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 :أهمية المؤتمر
يتناول هذا المؤتمر موضوعا حيويا جديدا نسبيا خاصة في المنظمات العربية، وهو موضوع 
األعمال واإلدارة اإللكترونية وتطبيقاتها في المنظمات العربية كمدخل لتجذير مفهوم التميز، حيث 

 كثيرةايجابية ونتائج كبيرة مزايا  لهذه المنظمات بات تبني األعمال واإلدارة اإللكترونية يحقق 
 واألنشطة والعملياتالوظائف و استخدام مداخل جديدة في األعمال أن ذلك يساعدها في إذ، ومتعددة
تقليل إلى توفير بدائل جديدة متعددة، وإلى تؤدي تلبية حاجات الزبائن بصورة أفضل، و ىتؤدي إل

البيانات التكاليف وتغيير هيكل التكاليف، وتوسيع حجم األسواق، وتحقيق ربحية أفضل، وتوفير 
ت نطاق واسع، وتقليل صعوبات الشراء والتسويق والتوزيع، وتسهيل عمليا ىالمعلومات علو

 ن، وتقليل أهمية عنصر الموقع في األعمال.التبادل بين البائعين والمشتري
جوانبها ومحاورها على األعمال واإلدارة اإللكترونية بمر العلمي الدولي المشترك هذا المؤت ويركز

جاء  حيث ،بأشكالها المختلفة المنظماتجوهري في أداء فارق في إحداث  هادور ويتناولالمتنوعة، 
هذا المؤتمر ليكون تجمعا علميا وأكاديميا للباحثين وأصحاب القرار ومديري المؤسسات من دول 

 .المتنوعة هضمن محاورفي جلسات المؤتمر العملية  وتجاربهملعرض بحوثهم ودراساتهم  مختلفة
الربط بن بإدارة المؤتمر  االهتمام الكبير الذي توليهالرسالة األساسية لهذا المؤتمر من  وتنبع

في من جهة، وتطبيقاتها ، المختلفة ذات الصلة باألعمال واإلدارة اإللكترونيةاألدبيات والنظريات 
من جهة أخرى، تحقيقا وتجذيرا لمفهوم وممارسات التميز والجودة  ،المنظمات الخاصة والعامة

واإلبداع والتنافسية، وسيتم تحقيق ذلك من خالل مجموعة من األوراق البحثية، ومجموعة من 
 .مرالتجارب العملية محليا وإقليميا ودوليا والتي تسلط الضوء على المحاور المختلفة لهذا المؤت

 
 :أهداف المؤتمر

المجتمعية واالقتصادية والبحثية التي تسعى إلى تحقيقها سلسلة المؤتمرات استكماال لألهداف 
في  األعمال في الجامعة األردنية وكلية العلوم اإلدارية واالقتصاديةالمشتركة التي تنظمها كلية 

المشاركات ، فإن هذا المؤتمر يأتي لتحقيق مجموعة من األهداف عبر جامعة القدس المفتوحة
ستعرض في جلسات هذا المؤتمر وتعمم إلى جهات االختصاص والى جميع الجهات البحثية التي 

المعنية من خالل منشوراته الورقية وااللكترونية، ومن أهم األهداف التي سيحققها هذا المؤتمر من 
 :ما يأتي، محاوره المختلفةخالل 

  إبراز أهمية األعمال اإللكترونية ودورها في نجاح منظمات األعمال وزيادة انتشارها وتعظيم
 مبيعاتها في األسواق المختلفة.

  التأكيد على اآلفاق اإلستراتيجية والمجاالت التشغيلية التي تتحقق من تطبيقات الحكومة
تحقيق مستويات عالية من جودة الحياة اإللكترونية ودورها في تسهيل التعامالت واإلجراءات و
 للمستفيدين من خدماتها بصورة مباشرة وغير مباشرة.

