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 0202/حزيران/ 5                    السبت                            اليوم األول                        
 د. سهيلة بناتعريف الحفل:             مكان االنعقاد: منصة زووم          23:25 – 20:22 الساعة :حفل االفتتاح

 https://zoom.us/j/92121943401 رابط الجلسة االفتتاحية:
 األردنيالسالم الملكي  -
 الذكر الحكيمآيات مباركة من  تالوة -
 مقرر المؤتمر/ كلمة الدكتور ظاهر القرشي  -
 / رئيس المؤتمر ة اخالص الطراونةالدكتور  ةاألستاذعطوفة كلمة  -
 كلمة األستاذة فالنتينا قيسية / مدير عام مؤسسة عبدالحميد شومان -
 رئيس الجامعة / محمد الوديان األستاذ الدكتورعطوفة كلمة  -
 مؤتمرراعي الأبو قديس /  "خير محمد"معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم الدكتور  كلمة -

 
 

https://zoom.us/j/92121943401


 
 

 بالتوقيت المحلي لألردن  (5/6/0202) السبت  جلسات اليوم األول من أعمال المؤتمرمواعيد 
  الجلسة الرئيسة

 ( 21:32 – 23:32الساعة )
 https://zoom.us/j/97282516350 الرابط :

 رئيس الجلسة المقرر المتحدث عنوان البحث

 المعلومات في خدمة البحث العلميتقنيات 
 سعادة األستاذ الدكتور وسيم فاضل التميمي

 المستشار الثقافي العراقي
د. ظاهر 
 القرشي

أ.د. اخالص 
 الطراونة

نائب رئيس 
جامعة عمان 

 العربية 
 -الفرص والدروس المستفادة  –تأثيرات جائحة كورونا على البحث العلمي 

 األستاذة فالنتينا قيسية
 عام مؤسسة عبدالحميد شومان مدير

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

https://zoom.us/j/97282516350


 

 

 بالتوقيت المحلي لألردن  (5/6/0202) السبت  مواعيد جلسات اليوم األول من أعمال المؤتمر
 جلسة خاصة

  بعنوان : واقع وتحديات البحث العلمي في األردن في ظل جائحة كورونا
 ( 20:22-25:22الساعة ) 

 https://zoom.us/j/99328168283 الرابط :
 رئيس الجلسة المقرر الباحث عنوان البحث

 التحديات التي اعترضت البحث العلمي في االردن اثناء اجتياح وباء الكورونا
 عبداهلل احمد عويداتالدكتور معالي 

 جامعة عمان العربية
 األردن

د. معين 
 نصراوين

أ.د. عبد 
 الحافظ الشايب
جامعة عمان 

 العربية

 مستقبل البحث العلمي وسبل التمكين ـ(:COVID-19فيروس كورنا )
 أ. د. محمد عصام ملكاوي

 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية
 األردن

 دعم البحث العلمي في ظل جائحة كورونا
 الء عادل الشرماناألستاذة آ

 شومان الحميد مؤسسة عبد
 األردن

 
 
 
 
 
 
 
 

https://zoom.us/j/99328168283


 
 

 بالتوقيت المحلي لألردن  (5/6/0202) السبت  مواعيد جلسات اليوم األول من أعمال المؤتمر
 / الجلسة: األولى مصادر البحث العلمي الرقمية: محور

 ( 20:22-25:22الساعة ) 
 https://zoom.us/j/94167577202الرابط: 

 رئيس الجلسة المقرر الباحث عنوان البحث

 أثر استخدام المكتبة الرقمية في تطوير وتنمية البحث العلمي
 )من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس وطالبات الدراسات العليا بكلية االعمال(

اسيا يعقوب الهادي عبد الخير د.  

د. كفاح 
 الصوري

أ.د خالد 
 الطراونة

عميد كلية 
الهندسة / 

جامعة عمان 
 العربية

 محمد القاسم فالني .أ المكتبة الرقمية ودورها في البحث العلمي

اتجاهات الباحثين وأعضاء هيئة التدريس حول المصادر الرقمية وُمعوقات استخدامها من وجهة 
 نظر الباحثين في األردن

 د. كفاح عبد القادر الصوري
 سعادة أحمدد. فايزة 

 تقويم جودة الموقع اإللكتروني لمجالت التربية الخاصة العربية
 د. ٌسهـيل محمـود الـُزعـبي
 د. بـكار سليمان بكـار

مدى توظيف طلبة الجامعات األردنية الرسمية لمصادر البحث العلمي الرقمية في كتابة األوراق 
 البحثية العلمية

 د. منيرة عبدالكريم الشديفات

مدى فاعلية استخدام المكتبات الرقمية ومحركات البحث في البحث العلمي في الجزائر : دراسة 
 ميدانية على عينة من طلبة الدراسات العليا

 عائشة كريكط .أ
 وسام بوقلمونأأ. 

