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 برعاية معالي األستاذ الدكتور دمحم طالب عبيدات وعطوفة األستاذ الدكتور فواز عبد الحق 

 

ي الجامعة  
 
اكة مع كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ف ي جامعة جدارا بالشر

 
تعقد كلية االعمال ف

 الهاشمية ومؤسسة النبأ 

: اا ي منظمات األعمال: بداع واإل إل لمؤتمر الدولي
 
 الفرص والتحديات بتكار ف

 0202لعام  (مايوأيار ) 51ال  11 من ،إسطنبول

 

 : ممدمة

 التطور عجلة دفع فً تسهم المعاصرة األعمال منظمات سمات من سمة واإلبتكار اإلبداع ٌعد

 األعمال رٌادة أساس هو واإلبتكار اإلبداع ٌتعبر عصر وفً واإلجتماعً، االلتصادي والنمو

 من بد الف مستدامة، عمل فرص خلك على لادرة إنتاجٌة مشارٌع الى ةالخالل األفكار وتحوٌل

 . ومتطلباتها األعمال تكنولوجٌا وتحدٌات التطور تواكب مبتكرة إدارٌة نظم توافر

 المإتمر أهداف

 تواجه التً التحدٌات معالم وتحدٌد العربً العالم فً واالبتكار االبداع مستمبل استشراف -

 .تطوٌرهما

 األبداع مجال فً الدولٌة التجارب من واالستفادة ،التنظٌمً االبتكار مإشرات أهم على االطالع -

 .األعمال منظمات تهم التً المجاالت مختلف فً واإلبتكار
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 .النشء لدى واالبتكارٌة اإلبداعٌة المدرات تطوٌر فً ٌسهم بما التعلٌمٌة البٌئة تطوٌر -

 اإلبداع خالل من المستمبلً النمو فرص الستكشاف ،والمهتمٌن الباحثٌن بٌن الخبرات تبادل -

 .واالبتكار

 خدمة فً المبتكرة المحاسبٌة واألسالٌب المالٌة للمنوات الكبٌر التؤثٌر على الضوء تسلٌط -

 .االعمال منظمات فً واالبتكار االبداع عملٌات

 المإتمر محاور

 األعمال رٌادة: األول المحور

 البٌانات المجتمعٌة، والمسإولٌة األعمال أخاللٌات األعمال، فً واالبتكار االبداع إدارة) 

 الرٌادٌة المشارٌع األعمال، ذكاء وتطبٌمات الرلمٌة التكنولوجٌا االشٌاء، وانترنت الضخمة

 (.المخاطر وإدارة

  البشرٌة الموارد إدارة: الثانً المحور

 معلومات ونظم تكنولوجٌا بشرٌة،ال الموارد إدارة فً االستراتٌجً التوجه العمل، فرق إدارة)

 (.معاصر منظور من البشرٌة الموارد إدارة ممارسات البشرٌة، الموارد هندرة البشرٌة، الموارد

 المالٌة والتكنولوجٌا الرلمٌة المحاسبة: الثالث المحور

 ونظم السحابٌة الحوسبة المعلومات، وتكنولوجٌا اإللكترونً التدلٌك واالستدامة، المحاسبة) 

 (.المحاسبة فً االصطناعً الذكاء المحاسبٌة، المعلومات

  المالً واالبتكار االبداع: الرابع المحور

 العملة السلوكٌة، المالٌة الخضراء، المالٌة اإللكترونٌة، المالٌة: المالٌة فً معاصرة اتجاهات)

 ستثمار،واال المالٌة الحافظات المالٌة، األسواق ،(Blockchain) الكتل وسلسلة الرلمٌة

 (.المالٌة التكنولوجٌا
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 األعمال وذكاء المعلومات نظم: الخامس المحور

 المعلومات نظم السحابٌة، الحوسبة األعمال، معلومات تكنولوجٌا التكنولوجً، االبداع إدارة) 

 الوٌب تطبٌمات البٌانات، وعلم األعمال ذكاء بٌرة،خال واألنظمة االصطناعً الذكاء الصحٌة،