  واإلدارة تسليط الضوء على األفكار والمفاهيم والنظريات المختلفة التي تتناول األعمال
اإللكترونية، وإيضاح سبل استثمارها وتسخيرها في التطبيقات والممارسات المثلى في 

 ف أنواعها وأحجامها وأشكالها. المنظمات بمختل
  اطالع كوادر المؤسسات الخاصة والعامة على المتطلبات المختلفة لتطبيقات األعمال

 اإللكترونية واإلدارة اإللكترونية.
  إيضاح التحديات والصعوبات المختلفة التي توجه تطبيقات األعمال اإللكترونية وتطبيقات

 المقترحات البناءة والفاعلة التي تعالج ذلك.اإلدارة اإللكترونية، وتقديم 



3 
 

  المساهمة في إثراء الخريجين من جامعاتنا المختلفة بالمعرفة النظرية والتطبيقات العملية لهذه
ن هؤالء الخريجين من تأسيس أعمالهم الصغيرة الخاصة، ويأتي ذلك ضمن المعرفة بما يمك  

 بناء أجيال مسؤولة لمجتمعات أفضل.الخطط والجهود اإلستراتيجية  التي تركز على 
 وإثراء إداراتها بالمعرفة العلمية المتجددة  المنظمات العامة والخاصةالشراكة المهنية مع  تعميق

 تمكنها من تحسين جودة أدائها.التي 
 

 :محاور المؤتمر

 :التسويقي المحور: األولالمحور 
 .المزيج التسويقي االلكتروني والتكامل بين عناصره 
 .التجارة اإللكترونية وتطورها في البالد العربية 
 .أسس ومعايير تسعير السلع والخدمات في األسواق اإللكترونية 
 .العوامل والمحددات الرئيسة للتسعير في األسواق اإللكترونية 
 .االستراتيجيات المختلفة للتسعير في األسواق اإللكترونية 
 رونية: الواقع واآلثار وسبل التكيف.مواقع مقارنات األسعار في األسواق اإللكت 
 .المزادات في األسواق اإللكترونية وسبل استخدامها وتعظيم االستفادة من مزاياها 
 .مواقع التواصل االجتماعي وأدوارها التسويقية في األسواق االلكترونية 
 .المنافسة السعرية وغير السعرية في األسواق االلكترونية 
 رضها وبيعها في األسواق االلكترونية.تخطيط وتطوير المنتجات وع 
 .فاعلية ترويج المنتجات في األسواق االلكترونية 
 .إدارة الدعاية واإلعالن في األسواق اإللكترونية 
 .ترويج المنتجات من خالل الموقع اإللكتروني للشركة 
 .ترويج المنتجات في األسواق اإللكترونية من خالل محركات البحث والفهارس 
  المنتجات في األسواق اإللكترونية من خالل الدعاية اإللكترونية واإلعالنات اإللكترونية.ترويج 
 ترويج المنتجات في األسواق اإللكترونية من خالل البريد اإللكترونيةE-Mails . 
  تحديات رسائل البريد اإللكتروني الخادعة والمزيفة وآثارها على ترويج المنتجات في األسواق

 اإللكترونية.
 ( ترويج المنتجات في األسواق اإللكترونية من خالل مواقع التواصل االجتماعيFacebook   ،

 twitter،  YouTube   .)....وغيرها 
 .اإلعالنات الممولة ومدفوعة األجر لترويج المنتجات في األسواق اإللكترونية 
 .اإلعالنات المجانية لترويج المنتجات في األسواق اإللكترونية 
  استخدام التسويق الفيروسيViral Marketing .في تسويق المنتجات في األسواق اإللكترونية 
 .)تسويق المنتجات من خالل الهاتف المحمول )الموبايل 
  التسويق السياسي في األسواق اإللكترونيةتطبيقات. 
 .تسويق تعامالت السفر اإللكترونية عبر االنترنت 
 ألسواق اإللكترونية.نظام المعلومات التسويقية في ا 
 .مؤشرات قياس كفاءة وفاعلية التسويق اإللكتروني 
 .التكامل والتنسيق بين عناصر المزيج التسويقي اإللكتروني 
  .قصص نجاح في التسويق االلكتروني 
 .المعيقات التسويقية لتطبيق األعمال اإللكترونية في المنظمات 
  كترونيالنحل االل اتالذباب االلكتروني ومبادرظاهرة. 
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 فاعلية إستراتيجية المحتوى التسويقي على مواقع التواصل االجتماعي. 
 .إدارة السمعة الرقمية للمنظمات 

  

 :اإلداري والقانوني المحور: الثانيالمحور 

  المنظماتفاعلية واإلدارة االلكترونية ودورها في كفاءة. 
 والتخطيط  األعمال االلكترونية إستراتيجيةصياغة ) األعمال االلكترونية إستراتيجية