واقع ممارسة المهارات البحثية لمصادر المعلومات اإللكترونية)الرقمية( لدى طلبة السنة ثانية 
 جامعي

 زيـــنب بـــــن رغــــدةد. 

 

 

 

 

https://zoom.us/j/94167577202


 
 

 بالتوقيت المحلي لألردن  (5/6/0202مواعيد جلسات اليوم األول من أعمال المؤتمر ) السبت 
 / الجلسة: الثانية انتاج المواد العلمية الرقمية :محور

 ( 20:22-25:22الساعة ) 
 https://zoom.us/j/97540699896الرابط: 

 رئيس الجلسة المقرر الباحث عنوان البحث

في تنمية القدرة على حل المسألة  (Nearpod) أثر توظيف التعليم الرقمي باستخدام منصة نيربود
 الرياضية واالتجاهات نحوها لدى طلبة المرحلة األساسية في مدارس عمان في بيئة التعلم عن بعد

بهجت التخاينة د.  

بنان الكساسبة م.  

د. نسيبة 
 الموسى

 د. وائل جبريل
جامعة عمر 
 المختار / ليبيا

الدروس الرقمية وأثرها في إكساب مهارات التصميم البرمجي والكفاءة البرمجية  في مقرر التكنولوجيا 
 لدى طالب الصف السادس

 د. رانية عبد اهلل عبد المنعم
 د. فاطمة نعمان عابد

 مساهمة التعليم عن بعد في تحسين التحصيل العلمي في الجامعة الجزائرية
 د. عرقوب وعلي
 د. مزيان أمينة
 أ. طويل فتيحة

 حذيفة عادل خليل داغر .أ التعليم االلكتروني ومدى تفاعل الطلبة معه في ظل جائحة كورونا

 الفني النتاجبا الرتقاءكترونية للفنون في اال دور القيادة ا
 غادة مصطفي أحمد. د.أ

 فاطمة عبد الرحمن بدوي. د.أ 

( في التمثيل الرياضي وحل المسألة Desmosأثر تدريس الرياضيات باستخدام برنامج الرسم البياني )
 الرياضية لدى طلبة المرحلة الثانوية في األردن

 الء عدنان البرازي   أأ. 
 سيبة علي الموسىد. ن

 
 
 

https://zoom.us/j/97540699896


 

 

 بالتوقيت المحلي لألردن  (5/6/0202األول من أعمال المؤتمر ) السبت مواعيد جلسات اليوم 
 / الجلسة: الثالثة منصات التعليم والتدريب الرقمية :محور

 ( 20:22-25:22الساعة ) 
 https://zoom.us/j/94239201531الرابط: 

 رئيس الجلسة المقرر الباحث عنوان البحث

( في تنمية فهم المفاهيم UBDفاعلية برنامج تدريبي في تدريس الحاسوب قائم على التخطيط للفهم)
 وبعض المهارات العملية

 حكم رمضان حسين حجةد. 

د. حسين 
 عوض

محمد أ.د 
 عطير

جامعة عمان 
 العربية

 تداعياتتفعيل أبعاد الرشاقة االستراتيجية بالمدارس السعودية في مواجهة 
 "21فيروس كورونا المستجد "كوفيد

 مها محمد المقبل .أ

"المنصات التعليمية: إيجابياتها وتحديات استخدامها من وجهة نظر طالبات السنة الثالثة بجامعة الشرقية 
 سلطنة عمان

 د. ثرياء بنت سليمان الشبيبية
د. رابعة بنت محمد بن مانع 

 الصقرية

 د. صالح عتوته لطلبة الجامعة لتعليم اإللكترونيترشيد ا

 فاعلية المنصة التعليمية المعتمدة في التعليم االلكتروني في الجامعات العراقية
 دراسة تحليلية آلراء طلبة قسم ادارة األعمال/ جامعة دجلة

 ثامر البكريأ.د 
 م. د اعتصام الشكرجي

 العراق -جامعة تكريتأثر التعليم اإللكتروني في تحقيق الميزة التنافسية في 
 حمادي حسن عطية. أ

 د. حسين أحمد عوض
 
 
 
 
 

https://zoom.us/j/94239201531


 

 

  بالتوقيت المحلي لألردن  (5/6/0202مواعيد جلسات اليوم األول من أعمال المؤتمر ) السبت 
 / الجلسة: الرابعة منصات التعليم والتدريب الرقمية :محور

