
 عناوين األبحاث المشاركة في المؤتمر

 الرقم اسم الباحث الدولة عنوان البحث
  .1 د بسام بني عطا االردن أخالقيات االعمال  والمسؤولية االجتماعية

Economic development of national 
companies under unstable conditions 

- case study of Baghdad Soft Drinks 
Company (BSD) 

  .2 د نبيل إبراهيم + د جمال الداؤود العراق

أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على تحقيق 

الميزة التنافسية في المستشفيات الخاصة في 

 األردن

 

 االردن
 خوله محمد الهالالت

 
 د تيسير عفيشات

3.  

انعكاسات المسؤولية االجتماعية في تحقيق 
 التنمية المستدامة

 
 االردن

 د. أحالم عبد الكريم اللصاصمة

أ. اسالم عبد الكريم سلمان 
 اللصاصمة

 

4.  

االقتصاد المعرفّي ودوره في التنمية المستدامة 
اإلسالميّة  التربية من وجهة نظر معلمي ومعلمات

 في مدارس عّمان
  .5 د. أمل محمد عبد هللا البدو 

التصنيع الهجين وأثره في استدامة التميز : 
في الشركة العامة لصناعة  دراسة تطبيقية

 السيارات والمعدات في العراق فرع بابل
 االردن

 أ. محمد خليل التميمي
 د غسان عيسى العمري

 
6.  



أخالقيات األعمال وأهميتها في تعزيز المسؤولية 
 االجتماعية في منظمات األعمال

 الجزائر
 د أبو بكر بوسالم
 د شهيد هدى

7.  

دراسة حالة لمسؤولية االجتماعية للمؤسسات ا
 الفارج الجزائر

 الجزائر
 د. محمد يعقوب
 د. منخار ابراهيم

8.  

دور رأس المال المخاطر في تمويل المشاريع 
دراسة  الجديدة والناشئة للتنمية المستدامة
 تجارب الدول العربية

 الجزائر
 د. أحمد أمين سعد هللا
 د. محمد طالبي

9.  

بين التأثير الوسيط لجودة التدقيق على العالقة 
دارة األرباح الحقيقية اخصائص لجنة التدقيق و

 في األردن

 

 
 أ. محمد حسين رحاحلة
 د . احمد حسين بني حمزه

10.  

التصنيع الهجين وأثره في استدامة التميز من 
خالل تكنولوجيا التصنيع دراسة تطبيقية في 
الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات في 

 العراق فرع بابل

 االردن
 أ. محمد خليل

 د غسان عيسى العمري
11.  

Economic development of national 
companies under unstable conditions 

- case study of Baghdad Soft Drinks 
Company (BSD) 

 العراق
 د. جمال داؤود سلمان
 د نبيل إبراهيم محمود

 
12.  

استراتيجية الجودة الشاملة كركيزة لتجسيد 
المستدامة في مؤسسات التعليم العالي التنمية 

 بفلسطين
 فلسطين

 د. سمير حسن أبو حميد
 د. عاطف محمد العكر

13.  

تطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة من حيث 
تقويم األداء في المكتبات الجامعية: دراسة 

 العراق
 م. سعاد محمود مسلم

 حسين موله أ.م.د. لمياء
14.  



 جامعة بغداد –تحليلية في مكتبة كلية الصيدلة 
دور القيادة الخادمة في تحقيق التنمية المستدامة 
 كما يدركها العاملين في الجامعات الفلسطينية

 فلسطين
 د. محمد عاطف العكر
 د. عيسى المحتسب

15.  

دور رضا العاملين في العالقة بين المسؤولية 
االجتماعية والتميز في تقديم المنتجات والخدمات 

 الشركات السودانية()دراسة على هينة من 
  .16 د. خليل جمعه عثمان صابون السودان

العالقة بين المراجعة الداخلية واألداء البيئي 
ودورها في تحقيق التنمية المستدامة )دراسة 

 ليبيا( –العربي للمقاوالت  دحالة شركة االتحا
 ليبيا

 الصيد أنيه وريث .أ
 أ.خالد عبد العزيز التويرقي

 
17.  

في  البنوك اإلسالمية واقع التمويل األخضر 
 األردنية

 االردن
 عهود يوسف خطيبأ. 

 د. عبير فوزان العبادي
18.  

حالة –التسويق األخضر في المؤسسات البترولية 

 -مؤسسة سوناطراك الجزائرية
Search Address: Green marketing in 
petroleum companies - The case of 

Sonatrach 

 الجزائر
 د. فاطمة الزهراء طلحي

 بلعورة هجيرة د/
19.  

األساليب الحديثة في المحاسبة اإلدارية ودورها 
دراسة تطبيقية  -في اتخاذ القرارات االستراتيجية 
 في مملكة البحرين

 البحرين
 الدكتور طالل العلكاوي

 فجر خالد شمس أ.
20.  

دور القيادة التحويلية في ارساء الجودة الشاملة 
 لتحقيق التنمية

 – دراسة ميدانية -
 لجزائرا

 د. صدوقي غريسي
 د. بوشيخي محمد رضا
 د. صفيح صادق

21.  