 ، تقويم إستراتيجيةاألعمال االلكترونية إستراتيجية االستراتيجي لألعمال اإللكترونية، تنفيذ
 ،(.األعمال االلكترونية إستراتيجيةمؤشرات تقويم ، األعمال االلكترونية

 ترونية للتدريب، اإلدارة التدريب اإللكتروني واإلدارة اإللك) اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية
اإللكترونية لعمليات االستقطاب واالختيار والتعيين، اإلدارة اإللكترونية لعمليات تقييم أداء 

 العاملين....(.
 .مجاالت تطبيق اإلدارة اإللكترونية في المنظمات 
 .اإلدارة اإللكترونية ألنشطة البحث العلمي والمجالت العلمية 
 طالعات وقياس الرأي عبر االنترنت.اإلدارة اإللكترونية الست 
 .اإلدارة اإللكترونية للمؤتمرات وورش العمل والندوات 
 .اإلدارة اإللكترونية وإدارة المعرفة 
 .اندماج المنظمات في األعمال االفتراضية 
 .المعيقات اإلدارية وتحديات التحول واالنتقال من األعمال التقليدية إلى اإلدارة االلكترونية 
 تواصل االجتماعي وأدوارها في تعزيز أداء األعمال اإللكترونية واإلدارة االلكترونية.مواقع ال 
 :إدارة الوظائف األساسية لألعمال اإللكترونية 

 وظيفة إدارة التسويق في األسواق اإللكترونية. -
 وظيفة إدارة الموارد البشرية المسؤولة عن األعمال اإللكترونية. -
 لألعمال اإللكترونية. الوظيفة المالية والمحاسبية -
 وظيفة اإلنتاج والعمليات لألعمال اإللكترونية. -
 وظيفة نظم المعلومات والتكنولوجيا المرتبطة باألعمال اإللكترونية. -
 إدارة المبيعات )للسلع والخدمات( في األسواق اإللكترونية.وظيفة  -
 وظيفة البحث والتطوير لألعمال اإللكترونية. -
 كمدخل لتحقيق التطوير التنظيمي.اإلدارة اإللكترونية  -
 اإلدارة اإللكترونية كمدخل لتحقيق البراعة التنظيمية. -
 متطلبات تطبيق األعمال اإللكترونية واإلدارة اإللكترونية في المنظمات. -
 تقييم فاعلية تطبيق األعمال اإللكترونية واإلدارة اإللكترونية في المنظمات. -
 األمس واليوم والمستقبل. األعمال واإلدارة اإللكترونية بين -

 .مداخل تقييم أداء األعمال واإلدارة اإللكترونية 
 .تحليل مضامين المسؤولية االجتماعية وااللتزام بها في المواقع االلكترونية للمنظمات 
 .الرقابة االلكترونية على المنظمات العاملة في األسواق اإللكترونية 
  اإللكترونية.الحوكمة للمنظمات العاملة في األسواق 
 .)...اإلدارة االلكترونية لألزمات )اإلدارية واالقتصادية والمالية 
 .الواقع القانوني لألعمال اإللكترونية في البالد العربية 
 .الجرائم اإللكترونية في األعمال واإلدارة اإللكترونية 
 .التشريعات الناظمة للحكومة اإللكترونية 
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  في جرائم غسيل األموال.منع استغالل األعمال اإللكترونية 
 .منع استغالل األعمال اإللكترونية في جرائم االتجار بالبشر 
 

 محور الزبائن في األسواق االلكترونية: : الثالثالمحور 
  اإلدارة اإللكترونية للعالقة مع الزبائنe-CRM. 
 .األدوار الجديدة للمتاجر اإللكترونية في جذب الزبائن والمحافظة عليهم 
  رضا الزبائن ووالئهم في األسواق اإللكترونية.تحقيق 
  التسوق اإللكترونيE-Shopping .وصعوبات التحقق من جودة المنتجات قبل الشراء 
 .بناء سمعة ومكانة للمنتج لدى الزبائن في األسواق اإللكترونية 
  تطبيقات التخصيصPersonalization .في تسويق المنتجات في األسواق اإللكترونية 
 يصاء الواسع يص واإلالتخصMass Customization. 
 .اتجاهات وخصائص الزبائن في األسواق اإللكترونية 
 .استراتيجيات استقطاب الزبائن واالحتفاظ بهم في األسواق اإللكترونية 
 .خدمات دعم الزبائن في األسواق اإللكترونية 
 المؤثرة فيه. سلوك المستهلك )الزبون( في األسواق اإللكترونية والعوامل الرئيسة 
 .األساليب اإلبداعية في استقطاب الزبائن لألسواق اإللكترونية 
 .إدارة النظم االلكترونية لشكاوى الزبائن والمستفيدين 
 .دور الثقافة التكنولوجية لدى الزبائن في نجاح األعمال واإلدارة اإللكترونية 

