعة د. آمال الحيلة/  •

 د. سهيل سلطان/ جامعة بيرزيت/ فلسطين. •

 يوسف حسان/ جامعة بيرزيت/ فلسطين.د.  •

 جامعة القدس المفتوحة/ فلسطين. /مجدي الكببجيد.  •

 د. حسين عبد القادر/ جامعة االستقالل/ فلسطين. •

 جامعة القدس المفتوحة/ فلسطين. /عبد الحميد شعباند.  •

 جامعة القدس المفتوحة/ فلسطين. /جميل النجارد.  •

 .مغربال /اديركأجامعة د. الحسين الرامي/  •

 .المغرب /اديركأجامعة  /د. الحسين أبودرار •
 

 

 
 

 المستفيدة من المؤتمر:و المدعوةالمشاركة و الجهات

 رؤساء الجامعات ونوابهم ومساعدوهم والعمداء ورؤساء األقسام. •
 في المؤسسات العامة والخاصة واألهلية. اإلداريةالقيادات  •
 أعضاء مجالس اإلدارة في المؤسسات المختلفة. •
والفلسطينية  األردنيةومراكز البحوث  واالقتصاد اإلدارةفي كليات والباحثون ضاء هيئة التدريس أع •

 واإلقليمية والدولية.
 .في األردن وفلسطين والعالم رجال األعمال والمستثمرون •
 الغرف الصناعية والتجارية والزراعية. إدارات •
 واالقتصادية. اإلداريةوم في مجال العلوطلبة البكالوريوس طلبة الدراسات العليا  •
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 البحوث المقدمة للمؤتمر:بخصوص  مهمة ومالحظاتشروط 
 

 أن يكون البحث ضمن محاور المؤتمر. •

 ، وليس مطلوبا تسليم الملخص بمفرده.20/4/2018في موعد أقصاه  )كامال( تسليم البحث •

 طباعياوأن يكون كل منهما منقحا أن يتضمن البحث ملخصا باللغة العربية وآخر باللغة اإلنجليزية،  •

كلمة، وأن يتضمن هذا الملخص  600كلمة وال يزيد عن  400ولغويا وعلميا، وأن ال يقل كل منهما عن 

عنوان المشاركة البحثية )مع اسم الباحث  واسم الجامعة أو المؤسسة واسم الدولة(، وأن يتناول الملخص 

ي ملخصات البحوث، مثل مشكلة البحث وأهميته وأهدافه جميع العناصر العلمية التي يجب أن تتوفر ف

ومبرراته وحدوده والمنهج العلمي المستخدم واإلجراءات واألدوات وأهم النتائج والتوصيات وغير ذلك. 

ويرجى  سيتم نشر الملخصات التي تراعي هذه الشروط في كتيب الملخصات الذي يوزع في المؤتمر.

 .في كتيب الملخصات الذي سيوزع في اليوم األول للمؤتمرالعلم أن ملخصات البحوث ستنشر 

 لمؤتمر.هذا االمقدمة لالبحوث في  لميالبحث الع أسس وقواعدمراعاة  •

، أو )في مؤتمرات أو مجالت أو غيرها بنفس األسم أو بأسم آخر(  سابقا   البحث قد نشركون يأن ال  •

 . البحوث الجديدة والمتميزة()ال نستقبل إال مقبول للنشر أو مقدم للنشر لدى أية جهة

ضمن محاور  يمكن قبول أوراق بحثية في صورة مقاالت علمية نظرية تتضمن أفكارا  ومفاهيم جديدة •

 .المؤتمر

 أسم، فإذا كان المرجع أو المصدر كتابا  فيثبت البحثتدوين المراجع والمصادر في نهاية ضرورة  •

إن وجد )مكان النشر، الناشر، الطبعة، سنة النشر(، رقم  المؤلف/ المؤلفين، عنوان الكتاب، اسم المترجم

كان المرجع مجلة فيثبت المؤلف، عنوان البحث، اسم المجلة، عدد المجلة وتاريخها، رقم  وإذاالصفحة.  