تأثير عمليات إدارة المعرفة في تعزيز ابعاد 
دراسة تحليلية في  -التنمية المستدامة للمنظمة

  .22 الدكتورة  دنيـا طارق أحمد العراق



 كلية التربية/الجامعة المستنصرية
والمستهلكين األردنيين  مدى إدراك  البائعين

 مألهمية التسويق األخضر وأثره في تفضيال ته
 االستهالكية

 ) دراسة ميدانية على السيارات الهجينة(.

  .Dr. FathiAlshare 23 االردن

 السعودية "االدارة االستراتيجية في التنمية المستدامة"
الدكتورة :إحسان إبراهيم هللا جابو 

 ابراهيم
24.  

  .25 بلبصير وداد .أ تونس التنمية المستدامةآليات تمويل 

تقييم األداء التصنيعي المستدام المرتكز على 
في الشركة العامة  نموذج التحليل الهرمي

 لصناعة األلبسة الجاهزة
 العراق

االستاذ الدكتور ثائر أحمد سعدون 
 السمان
 

26.  

أثر اإلدارة بالتجوال على أداء العاملين في 
 األردنيةالشركات الصناعية 

 االردن
طارق ادريس أحمد محمد                         أ .

 األستاذ الدكتور رشاد الساعد
27.  

واقع و اهمية تسويق الخدمات السياحية الحالل 

 – دراسة ميدانية -في الجزائر 
 الجزائر

 د. صدوقي غريسي
 د. بوشيخي محمد رضا
 د. رماس محمد امين

28.  

الثقافة التنظيمية في أثر القيادة التحويلية على 
 شركات االتصاالت في األردن

 االردن
وليد خالد قرقش                                     أ. 

 د. غسان عيسى العمري
29.  

أثر استخدام المحاسبة المالية في تعزيز التنمية 
 المستدامة

 االردن
 

 هشام محمد عبد هللا الفاعوريأ. 
30.  

دور عمليات ادارة المعرفة في تحقيق التنمية 
 بحث ميداني- المستدامه

 العراق
 أ.د.غني دحام الزبيدي

 حمزهم.م.محمد فليح 
31.  

تأثير العامل األخالقي على نية الشراء للمنتجات 
 الرقمية المقرصنة

 ن وجهة نظر طالب الجامعات في مدينة عمانم
 االردن

 
  .32 د. حمزة سليم خريم                             



 المعايطه سليم شريف عبدهللاأ. 

 

 األداءرشاقة التنظيمية في تحقيق أثر أبعاد ال
دراسة حالة على شركة سرت النتاج  االستراتيجي

 النفط والغاز
 ليبيا

 هند خليفة سالم الصويعيد.
 

33.  

انعكاسات المسؤولية االجتماعية في تحقيق 
 التنمية المستدامة

 االردن
د. أحالم عبد الكريم سلمان 

 اللصاصمة
34.  

اتجاهات المصارف العراقية نحو تمويل التنمية 
 المستدامة

 دراسة استطالعية في عينة من المصارف
 العراق

 م. د. عبد الكاظم محسن كوين
 م. د. أفراح خضر راضي

 
35.  

على أداء إدارة المواهب  االستراتيجيةأثر اإلدارة 
الرياضية في المؤسسات الرياضية األردنية 

 المحترفة
 االردن

 خالد علي عبد هللا ابورمانأ. 
 أ.د. بالل يوسف برهم

36.  

موقع منظمات أصحاب األعمال بين األهداف ن
رد او تطوير أداء المو االستراتيجية للدولة

 ةالبشري
 الجزائر

 الدكتورة :بلكرمي وداد
 الدكتورة:ديب نورة
 األستاذ:ديب نبيل

37.  

التأثير الوسيط لجودة التدقيق على العالقة بين 
خصائص لجنة التدقيق وادارة األرباح الحقيقية 

 في األردن
  .38 محمد الرحاحله االردن

Islamic Municipal Sukuk as a Model 
for Financing Municipalities and 

Public Service Institutions in Saudi 
Arabia 

 السعودية
Prof.Dr Ahmed T. Al 

AJlouni 

Manal A. AL Habeeb 

39.  



الذكاء االستراتيجي واثره على تطوير القيادة 
 اإلبداعية في جامعة السلطان قابوس

 سلطنة ُعمان
 احمد بن يعقوب الشعيلي .أ

 د. غسان عيسى العمري
40.  

أثر العدالة التنظيمية على األداء الوظيفي من 
 خالل الرضا الوظيفي كمتغير وسيط

 األردن
سليم أحمد السليحاتد.الحارث أ .

 أبو حسين
 د حامد عمر عبد هللا

41.  

Sustainable Entrepreneurship. ُعمان 
Dr. Mohammed Issa Ala 

eddin 
42.  

Reuse of grey water as an applicable 
and economical tool for the 

sustainability of available water in 
relation to flow characteristics in 

sewer pipes 

 االردن

1. Gamal Abozeid 
2. Hassan Ibrahim 
3. Amr Nashaat 

43.  

أثر ضغوط العمل على سلوك المواطنة التّنظيميّة 
 الفوسفات األردنيّة في شركة مناجم

 االردن
 حسن عايش عزامأ. 
 خلدون حمدان الخوالدةد. 

44.  