 للزبائن لتسليمالحجز اللكتروني المسبق لتلقي الخدمة ودوره في تحسين جودة ا. 
 

 : األعمال اإللكترونية والتميز والمنافسة:رابعالمحور ال
  المزايا التنافسية واإلستراتيجية التي حققتها االنترنت للمنظمات العامة والخاصة في إنتاج السلع

 والخدمات وبيعها في األسواق اإللكترونية.
 .المنافسة بين المنظمات في األسواق اإللكترونية 
 نموذج القوى التنافسية الخمس لبورتر في األسواق اإللكترونية. تطبيقات 
 .المزايا التنافسية واإلستراتيجية الستراتيجيات وسياسات التسويق في األسواق اإللكترونية 
 .اإلدارة اإللكترونية كمدخل لتحقيق الميزة التنافسية والتميز التنظيمي 
 مال الصغيرة.األعمال اإللكترونية والتميز والريادية واألع 
 .دور المتاجر اإللكترونية في اإلدارة الفاعلة لمدة التجهيز والتسليم 
 .إدارة التميز لعمليات البيع والشراء عبر االنترنت 
 .التميز في تقديم خدمات التأمين في األسواق اإللكترونية 
 .التميز في تقديم الخدمات المالية والمصرفية في األسواق اإللكترونية 
 ي تسويق الخدمات في األسواق اإللكترونية.التميز ف 
 .التميز في تقديم الخدمات الداعمة والمرافقة لعمليات الشراء والبيع عبر االنترنت 
 .التميز في اإلدارة اإللكترونية للخدمات الزراعية 
  األكاديمية )في التسويق االلكتروني واألعمال اإللكترونية( المطروحة في التخصصات دور

 الجامعات العربية في زيادة توجه الزبائن نحو األعمال واإلدارة االلكترونية.  
 .األساليب اإلبداعية واالبتكارية في توزيع السلع والخدمات في األسواق اإللكترونية 
 نمية.توظيف األعمال اإللكترونية لدعم الت 
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 :والتعلم االلكتروني والتعليم امحور التكنولوجي: الخامسالمحور 
 .المتاجر اإللكترونية: تصميمها ومواصفاتها وشروط نجاحها واستدامتها 
 .إجراءات ممارسة األعمال اإللكترونية في الدول العربية 

 .نظم المعلومات اإلستراتيجية في المنظمات االفتراضية 

  الحوسبة السحابية( للمنظماتCloud Computing for Organization) 

 ( إدارة البيانات الضخمةBig DATAومخازن البيانات الضخمة ) (Data warehouse.) 

 .تصميم وإنشاء المتاجر اإللكترونية لمنظمات األعمال 

 .األسس والمواصفات الفنية )التقنية( والتسويقية والمالية للمتاجر اإللكترونية الناجحة 

 يقات اإللكترونية ألنظمة النقل والمواصالت.التطب 

 .المعيقات التكنولوجية لتطبيق األعمال اإللكترونية في المنظمات 

 نماذج اإلدارة اللكترونية.و نماذج األعمال االلكترونية 

 .انترنت األشياء: التطور واالنتشار والتطبيقات المتنوعة والمزايا 

  اإللكترونية )التعلم والتعليم اإللكتروني(.تقديم الخدمات التعليمية في األسواق 
 .كفاءة وفاعلية إدارة وتسويق تكنولوجيا التعليم 
  .تقنيات التعليم االلكتروني وجودة تصميم المقررات والكتب االلكترونية 
 