 الصفحة. 

المرجع أو المصدر في المتن بعد فقرة االقتباس مباشرة كما  إلىفي التوثيق، فيشار  APAاستخدام نمط  •

 اسم عائلة المؤلف، سنة النشر، رقم الصفحة(. يأتي: )

عادي للنص وخط  14بخط   Wordصفحة مطبوعة على الـ  30عن  البحثأن ال يزيد عدد صفحات  •

 سم لجميع الجوانب.  2.5وهوامش   Arabic Transparentوخط  1.5غامق للعناوين بمسافة  14

ث مع تحديد التخصص العام والتخصص الدقيق السيرة الذاتية للباحث/ الباحثين مع البح إرفاقضرورة  •

 والدرجة العلمية والرتبة العلمية والجامعة التي تخرج منها والجامعة أو المؤسسة التي يعمل فيها حاليا.

التي ترفضها اللجنة بأسباب ومبررات رفض المشاركات إدارة المؤتمر غير ملزمة بتقديم تقرير  •

 .العلمية

 مؤتمر(.الالمرفق وهو: )نموذج تقديم مشاركة بحثية في  لمشاركة البحثيةنموذج تقديم اضرورة تعبئة  •
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 مجلد المؤتمر: 
ستنشر األوراق البحثية المقبولة في مجلد خاص بهذا المؤتمر، وهو مجلد محكم تحكيما علميا حسب 

 األصول.
 

 

 :رسوم المؤتمر

 من الباحثينأمريكيا )مصاريف إدارية دوالرا ( 150رسوم المشاركة في هذا المؤتمر بورقة بحثية هي )

أوراقهم الذين قُبلت  لهؤالء الباحثينيتحمل المؤتمر نفقات اإلقامة المشاركين من خارج األردن(، و

 ، ولباحث واحد فقط.البحثية
 

 

 المراسالت: 

 

 : معا ةاآلتي العناوينالخاصة بالمؤتمر إلى والبحوث  واالستفسارات توجه جميع المراسالت

 رفعت الشناق أ. د.
 رئيس اللجنة التحضيرية

 عميد كلية األعمال

 الجامعة األردنية

 يوسف أبوفارةد. 
 رئيس اللجنة العلمية

 عميد كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية

 جامعة القدس المفتوحة

rshannak@ju.edu.jo 

r_shannak@yahoo.com 

business@qou.edu 

abubeesan@yahoo.com 

 

 زيارة الموقع االلكتروني للجامعة األردنية الستفسارات والمعلومات يمكن وللمزيد من ا

http://ju.edu.jo/ar/arabic/home.aspx 
 والموقع اإللكتروني لجامعة القدس المفتوحة

http://www.qou.edu 
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 نموذج تقديم المشاركة البحثية
 

 لمشترك بين الجامعة األردنية وجامعة القدس المفتوحةامؤتمر النموذج تقديم مشاركة بحثية في 

 مستجدات العلوم اإلدارية واالقتصادية ودورها في تحسين أداء المؤسسات
  عنوان المشاركة البحثية في المؤتمر:

 
  االسم الرباعي :

  البريد االلكتروني:
  :)مع المقدمة الدولية( رقم الهاتف المحمول

  الدولة:
  المدينة:

  :)دكتوراه/ ماجستير( الدرجة العلمية
سنة الحصول على آخر درجة علمية 

 )الماجستير أو الدكتوراه(
 

على آخر تم الحصول منها الجامعة التي 

 درجة علمية:
 

التي تم الحصول منها على الدولة والمدينة 

 :آخر درجة علمية
 

الرتبة األكاديمية )أستاذ مساعد/ أستاذ 

 مشارك/ أستاذ(:
 

  التخصص العام:
  التخصص الدقيق:

مكان العمل الحالي )المؤسسة والمدينة 

 :والدولة(
 

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

 

 

 
  