في  االستثمارأثر التدفق النقدي الحر على عائد 
 الشركات الصناعية األردنية

 االردن
 سامان إبراهيم علي علي        أ.

 دكتور رأفت البطاينةال
45.  

أثر استراتيجيات الموارد البشرية على التعلم 
شركات االتصاالت التنظيمي: دراسة تطبيقية في 
 في األردن

 االردن
 محمد سلطان الصياصنةأ. 

 رهام زهير المومنيد. 
46.  

ادماج التسويق األخضر في المؤسسات بين 
 ضرورة التنمية المستدامة وتوجه المستهلك

 -دراسة استكشافية وثائقية-
 

 ســهيلة عــيون أ.

 نــعـيــمـــة غـــالب

 مــليــكـــة زغـــيــب

47.  



محاسبة المسؤولية االجتماعية في ظل مبادئ 
 حوكمة الشركات

 الجزائر
 الدكتوراه : كردودي سهام
 الباحثة: صبيحي شهيناز

 الدكتوراه : كردودي صبرينة
48.  

اثر هيكل رأس المال وهيكل الملكية على سياسة 
 : دراسة تحليليةتوزيع األرباح

 البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان الفترة
[2012- 2017] 

 االردن
 أ.مصطفى العقرباوي

 الدحيات د.أحمد
 

49.  

EARNINGS MANAGEMENT: AN 
OVERVIEW 

 
 االردن

, Beatriz aTaha Almarayeh
, Modar bGuzmán-Aibar

Abdullatif 

50.  

أثر التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية على 
إدارة األزمات في المنظمات غير الربحية في 

 االردن
 االردن

 شرين احمد السردي
  .51 برهم االستاذ الدكتور بالل يوسف

الموائمة االستراتيجية واثرها على فاعلية 
العمليات الداخلية في الشركات المتوسطة 
 والصغيرة في قطاع االتصاالت االردنية

 االردن
 د خالد أبو الغنم

 د حسين احمد عوض
52.  

أثر استخدام الحوسبة السحابية على إدارة أنظمة 
التوريد : دراسة ميدانية للشركات  سالسل

 المزودة لخدمة الحوسبة السحابية في االردن
 االردن

 د حسين احمد عوض
 د خالد محمد أبو الغنم

53.  

تأثير إدارة المعرفة في التنمية المستدامة من 
ديمية ة التدريس باألكائوجهة نظر أعضاء هي

 الليبية ـــ دراسة تطبيقية
  .54 محمد د. سعد محمد امبارك ليبيا



 الجزائر إدارة المخاطر مفتاح التنمية المستدامة
 د بن عياد جليلة
 أ حباني كمال

55.  

  .56 لدكتور فارس محمد العماراتا االردن ثرها على البيئةأالوظائف الخضراء و

اثر اإلدارة اللينة على االبتكار المستدام: دراسة 
تطبيقية في الشركات الصناعية المساهمة العامة 

 األردنية
 االردن

 د. مؤيد عبد الرزاق الفواعير
 أ. ايمن وائل الخطيب

57.  

العوامل المؤثرة في اختيار الموظفين في ظل 
التطورات التكنولوجية المستحدثة: دراسة ميدانية 

 في القطاع الصحي
 االردن

 محمد ناجي القضاهد. 
 شحاده مفلح الغرايبةد. 

58.  

كميات االقتصاد بالمؤسسات األكاديمية الميبية 
 ومساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة

 (التحديات وآليات المواجهة)
 تونس

 مفتاح عثمان الرفاعي أ.
 أ.صالح فتح هللا الدوفاني
 د.ناصر ميالد بن يونس

59.  

أثر تشارك المعرفة في تحقيق التنمية المستدامة 
 في دولة الكويت

  .60 د. فهد يوسف الدويلة الكويت

في تحقيق التنمية  دور اإلدارة اإلستراتيجية
الجامعة  المستدامة في الجامعات الحكومية

 الهاشمية أنموذجا
  .61 د خالد الربابعة األردن / االمن العام

أثر طول فترة التحصيل على ربحية الشركات 
 الصناعية المساهمة العامة األردنية

 االردن
 الدكتور محمد فوزي شبيطة
 أحمد عمر محمد نشرتي

62.  

THE IMPACT OF CORPORATE 
GOVERNANCE ON WORKING CAPITAL 
MANAGEMENT EFFICIENCY (WCME) 

IN THE MANUFACTURING FIRMS 

 الجزائر
Mohannad A.M. Abu 

Daqar 
63.  



دور المحاسبة الخضراء في تحقيق التنمية 
دراسة حالة مؤسسات االسمنت  –المستدامة 

 الجزائرية
 الجزائر

 سمرد نوالأ 
 اصري ايمانأ ن

 بن يمينه أ عباس
 

64.  

في االبتكار  راءأثر الهوية التنظيمية الخض
االخضر لدى شركات صناعة االغذية 

 األردنية والمشروبات
  .65 ي الزعبيلحسن ع. د. ا االردن

 االردن أثر الودائع على األداء المالي
 عمار عبدهللا عوده   أ.

 د. عبدالرحيم القدومي
 د. عمار المنصور

66.  