 :Securityواألمن  Privacyوالخصوصية األعمال واإلدارة اإللكترونية : سادسالمحور ال

  وأبعادها في األسواق اإللكترونية.عناصر الخصوصية 
 .أهمية الخصوصية في العالقة بين الزبائن والمنظمات في األسواق اإللكترونية 
 .مخاطر استخدام البيانات الشخصية للزبائن خارج سياسات الخصوصية 
 .التكنولوجيات المختلفة لحماية خصوصية الزبائن في األسواق اإللكترونية 
 ن المعامالت اإللكترونية.أساليب وآليات تحقيق أم 
 .أمن المعلومات والتجسس اإللكتروني 
 .أمن المعامالت المالية في األسواق اإللكترونية 
 .الفجوات االلكترونية في نظم الدفع االلكترونية 
 .معايير وبروتوكوالت أمن األعمال اإللكترونية 
 

 :المالي والمحاسبي المحور: السابع المحور
 .الصيرفة االلكترونية 
  الضرائب والجمارك على التعامالت اإللكترونية عبر االنترنت )الواقع والتحديات والحلول

 والمقترحات(.
 .أساليب الدفع اإللكترونية عبر االنترنت 
 مثل البيتكوين االلكترونية  العمالت(Bitcoin  وااليثريومEthereum  واستخداماتها وغيرها

 االلكترونية. في األسواق
  مثل( العمالت االلكترونية التجريبيةLitecoin Testnet التي تستخدم في تجارب التعامل )

 في األسواق االلكترونية.
  تكنولوجيا الـBlock Chain وعالقتها بالعمالت االفتراضية. 
 .التكنولوجيا والبورصات العالمية 
 .األنظمة والمعالجات المحاسبية لألعمال اإللكترونية 
  والصعوبات المحاسبية لألعمال اإللكترونية.التحديات 
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  اإللكترونية: الواقع ومقترحات للمعالجة. األعمالالتهرب الضريبي في 
 .محاسبة تكاليف األعمال اإللكترونية 
 .تكاليف تأسيس المتاجر اإللكترونية وتحديثها واستدامتها 
 .الدعم الحكومي لألعمال واإلدارة اإللكترونية 
  ية لتطبيق األعمال اإللكترونية في المنظمات.بوالمحاسالمعيقات المالية 
 .األعمال والتجارة اإللكترونية والشمول المالي 
 

 :االقتصادي المحور: الثامنالمحور 
  .الذكاء االقتصادي واألنظمة الذكية وتطبيقاته في المنظمات 
 .االقتصاد الرقمي وتطبيقاته ودوره في تميز المنظمات 
  الرقمي في البالد العربيةتحديات االقتصاد. 
 استراتيجيات التحول إلى االقتصاد الرقمي. 
 .مؤشرات االقتصاد الرقمي 
 .االقتصاد الرقمي والنمو االقتصادي 
  اقتصاد المعرفة. إطارالمدن الذكية في 
 .اآلثار االقتصادية لألعمال اإللكترونية 

 الحكومة اإللكترونية:: التاسعالمحور 
  ومراحل تنفيذها. وأنواعهاأهداف الحكومة االلكترونية 
 .متطلبات تنفيذ الحكومة اإللكترونية 
 .المؤشرات الرئيسة لجاهزية الحكومة اإللكترونية 
 .نماذج الحكومة اإللكترونية 
 .الحلول اإلبداعية التي توفرها الحكومة اإللكترونية 
  تطبيق الحكومة اإللكترونية. أمامالفرص والتحديات 
 .الحكومة اإللكترونية ومكافحة الفساد 
  والشفافية. واإلفصاحالحكومة اإللكترونية 
 .الحكومة اإللكترونية وخصوصية الزبائن 
  دور الحكومة اإللكترونية في تسهيل التعامالت واإلجراءات وتحقيق جودة الحياة للمستفيدين من

 خدماتها.
  اإللكترونية.تجارب إقليمية وعالمية في تطبيق الحكومة 
 مع التركيز على التجارب تقييم تجارب الدول العربية في تطبيق الحكومة اإللكترونيةعرض و ،

 .الناجحة
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 لجان المؤتمر
 

 اللجنة التحضيرية للمؤتمر:
 