 (.السٌبرانً األمن األشٌاء، وانترنت الذكٌة المدن لذكٌة،ا والهواتف

 التسوٌك: السادس المحور

 التسوٌك، فً االصطناعً الذكاء تطبٌمات الرلمٌة، والخدمات التسوٌك األخضر، التسوٌك) 

 االبداع المجتمعٌة، والمسإولٌة التسوٌك االجتماعً، التواصل وسائل طرٌك عن التسوٌك

 (.المستهلن سلون والخدمات، جاتالمنت فً واالبتكار

  والضرٌبٌة الجمركٌة العلوم: السابع المحور

 التجارة اتفالٌات الطوعً، الضربٌبً االلتزام الضرٌبٌة، السٌاسات الضرٌبً، والتجنب التهرٌب)

 الجمركٌة النظم الجمركٌة، وغٌر الجمركٌة الحدودٌة التدابٌر الجمركٌة، المخاطر إدارة الحرة،

 (.الستثمارا وتشجٌع

 النشر أوعٌة

 

 فً المفهرسة المجالت من مجموعة تمتلن عالمٌة نشر دار مع االتفاقب البحوث نشر سٌتم -

 الباحث ٌتحملها رسوم منض المجلة لبل من تحكٌمها بعد  (Scopus) سكوبس بٌانات لاعدة

 .النشر جهة تحددهاو

 بترلٌم(  Proceedings) بالمإتمر الخاصة الولائع فً العمل وأوراق البحوث جمٌع نشر سٌتم -

 . دولً

 



 

                                                                                       
   

                                                                  
 
 
 

   

 

71112( الرمز البريدي 277ص . ب )   22907 7 2721712فاكس    22907 7 2721777هاتف   
Tel. 00962 2 7201222   Fax. 00962 2 7201210   P .O. Box (733)   Postal Code 21110   www.jadarauniversity.edu.jo 

 

 
 جامعـــــــة جــــــــدارا

 األردنإربـد ـ 

 كلية األعمــــال

 

 

Jadara University 

Irbid – Jordan 

Business School 

 المشاركة أنواع

 .فمط بالحضور المشاركة -

 .بحثٌة بورلة المشاركة -

 . عمل بورلة المشاركة -

 .  البحثٌة الورلة لعرض الزووم تطبٌك عبر بعد عن بحثٌة بورلة المشاركة -

 

 المشاركة الجهات

      فً المهتمون والباحثون العلٌا دراساتال وطالب الجامعات فً التدرٌس هٌئة أعضاء  * 

 .واالبتكار االبداع لضاٌا    

 .األعمال ورائدات رواد* 

 .الحكومٌة والمإسسات الوزارات* 

 .الصغٌرة والمشروعات األعمال رواد بدعم المهتمة الجهات  *

 .والخدمً االنتاجً المطاع فً العاملٌن  *

 .المدنً المجتمع ولطاعات األعمال رجال جمعٌات  *

 .الرٌادٌة والشبابٌة النسائٌة المٌادات  *

 

 المإتمر فً المشاركة شروط

 .التحلٌل فً والجدٌة باألصالة ٌمتاز وأن للمإتمر، األساسٌة المحاور أحد فً البحث ٌكون ان. 1

 .علمٌة مجلة فً نشر او سابمة ندوة أو لمإتمر لدم أو نشر لد البحث ٌكون ال أن. 0

 .المرسلة البحوث فً العلمً البحث لواعد توافر راعىٌ أن. 2

 ألصاه موعد وفً االنجلٌزٌة او العربٌة باللغة كلمة 222 ٌتجاوز ال ملخصا المشارن ٌمدم أن. 4

15/0/2023 
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 Simplified Arabic ونوع 14 خط بحجم Microsoft word برنامج على البحث ٌكتب أن. 5

 .االنجلٌزٌة باللغة للبحوث Times New Roman وبنوع 10 وبحجم العربٌة، باللغة للبحوث

 ،15/3/2023 الصاه موعد فً ٌسلم وان صفحة 02 البحث صفحات عدد ٌتجاوز ال أن. 6

 .15/4/2023 ألصاه موعد فً ابحاثهم بمبول الباحثٌن اخطار وسٌتم

 التعدٌالتب الباحث ٌلتزم وأن مختصة، تحكٌم لجنة لبل من للتحكٌم المرسلة البحوث تخضع. 7