المعرفة و أثرها على قضايا آليات تطبيق إدارة 
 التنمية المستدامة

 الجزائر
 د زاوي أسماء
 د رمضان لعال

67.  

العالقة بين المقدرات الجوهرية والتسويق 
 الريادي

 السودان
                                  د. الطاهر احمد محمد علي

د. لينا محمد احمد بابكر                                        
 د. يوسف عبد هللا احمد محند

68.  

إدارة الرأس المال النفسي للمنظمة كاستراتيجية 
 لتحقيق التنمية المستدامة

 
 بوسنة فطيمةد.
 برقاد مجيدد.

69.  

 اعيةالمسؤولية البيئية للشركات الصن
واثرها على اعداد استراتيجية بيئية للتنمية 

 المستدامة
 العراق

 أ.د. سعود جايد مشكور العامري
 أ.د. محمد حسن رشم

70.  

أثر استراتيجيات إدارة المواهب في أداء العاملين 
 في البنك التجاري األردني

 االردن
أماني احمد قاسم فارس                                   

 الحارث أبو حسينالدكتور 
71.  

داخلي للموارد البشرية على جودة أثر التسويق ال
 األردن في االتصاالتخدمات شركات 

 االردن
 نسرين طالل شحتهأ 
 الشبلي صالح مطيعد 

72.  



مدى توافر ريادة األعمال لدى طلبة كلية االقتصاد 
 بجامعة عمر المختار فرع درنة )ليبيا(

  .73 د. وائـل محمـد جبريـل ليبيا

أثر السياسة النقدية على تدفق االستثمار األجنبي 
 الى االردن

 االردن
 أ عال فايز أبو رحمة
 د قحطان السامرائي

74.  

وك المواطنة التنظيمية: لأثر القيادة الخادمة في س
 استكشاف الدور الوسيط لرضا الوظيفي

 االردن
 ي الزعبيلحسن عأ.د 
 خالد محمد بني حمدان د.

75.  

  .76 الدكتور عبد العزيز ابونبعة االردن العالي في خدمة المجتمعتسويق التعليم 

البيئي واالجتماعي لالستدامة  عن البعديناالبالغ 

 -GRI.G4 وفقا

وانعكاسه على القيمة السوقية: دراسة تطبيقية 
 في سوق العراق المالي

 العراق
إسماعيل يعقوب                                               أ. د.ابتهاج

 ا.م د نضال محمد رضا الخلف
77.  

يَاِدّيِ َواأْلََداءِ  ه الّرِ التَّْنِظيِمّيِ  اْلعَاَلَّقَِة َما بَْين التََّوجُّ
 فِي َشِرَكاٍت اإلتصاالت ِفي اأْلُْرُدنِ 

 االردن
   معن طعان فهد الحسين                      

 أ.د. رشاد محمد الساعد
78.  

 ISO أثر تطبيق متطلبات المواصفة الدولية اآليزو
10015 

 على اداء العاملين في شركة األولى للتأمين

 االردن
 علي مطاوع النعيمات

 لدكتور خالد بني حمدانا
79.  

أثر القيادة االستراتيجية على تحقيق القدرة 
 التنافسية في شركة النبيل للصناعات الغذائية

 االردن
 محمد منصور علي الحامدي
 الدكتور محمود أبوجمعه

80.  

بناء نموذج لممكنات ادارة المعرفة في 
المؤسسات التعليمية باستخدام التحليل العاملي 
دراسة تحليلية آلراء عينة من تدريسي جامعة 

 تكريت

 العراق
 أ.م.د. حاتم علي عبد الفتاح
 م.م عبد الفتاح حسن رمضان

81.  

متطلبات إدارة الجودة الشاملة في أثر تطبيق 
 التنمية المستدامة

 ليبيا
د  مصطفى عبدهللا محمود 

 الفقهي
82.  



اإلدارة اإلستراتيجية وأثرها على ممارسات إدارة 
الموارد البشرية في شركات النفط والغاز في 

 سلطنة ُعمان
 ُعمان

أسعد بن حمود بن خلفان 
 القلهاتي

 د. سلمان محمد أبو لحية
83.  

اثر الممارسات الخضراء إلدارة الموارد البشرية 
على مرونة الموارد البشرية في المستشفيات 

 الحكومية األردنية في محافظة اربد
 األردن

 محمود "محمد غالب العيسى"
 د. خالد بني حمدان

84.  

التكامل بين اإلدارة الرشيقة وُممارسات إدارة 
 الموارد البشريّة وأثره على األداء التنظيمي
 للشركات األردنيّة العاملة في قطاع التعدين

 األردن
 أحمد داود سليمان الصرايـرة
األستاذ الدكتور بالل يوسف 

 برهم
85.  

محاسبة المسؤولية االجتماعية ودورها في 
 تحقيق التنمية المستدامة

 الجزائر
 د زعرور نعيم
 د السبتي وسيلة
 أ سعدي عبد الحق

86.  

Manufacturing Competency and 
Strategic Success in the Automobile 
Industry: Production Theory Critical 

Review 

 العراق
Neamah Abbas Al-

Khafaji 
87.  

العالقة بين محاسبة المسؤولية اإلجتماعية 
 والتنمية المستدامة

 الجزائر
 د احمد مخلوف
 د هند بالحواجب
 أ عدنان العرينات

88.  