  .رئيس اللجنة التحضيرية/ عميد كلية األعمال/ الجامعة األردنية. فايز حدادد. أ / 

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

  .الجامعة األردنية/ األردن. عادل بينود / 

  الجامعة األردنية/ األردن.د. سامر الدحيات / 

 الجامعة األردنية/ األردن.د. تغريد سعيفان / 

 .د. رشدي القواسمة/ جامعة القدس المفتوحة/ فلسطين 

 األردنية/ األردن./ الجامعة  . حمزة المواليد 

 الجامعة األردنية/ األردن.د. محمد الخطايبة / 

 الجامعة األردنية/ األردن.د. زيد عبيدات / 

 الجامعة األردنية/ األردن.د. محمد النجار / 

 الجامعة األردنية/ األردن.د. عبد الحكيم أخوارشيدة / 

 الجامعة األردنية/ األردن.د. وليد شواقفة / 

 امعة األردنية/ األردن./ الجد. ليلى ذهبية 

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

  /جامعة القدس المفتوحة/ فلسطين.د. طارق المبروك 

  .جامعة القدس المفتوحة/ فلسطين.نور األقرعد / 

 .د. عطية مصلح/ جامعة القدس المفتوحة/ فلسطين 

  /فلسطين.د. صبري مشتهى/ جامعة القدس المفتوحة 

  .جامعة القدس المفتوحة/ فلسطين.جالل شباتد / 

  .جامعة القدس المفتوحة/ فلسطين.محمد تاللوةد / 

  .جامعة القدس المفتوحة/ فلسطين.إبراهيم عليانأ / 

  .جامعة القدس المفتوحة/ فلسطين.يونس جعفرد / 

 .أ. نهاد أسعد زواتية/ شركة المشرق للتأمين/ فلسطين 

  /مجلة الشرق األوسط لألعمال.أ. أمل المصري 

 .أ. هيا عابدين/ جامعة القدس المفتوحة/ فلسطين 

  .جامعة القدس المفتوحة/ فلسطين.عوض مسحلأ / 

  .جامعة القدس المفتوحة/ فلسطين.إياد اشتيةأ / 

  الجامعة األردنية/ األردن.الفاضلة منال العزوني / 
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  / االردن.الفاضلة دعاء السيايدة /الجامعة االردنية 

 .الفاضلة ماجدة " محمد امين"  مشخج/ الجامعة االردنية /االردن 

 االردن. / الجامعة االردنية / الفاضلة اية الحسنات 

 / االردن. الفاضلة هبة الكايد /الجامعة االردنية  

 / الجامعة االردنية /االردنالسيد محمد الرغايفة. 

  / االردن.السيد مأمون الضمور / الجامعة االردنية 

 

 اللجنة العلمية للمؤتمر:

 القدس المفتوحة/ رئيس اللجنة العلمية/ عميد كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية/ جامعة  د. يوسف أبوفارة. 