 .التحكٌم لجنة لبل من إلٌه ترد التً

 .للباحث الذاتٌة للسٌرة ملخص المإتمر مولع على الموجودة االشتران استمارة مع ٌرفك. 8

 .أعاله المذكورة للشروط المخالفة البحوث ترفض. 9

 

 المإتمر لجان

 العلٌا اللجنة

 .(رئٌسا)جدارا جامعة أمناء مجلس رئٌس - ارشٌدات صالح. د معالً -

 .جدارا جامعة مدٌرٌن هٌئة رئٌس - المراشدة شكري. د عطوفة -

 عام منسك) جدارا جامعة -األعمال كلٌة عمٌد/ الجامعة رئٌس نائب - الطعامنة دمحم. د.أ عطوفة -

 .(المإتمر

  األعمال كلٌة عمٌد/ الهاشمٌة الجامعة رئٌس نائب  – الروابدة وصفً. د.أ عطوفة -

 

 اللجنة العلمٌة 

 رئٌسا           المومنً دمحم  .د.أ

 عضوا                    الجداٌة نور دمحم. د.أ

 عضوا           البدارٌن رلٌا. د
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 عضوا           المراشدة زٌاد. د

 عضوا          الشرفات هاشم. د

 

 اللجنة التنظٌمٌة 

 الدكتور مؤمون  عٌاصرة _   رئٌس اللجنة التنظٌمٌة

 االستاذة جمانة الزغول _  سكرتٌرة المإتمر التنفٌذٌة

 االستاذ بهاء العمٌلً    _    مسإول المولع  االلكترونً 

 االستاذ معاذ كعكة      _    عضو اللجنة التنظٌمٌة 

 االستاذ عمر االحمر   _      عضو اللجنة التنظٌمٌة 

 

 المإتمر رسوم

 : الوجاهً الحضور:  أوالا 

 غداء و المإتمر كتاب فً والنشر للمإتمر العلمٌة الحمٌبة شامال دوالر 452

 المبكر والدفع للتسجٌل دوالر 122 خصم هنان) المإتمر أٌام طٌلة برٌن وكوفً

 ( 0202-0-08 تارٌخ لبل

 :بعد عن المشاركة: ثانٌا  

 . المإتمر كتاب فً والنشر والشهادات للمإتمر العلمٌة الحمٌبة شامال دوالر 052
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 التالً العنوان على الرسوم تسدد

BANK NAME: BANK AL ETIHAD  

XXXXASwift: UBSIJO 

Beneficiary:  Jadara University  

: 0100102064015102 .NO ACC 

IBAN: JO16UBSI3010000100102064015102 

  

 اإلبداع لمإتمر مشاركة كرسوم وذلن) عبارة ذكر ضرورة الرسوم ت حول التً الجهة من وٌطلب

 (.األعمال منظمات فً واالبتكار

 :التالً االلكترونً البرٌد او الواتساب عبر الحوالة صوإرة ت رسل

  2776449595 البدارٌن رلٌا.د: واتساب

  rokaya@jadara.edu.jo: البدارٌن رلٌا.د إٌمٌل

 

 بنا اتصل

  الٌةالت االرلام على المإتمر سكرتٌرة مع التواصل

22960797657111  /22960779275252 

  بآالواتس تطبٌك عبر معنا التواصل ٌمكنكم كما

 الرسمً االلكترونً البرٌد على األخرى واالستفسارات الكاملة واألبحاث األبحاث ملخصات ترسل

 :التالٌة للمإتمر

 

business@jadara.edu.jo -1 

mailto:rokaya@jadara.edu.jo
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Or: 

2- alnabaa.conferences@gmail.com 

 
 

ام و  وتقبلوا   ،،التقدير،االحتر

 

 المنسق العام للمؤتمر 

 دمحم الطعامنة _ نائب رئيس الجامعة .االستاذ الدكتور 

taamnh@jadara.edu.jo 

 

 
 
 
 
 

  

mailto:alnabaa.conferences@gmail.com
mailto:taamnh@jadara.edu.jo