Quality & Operational excellence in 
Value added services Department 

 االردن
Muath Basheer 

Ali Nasser 
89.  

أثر المخاطر االئتمانية وكفاية رأس المال على 
 األداء المالي

 
 رامي محمود محمد الطراد
 د. عبدالرحيم محمد قدومي
 د. عمار ياسر المنصور

90.  



أثر اختبارات مزاولة المهنة على األداء الوظيفي 
لممرضين في المستشفيات الحكومية في اقليم ل

 الشمال
 االردن

 سالم سالم عواد شطناويأ 
 يونس مقداديأ د 

91.  

أثر إدارة عالقات الزبائن االجتماعي في والء 
 عمالء البنوك اإلسالمية في األردن

 االردن
 سليمان إبراهيم الحوريأ د 

 دبروين حكمت الكردي
92.  

التنافسية في أثر إدارة المعرفة على الميزة 
 الشركات الصناعية المساهمة العامة االردنية

 االردن
 تغريد احمد الحديد .أ

 د. غسان عيسى العمري
93.  

 االردن أثر التسهيالت على الربحية في البنوك التجارية
 سامر محمد سليمان عوده
 الدكتور باسم محمد الحموري

94.  

اثر التسويق الداخلي  على والء العمالء الدور 
فى جودة الخدمة المصرفية  دراسة عينة الوسيط 

 على المصارف السودانية
 السودان

 د.لينا محمداحمد بابكر
 د. نسيبه عزام ابراهيم

95.  

Sustainability Factors and Their 
Impact on the Self-Reliance of 

United States Agency for 
International Development 

Projects in Jordan 

 االردن
Omar AwniAlahmadi 

Dr. Ghassan Issa Al 
Omari 

96.  

أثر التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية في 
األداء المؤسسي في مجموعة المناصير في 

 األردن
 االردن

إبراهيم يونس إبراهيم زهران                      
الدكتور خلدون حمدان 

 الخوالدة
97.  

الفلسطينية في تقييم دور المصارف اإلسالمية 
 التأثير على بعض المؤشرات االقتصادية التنموية

(2006-2018) 
  .98 شديد برهان مجاهدأ  



التمويل الخارجي وتأثيره على النمو االقتصادي 
 في فلسطين

  .99 د. بدر حمدان فلسطين

محاسبة  المسؤولية االجتماعية والتنمية 
 المستدامة

  .100 د مي سليم الزبون االردن

المواهب في تحسين السمعة التنظيمية أثر ادارة 
 في مؤسسات القطاع العام

 االردن
 نسرين محمد صبحي الحارون
د. غسان عيسى ابراهيم 

 العمري
101.  

ظل ابعاد التنمية  االجتماعية فيالمسؤولية 
 المستدامة

بحث تطبيقي في  رابطة المصارف العراقية 
 الخاصة

 العراق

  .102 أ.م.د.اصفاد مرتضى سعيد

ادارة الموارد البشرية الخضراء في أثر تطبيق 
دراسة حالة: عضوات  -تحقيق التنمية المستدامة 

هيئة التدريس والموظفات بكلية المجتمع بخميس 
 شطر الطالبات –مشيط 

 السعودية

رقية  محمد محمد أحمد  د. 
 كرتات

103.  

تأثير التسهيالت المصرفية الممنوحة  للقطاع 
تطبيقية  الخاص على النمو االقتصادي: دراسة

-1980على االقتصاد األردني للفترة ما بين 

2015 

 االردن

الدكتورة روان فوزي شاكر 
 شبيطة

104.  

أثر إدارة المعرفة في إبتكار الخدمات من خالل 
 القيادة التحويلية في بنك األردن

 أ.منار غالب ديريه األردن
 سحر أبو بكرد. 

105.  



استعمال اإلحصاء في ضمان الجودة لتطوير 
األساسية للعملية التعليمية في الجامعة  العناصر

 كلية اإلدارة واالقتصاد -المستنصرية

 العراق
أحمد أ. ا.د.عادل أحمد هَدو
 عادل أحمد

106.  

دور اسلوب الترويج لمناخ االستثمار في تحقيق 
 االهداف اإلنمائية المستدامة

 دراسة حالة الجزائر

 د.ميدون الياس الجزائر
 أ.د العربي عطية

 هللا بن الضبد عبد 
107.  

تنمية رأس المال البشري وأثره في تعزيز االداء 
 في هيئة تنظيم الطيران المدني

 رنـا العــــورانأ  األردن
 نسرين ابو الُربأ 
 آيــــــة العانــــيأ 

 الدكتور  غسان العمري

108.  

أثر إدارة الموارد البشرية في العملية اإلنتاجية 
الكوابل واالسالك للشركة الوطنية لصناعة 
 الكهربائية

 (المساهمة العامة)

 األردن
 إبراهيم بدران سمرينأ 
 غسان عيسى العمريد 

109.  

متطلبات االقتصاد المعرفي لتحقيق التنمية 
 المستدامة

األستاذ المساعد الدكتور  العراق
 حمدية شاكر مسلم

األستاذ المساعد الدكتور كمال 
 كاظم جواد الشمري

األستاذ المساعد الدكتور هدى 
 زوير الدعمي

110.  