 الجامعة األردنية/ األردن. عميد كلية األعمال / / أ.د. فايز حداد 

 األردنية/ األردن./ الجامعة رئيس اللجنة العلمية نائب /  د. سامر الدحيات 

 .د. مروان درويش/ جامعة القدس المفتوحة/ فلسطين 

  .الجامعة األردنية/ األردن. /  عادل بينود 

  /جامعة القدس المفتوحة/ فلسطين.د.م. إسالم عمرو 

  .جامعة القدس المفتوحة/ فلسطين.د.م. يوسف أبو زر/ أ 

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

  .الجامعة العربية األمريكية/ فلسطين.أيسر سوسان أ. د / 

 .د. آمال الحيلة/ جامعة فلسطين التقنية/ فلسطين 

  .جامعة القدس المفتوحة/ فلسطين.عبد الرحمن السلواديد / 

 الجامعة األردنية/ األردن.د. تغريد سعيفان / 

  .جامعة النجاح الوطنية / فلسطين.سامح العطعوطد / 

 الجامعة األردنية/ األردن. د. حمزة الموالي / 

 الجامعة األردنية/ األردن.د. محمد الخطايبة / 

 .أ. د. كامل بربر/ جامعة الجنان/ لبنان 

 الجامعة األردنية/ األردن.د. محمد النجار / 

 الجامعة األردنية/ األردن.د. زيد عبيدات / 

 الجامعة األردنية/ األردن.د. وليد شواقفة / 

  .مركز رماح/ األردن. / خالد الخطيبأ. د 

 .د. غسان شاهين/ جامعة بوليتكنك فلسطين/ فلسطين 

 الجامعة العربية األمريكية/ فلسطين.د. زهران دراغمة / 

 .د. عمر الصليبي/ جامعة القدس/ فلسطين 

 .د. حسين عبد القادر/ جامعة االستقالل/ فلسطين 

  .جامعة القدس المفتوحة/ فلسطين.سالمة سالمد / 

  الرامي/ جامعة أكادير/ المغرب.د. الحسين 

 .أ. د. حسني عوض/ جامعة القدس المفتوحة/ فلسطين 

  .جامعة القدس المفتوحة/ فلسطين.ذياب جرارد. أ / 

  .د. فتح هللا غانم/ جامعة القدس المفتوحة/ فلسطين.أ 
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 .د. شريف أبو كرش/ الجامعة العربية األمريكية/ فلسطين 

  العراق/ البياند. أياد التميمي/ جامعة. 

  .الجزائر/ سكيكدةجامعة / فريد كورتلأ. د. 

  .جامعة القدس المفتوحة/ فلسطين.عمر أبو عيدةد. أ / 

  .جامعة القدس/ فلسطين.عزمي األطرشد / 

  .جامعة القدس المفتوحة/ فلسطين.عودة مشارقةد / 

  .عوض/ جامعة القدس/ فلسطين. إبراهيمد 

  .الجزائر/ البليدةجامعة / كمال رزيقأ. د. 

 .د. حيزية زايد/ المدرسة الوطنية العليا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي/ الجزائر 

 .د. آالء العاني/ جامعة الموصل/ العراق 

 الجامعة العربية األمريكية/ فلسطين.د. مجيد منصور / 

 .د. رامز الطنبور/ جامعة الجنان/ لبنان 

  .جامعة القدس/ فلسطين.كامل أبوكويكد / 

  .جامعة القدس المفتوحة/ فلسطين.زبدةخالد د / 

 .د. فضيلة بوطورة/ جامعة العربي التبسي/ الجزائر 

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

 .د. أحمد حرز هللا/ جامعة القدس/ فلسطين 

  .جامعة القدس المفتوحة/ فلسطين.مجدي الكببجيد / 

  المفتوحة/ فلسطين.د. مروان أبو هالل/ جامعة القدس 

 .جامعة عمر المختار/ ليبيا./ وائـل محمـد جبريـل د 

 
 الجهات المشاركة والمدعوة والمستفيدة من المؤتمر

 .القيادات اإلدارية في المؤسسات العامة والخاصة واألهلية 
 .أعضاء مجالس اإلدارة في المؤسسات المختلفة 
  ومراكز البحوث األردنية والفلسطينية  العالقةذات كليات الأعضاء هيئة التدريس في والباحثون

 واإلقليمية والدولية.
 والمهتمون باألعمال اإللكترونية واإلدارة اإللكترونية رجال األعمال والمستثمرون. 
  ذات العالقةكليات الفي طلبة الدراسات العليا وطلبة البكالوريوس. 
 

 

 :للمؤتمرالمقدمة  األوراق البحثيةبخصوص  مهمة شروط ومالحظات

  ضمن محاور المؤتمر. يةالبحث الورقة كونتأن 

  دون  ،01/3/9102في موعد أقصاه مع الملخص  ةكامل يةالبحث الورقةتسليم

 الملخص بمفرده.حاجة إلرسال 
  وأن يكون ملخصا  ملخصا باللغة العربية وآخر باللغة اإلنجليزية،الورقة البحثية تضمن تأن

ال يقل كل منهما عن وأن ولغويا وعلميا،  طباعيامنقحا  الملخصين، وأن يكون كل من تنفيذيا

كلمة، وأن يتضمن هذا الملخص عنوان المشاركة البحثية )مع اسم  044كلمة وال يزيد عن  044

واسم الدولة(، وأن يتناول الملخص جميع العناصر العلمية  -أو المؤسسة -الباحث واسم الجامعة 

 اوأهدافه ية الورقة البحثيةوأهم يةمشكلة البحثالت البحوث، مثل التي يجب أن تتوفر في ملخصا
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والمنهج العلمي المستخدم واإلجراءات واألدوات وأهم النتائج  البحثية حدودالو اومبرراته