واقع تعزيز ريادة األعمال في الجامعات 
 الفلسطينية

دراسة ميدانية بالتطبيق على جامعة القدس 
 فرع الوسطى-المفتوحة

د. سامر محمد حسن  فلسطين

 1عرقاوي
د. مازن جهاد إسماعيل 

 2الشوبكي

111.  



ودورة في تنمية المؤسسات  يالتسويق اإللكترون
 التجارية

 آمال قاسيمي .أ الجزائر
 رضوان بن صاري .أ

112.  

أثر الثقة التنظيمية على سلوك المواطنة 
 التنظيمية في المستشفيات الخاصة االردنية

 األردن
 أ نسرين صايل الرياالت
 ا د محمد أبو صالح

113.  

أثر ذكاء االعمال في تنمية رأس المال البشري 
 أبو غزالةفي مجموعة طالل 

 األردن
 عرين أكرم كايد عرار .أ

 أ.د. بالل برهم
114.  

استراتيجيات الريادة وأثرها في االحتفاظ بالعمالء 
 في مجمع فرح الطبي

وجدي صالح الدين يحيى  .أ األردن
 الشريف

 الدكتور مالك الحرافشة
115.  

The Effect of Corporate Governance 
on Economic Growth:  A Case Study 

of the Islamic  World 

 فلسطين
Mohammad A.  

Talalweh 
Wisam A. Samarah 

116.  

التمكين اإلداري للعاملين وأثره على االلتزام 
 التنظيمي في البنوك األردنية

 األردن
بيان إبراهيم مثقال الهزايمةأ 

 الدكتور مالك الحرافشة 
117.  

تقييم تجربة الحكومة العراقية االلكترونية حسب "

 "المتحدةتقارير االمم 

م.م. مصطفى كامل يوسف  العراق
الكنعانيأ.م.د. عدنان طلفاح محمد 

 خضر
 

118.  



المسؤولية االجتماعية ودورها في تعزيز التنمية 

 :المستدامة
دراسة تطبيقية في شركات صناعة األدوية 

 المدرجة في بورصة عمان

 االردن

 الدكتورة آمنه محمد خريسات
 الدكتور فراس علي الزعبي

119.  

 القيادة التحويلية في ادارة االزماتأثر 
دراسة استطالعية الراء عينة من القيادات )

 أربيل(االكاديمية في الجامعات الخاصة بمدينة 

 د. نظيمة احمد رحيم الجاف العراق
 م. زانا مجيد صادق
 م. شيروان عمر اومر

120.  

معالم التنمية المستدامة في اإلسالم ، سيدنا عمر 
 بن الخطاب أنموذجا  

 
الدكتور أيمن " محمد علي " 

 حتمل
121.  

الخدمة الذاتية لنظم ذكاء األعمــــال: إستكشاف، 
 وتمثيل البيانات التخاذ قرارات ذكية

 محمد علي أحمد البابليأ  االردن
 

122.  

استراتيجية تنمية الموارد البشرية ودورها  في 
 مكافحة ظاهرة الفساد في عصر الرقمنة

 أ وزارع محمد الجزائر
 بولفعة منالد. 

123.  

أثر الجدارات الفردية على الميزة التنافسية في 
 البنوك التجارية األردنية

صفاء علي صالح العوادين                                             أ  األردن
 الدكتور غسان عيسى العمري

124.  

اثر ادارة المواهب في اإلبداع الوظيفي في 
 مجموعة المناصير في األردن

هيثم ناصر محمد الخوالده                      أ  االردن
الدكتور خلدون حمدان 

 الخوالدة
125.  

أثر استراتيجيات تقييم األداء على دوران العمل 
 في البنوك التجارية األردنية

 االردن
أسيل داوود قنديل                                أ 

 الدكتور خالد بني حمدان
126.  



الموارد البشرية على األسبقيات أثر وظائف إدارة 
 التنافسية في البنوك التجارية األردنية

 االردن
 محمد نايف الخميسأ 

 الدكتور سلمان محمد أبو لحية
127.  

الريادة على تمكين رأس المال  تأثر استراتيجيا
 البشري في الجامعات الخاصة

 االردن
 إيهاب نايف عواد خوالدهأ 

 الدكتور تيسير محمد العفيشات
128.  

دور ادارة التكاليف البيئية واألفصاح عن القوائم 
 المالية في تحقيق التنمية المستدامة

بحث تطبيقي في وزارة النفط شركة نفط الوسط ) 
 شركة عامة (

 العراق
 م .د . نور فاضل شحاذة
 أ .م .د . خلود عاصم وناس

129.  

Data Governance Based on 
COBIT2019 Framework to Achieve 

SDGs 

 Thabit H. Thabit العراق

Heba Sami Isshadat 

Omar T. Abdulrahman 

130.  

أثر التسهيالت االئتمانية على األداء المالي للبنوك 
 التجارية األردنية

رشا عبد الرؤوف يوسف أ  األردن
الحاج                               

 الدكتور رأفت البطاينة
131.  

على التكاليف  أثر الثقافة االستهالكية بأبعادها "

الصناعية بعناصرها في تحقيق التنمية المستدامة 

 " لدى الشركات الصناعية الدوائية األردنية

 االردن
الّدكتور ظاهر رّداد القُرشي                                        

 الدكتورة نائلة ذياب
132.  

عنوان البحث: دور نظام المعلومات التسويقي في 
ج المنتج في إطار تحقيق اتخاذ قرارات مزي

 التنمية المستدامة

 الدكتور مقيمح صبري الجزائر
 الدكتورة خنطيط خديجة
 الدكتورة حناش حبيبة

133.  

أثر التحالفات االستراتيجية على استدامة الشركة 
 األردنية إلنتاج األدوية

محمد خالد الجبالي                                                             أ  االردن
 سحر أبو بكرد 

134.  



أثر جودة التدقيق الخارجي في الحد من التهرب 
 الضريبي في شركات االدوية االردنية

 أ عامر محمود االبراهيم االردن
 الدكتور مازن احمد العمري

135.  

استمرارية مؤسسات أثر االشتمال المالي على 
 التمويل األصغر في األردن

مجد سليمان عريان                                  أ  االردن
األستاذ الدكتور قحطان 

 السامرائي
136.  

Corporate Governance and 
Timeliness of Interim Financial 

Reporting in Jordan 

 االردن
DR. Belal Zuraiqat 
DR.  Ala Albawwat 

137.  

أثر تطبيق نظام الشكاوى على جودة الخدمة في 
 المستشفيات الخاصةفي إقليم شمال األردن

 االردن
 هيام سمير خالد بردويلأ 

األستاذ الدكتور محمد أبو 
 صالح

138.  

اثر اتجاهات المستهلكين على سلوكهم نحو 
 المنتجات الصديقة للبيئة )الخضراء(

 ألستاذة خويلد عفافا الجزائر
قريشي حليمة األستاذة 

 السعدية
 محجوبة هشام

139.  

األجنبي المباشر في دفع عجلة  االستثمارمساهمة 
دراسة قياسية -التنمية المستدامة بالدول النامية  
 لعينة من الدول

 د. طبايبية سليمة الجزائر
 د.مرابط بالل
 د.بوهرين فتيحة

140.  

دور االستثمار السياحي في تحقيق التنمية 
 المستدامة

 الجزائرمع االشارة إلى :  تونس والمغربحالة 

 أ .د معين أمين السيد الجزائر
 د . مهلل عبد المالك

 ن علية لخضىرب .أ
141.  

الموارد البشرية المستندة الى األدلة ودورها في 
 معالجة فكرية –ربحية المنظمة 

 أ.د. غني دحام تناي الزبيدي العراق
م.م. مصطفى محمود محمد 

 الصميدعي
142.  



العمل عبر االنترنت في تحسين أداء دور اعتماد 
 المشروعات الصغيرة في العراق

 أ.د. عبد السالم لفتة سعيد العراق
 م.م. مصطفى محمود محمد

143.  

أثر نظم دعم القرار على تحقيق متطلبات معايير 
 االعتماد الصحية في المستشفيات الخاصة

 األردنية

 االردن
 انفال خالد الرواشدة .أ

 المومنيالدكتورة: رهام زهير 
144.  

The Role of internal control system in 
activating corporate governance 

(Field Study in National Audit 
Chamber) 

 السودان
Dr. SherienMamoun 

SayedAhmed 
Mohamed 

145.  

أثر جودة الخدمات اإللكترونيّة على رضا 
 المراجعين في وزارة العدل األردنيّة

  .146 يوسف غافل الخوالدةهاشم  االردن

دور التسويق األخضر في تحقيق التنمية 
 دراسة حالة فهد المدعث للكهرباء –المستدامة 

د. هبه الزبير عبد المجيد  السعودية
 محمد

147.  

أثر القيادة التحويلية في تحقيق األلويات التنافسية 
 " دراسة: جامعة البلقاء التطبيقية"

سامر عبد الرحمن الهيشان  االردن
 الفاعوري

األستاذ الدكتور رشاد محمد 
 الساعد

148.  

Is Unemployment a Challenge Facing 
Sustainable Human Development 

Goals in the Jordan Vision 2025 

 االردن
Dr. Mousa Khaireddin 

Dr.Jalal Barham 
149.  



استخدام أسلوب تحليل االنحدار في بيان أثر 
في التعليم على  تطبيق متطلبات الجودة الشاملة

تحقيق التنمية المستدامة " بالتطبيق على كلية 
 المجتمع بخميس مشيط جامعة الملك خالد "

 

المملكة العربية 
 السعودية

دكتورة سهاد علي عثمان عبد 
 هللا

150.  

دور التمويل اإلسالمي في تحقيق التنمية 
 المستدامة في األردن

 االردن
  .151 روان علي أحمد القضاة

المحاسبة البيئية على مؤشرات التنمية أثر تبني 
 المستدامة

The impact of environmental 
accounting on sustainable 

development 

 

 أ.د عمر شريف
 د. مسعود طحطوح

 د. مخلوف أحمد
 

152.  