سيتم نشر الملخصات التي تراعي هذه الشروط في كتيب الملخصات و ،والتوصيات وغير ذلك

 األول. يومهالذي يوزع في المؤتمر في 

  لهذا المؤتمر.األوراق البحثية مراعاة أسس وقواعد البحث العلمي في 

  أو  االسمو غيرها بنفس سابقاً )في مؤتمرات أو مجالت أ تقد نشرالورقة البحثية كون تأن ال

الجديدة األوراق البحثية إال  نقبل)ال  للنشر لدى أية جهة ةللنشر أو مقدم ة، أو مقبولآخر( باسم

 .والمتميزة(

  ضمن يمكن قبول أوراق بحثية في صورة مقاالت علمية نظرية تتضمن أفكاراً ومفاهيم جديدة

 .محاور المؤتمر

  استخدام نمطAPA  في التوثيق، فيشار إلى المرجع أو المصدر في المتن بعد فقرة االقتباس

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

 فإذا كان المرجع أو المصدر كتاباً الورقة البحثيةتدوين المراجع والمصادر في نهاية  ضرورة ،

فيثبت أسم المؤلف/ المؤلفين، عنوان الكتاب، اسم المترجم إن وجد )مكان النشر، الناشر، الطبعة، 

سنة النشر(، رقم الصفحة. وإذا كان المرجع مجلة فيثبت المؤلف، عنوان البحث، اسم المجلة، 

 عدد المجلة وتاريخها، رقم الصفحة. 

  مطبوعة على الـ  كلمة 0444إلى  0444بين الورقة البحثية  كلماتعدد  يتراوحأنWord  

سم  5.0وهوامش   Arialوخط  4.0غامق للعناوين بمسافة  40عادي للنص وخط  40بخط 

 لجميع الجوانب. 

  مع تحديد التخصص العام  البحثية الورقةضرورة إرفاق السيرة الذاتية للباحث/ الباحثين مع

والتخصص الدقيق والدرجة العلمية والرتبة العلمية والجامعة التي تخرج منها والجامعة أو 

 المؤسسة التي يعمل فيها حاليا.

 .ضرورة إرفاق نسخة ملونة عن جواز السفر للباحث )الباحثين( مع الورقة البحثية 

 أسباب ومبررات رفض المشاركات التي ترفضها اللجنة إدارة المؤتمر غير ملزمة بتقديم تقرير ب

 العلمية.

  المرفق وهو: )نموذج تقديم مشاركة بحثية في  نموذج تقديم المشاركة البحثيةضرورة تعبئة

 مؤتمر(.ال
 

 

 رسوم المؤتمر:

وتغطي الرسوم نفقات دوالر أمريكي عن كل باحث،  (911رسوم المشاركة في هذا المؤتمر هي )

 ، وحقيبة المؤتمر. والجامعةالفندق  بينوالنقل  ووجبات اإلفطار والغداء، ،الفندقية اإلقامة
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 المراسالت

 :العنوانين اآلتيين معا  توجه جميع المراسالت واالستفسارات والبحوث الخاصة بالمؤتمر إلى

 فايز حدادأ. د. 
 رئيس اللجنة التحضيرية

 عميد كلية األعمال
 الجامعة األردنية

 د. يوسف أبوفارة
 رئيس اللجنة العلمية

 عميد كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية
 جامعة القدس المفتوحة

d.sayaydih@ju.edu.jo 
 

abubeesan@yahoo.com 
business@qou.edu 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  

 نموذج تقديم المشاركة البحثية

 الجامعة األردنية وجامعة القدس المفتوحةنموذج تقديم مشاركة بحثية في المؤتمر المشترك بين 

 األعمال واإلدارة اإللكترونية وتطبيقاتها في المنظمات الخاصة والعامة 
 

  عنوان المشاركة البحثية في المؤتمر:

 
  االسم الرباعي :

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

 WhatsAppرقم الواتس اب 

 المقدمة الدولية(:)مع 
 

  الدرجة العلمية )دكتوراه/ ماجستير(:
  الرتبة األكاديمية:

  التخصص:
  مكان العمل الحالي )المؤسسة والمدينة والدولة(:

الخاصة بالباحث الذي هل تم إرفاق السيرة الذاتية 

 سيشارك في المؤتمر )بالحضور(
 

 الخاصةهل تم إرفاق صورة ملونة عن جواز السفر 

 الذي سيشارك في المؤتمر )بالحضور( بالباحث
 

 

 

 

 
  