 استدامة مساهمة المراجعة البيئية في تحقيق
المحاسبين التوازن البيئي: وجهات نظر 

 القانونيين
المحاسبي: دور تدقيق الحسابات في المحور 

 تحقيق التنمية المستدامة
 

المملكة العربية 
 السعودية

د. فتح اإلله محمد احمد محمد                            
 د. سالم العجب سالم العجب

153.  

أثر إدارة نسب السيولة على ربحية الشركات 
 الصناعية المدرجة في بورصة عمان

محمد أمين محمد خضير                            االردن
أ.د. قحطان عبد سعيد 

 السامرائي
154.  



توظيف التسويق الرقمي عبر الفايسبوك في 
 التنمية السياحية بالجزائر

دراسة وصفية تحليلية لعينة من منشورات  –

 صفحتي الديوان الوطني للسياحة

 – و وزارة السياحة  و الصناعة التقليدية

 الجزائر

  .155 د . وهيبة بوزيفي

في تحقيق األولويات  أثار القيادة التحويلية
 التنافسية

 ": جامعة البلقاء التطبيقيةدراسة حالة"
 

 

سامر عبد الرحمن الهيشان 
 الفاعوري

األستاذ الدكتور رشاد محمد 
 الساعد

156.  

أثر ممارسة المحاسبة االبداعية على جودة 
)دراسة ميدانية على سوق  المعلومات المحاسبية
 المالية( لألوراقالخرطوم 

 

 السودان
احمد  شيرين مأمون سيدد. 

 محمد
157.  

أثر التدريب في تحسين أداء العاملين في شركة 
 كهرباء محافظة أربد

 األردن
 

 إيمان موسى الزعبي
 د.خالد بني حمدان
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 المصارف إدارة في المستدامة النوعية التحوالت
 العربية التجارية

 األردن
 

أ .د . نعمه عباس خضير 
 الخفاجي
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عالقة استراتيجية أصحاب المصالح واستراتيجية 
 -عمالألااليثار في تحقيق السمعة لمنظمات ا

 -دراسة تطبيقية
 

 
 أ.م.د طارق علي جاسم
 الباحثة/ رند مهدي كاظم
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العالقة بين الدعاية التسويقية اإلعالمية وتشجيع 
 الكشف المبكر عن سرطاناألردنية على لمرأة ا

 الثدي
The Relationship between media 

marketing advertising and 
encouraging Jordanian Women to 
Conduct Early Detection of Breast 

Cancer 

 االردن

Mahmoud Alghizzaw1, 
Motteh S. Alshibly2, 

Ahmad Kamal 
Alhawamdeh3, 

Mohammed Habes 
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Corporate Governance quality in 
Jordanian Context 

 Marwan Mansour 162.  

في اإلبالغ عن أبعاد التنمية    GRI دور معايير

 المستدامة
دراسة تطبيقية في عدد من الشركات لمحلية 
 المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية

 العراق

 د. احمد طاهر كاظم العنبكي
 د.سعاد عدنان نعمان الشمري

 سلمان حبيب د.ندى
 العزاوي
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  .164 د. عاطف حسين الحلح  "اإلدارة االستراتيجية والتنمية المستدامة "

بحث بعنوان: أثر ممارسات إدارة الموارد 
 البشرية الخضراء في تحقيق الميزة
 التنافسية في شركة الحكمة لألدوية

 
 حربي عيسى منيزلمراد 

 لحرافشةالدكتور مالك ا
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التكيفي بين الممرضين  اءىاألأثر بيئة العمل في 
 في المستشفيات

 في محافظة الزرقاء الخاصة
 

 يحيى زكريا طبيشات
 محمد المعال ىالدكتور عما
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The impact of Mobbing on Job 
Burnout: The Moderating Role of 

Leadership; A study among Nurses 
Educational Hospitals in the Northern 

Region of Jordan 

 
 عبير عبيدات

 الدكتور عماد محمد المعال
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العمل عبر االنترنت وأداء األعمال، دراسة حالة 
المشروعات الصغيرة في العراق للفترة ما قبل 

 وبعد جائحة فيروس كورونا المستجد
 

 أ.د. عبد السالم لفتة سعيد
 م.م.مصطفى محمود محمد
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أثر االثراء الوظيفي على سلوك المواطنة 
التنظيمية في الشركات الصناعية المساهمة 

 العامة األردنية
 

 ناصر محمد عبدهللا الوريكات
 د.خالد محمد طالل بني حمدان
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القيادة األخالقية وأثرها على سلوكيات المواطنة 
التنظيمية من وجهة نظر موظفي اإلدارة العامة 

 ليبيا –لصندوق الضمان االجتماعي 
 

 سهام ابراهيم عبد السيد
 سلوى سالم ابراهيم
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دور المدقق الداخلي وفاعلية أنظمة الرقابة 
الداخلية في البنوك التجارية األردنية في تحقيق 

 االستدامة

 
 د. زياد المطارنة
 د. يونس الشوبكي
 أ.د.نمر سليحات
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م  إلى 2010القطاع السياحي في األردن من العام 

 م 2019العام 
  .172 أ.زيد منير سلمان عبوي 

لنفوذ في القيادة وأثرها على القوة وتكتيكات ا

المهارات الناعمة في شركات تكنولوجيا 

 المعلومات في األردن

 
 آسيا بنات

 والدكتور غسان العمري
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