 ( 20:22-25:22الساعة ) 
 https://zoom.us/j/95210462320الرابط: 

 رئيس الجلسة المقرر الباحث عنوان البحث

 اهمية استخدام منصات التعليم والتدريب الرقمية في الدول العربية
 د. صدوقي غريسي

 سي الطيب الهاشمي رضا
 د. بوشيخي محمد رضا

د. بسام 
 غانم

أ.د محمد 
 شبيطه

قسم رئيس 
/  المحاسبة

جامعة عمان 
 العربية

واقع ومحددات استخدام المنصات الرقمية التعليمية في التعليم الجامعي المحاسبي في ظل جائحة 
 كرونا درسة حالة علي جامعة الملك خالد

 نهلة النور محمد المكي د.

كليات االعمال بالجامعات االتجاهات كمتغير وسيط لتبني التعليم االلكتروني واثره في اداء طلبة 
 االردنية

 مفلح الجراح د.
 العفيشاتد.تيسير 

 ا.د.غسان العمري

 علم الجغرافيا والمنصات التعليمية الرقمية: المزايا والنواقص
 دراسات نماذج

 حسناء طنورجيد. 
 نادية عاتقيد. 
 ابراهيم كيدوأ.د. 

 كريمة أسكسايد. 
 د. آمنة شنتوف في الجزائر التعليم االلكتروني وعوائق تطبيقه

 
 
 
 
 
 

https://zoom.us/j/95210462320


 

 

  بالتوقيت المحلي لألردن  (5/6/0202مواعيد جلسات اليوم األول من أعمال المؤتمر ) السبت 
 / الجلسة: الخامسة مهارات البحث العلمي في البيئة الرقمية: محور

 ( 20:22-25:22الساعة ) 
 https://zoom.us/j/97074325578الرابط: 

 رئيس الجلسة المقرر الباحث عنوان البحث

 مستوى المهارات الرقمية لدى طلبة جامعة عمان العربية في ضوء بعض المتغيرات

 د. هيام التاج
 د. معين نصراوين
 د. رامي الشقران
 د. رائده عماري
 د. سهيلة بنات

 وفاء العيدد. 

د. أمينه 
 خدام

عماد أ.د 
 الزهيري

عميد كلية 
اآلداب والعلوم 

/ جامعة 
 عمان العربية

 أمل محمد عبداهلل البدو د. المستقبل استشرافدور البحوث العلمية في جائحة كورونا وأهميتها في 

 هبه الزبير عبدالمجيد د. مهارات البحث العلمي في البيئة الرقمية
 عائشة بدوى عبد الرحمن د.

 آيه عبد اللطيف التيم    .أ المواهب في البراعة اإلستراتيجية من خالل الذكاء المنظمي لدى مجموعة نقل في األردنأثر إدارة 
 د. أمينه خدام

أثر التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية في األداء التنظيمي باستخدام بطاقة األداء المتوازن في الجامعات 
 األردنية الخاصة

 محمد الغنانيمنريمان أ. 
 خلدون حمدان الخوالدةد. 

درجة استخدام التحول الرقمي في تطوير مهارات البحث العلمي من وجهة نظر طلبة الدراسات العليا في 
 ريحاب عثمان محمد إبراهيمأ  الجامعات األردنية

 احسان ابراهيم اهلل جابو ابراهيم د. دور مهارات البحث العلمي في البيئة الرقمية
 
 
 
 

https://zoom.us/j/97074325578


 

 

 بالتوقيت المحلي لألردن  (5/6/0202مواعيد جلسات اليوم األول من أعمال المؤتمر ) السبت 
 / الجلسة: السادسة قصص نجاح في مجاالت البحث العلمي المختلفة: محور

 ( 20:22-25:22الساعة ) 
 https://zoom.us/j/92540765962الرابط: 

 رئيس الجلسة المقرر الباحث عنوان البحث

 عبداهلل عبيدات .أ تجربة التحول نحو التدريب االلكتروني في معهد اإلدارة العامة

د. رامي 
 هناندة

أ.د حسن 
الزعبي / عميد 
كلية األعمال / 
جامعة عمان 

 العربية

تجربة االجتماعات االفتراضية والتحول الرقمي خطوة فعالة في مجال نقل تكنولوجيا االبحاث التطبيقية 
 وبناء القدرات لتنفيذ انشطة محور المدارس الحقلية

 هيثم حمدان حسين حمدان .أ

الجزائر بتجربة شخصية للتعليم الرقمي بجامعة جياللي ليابس سيدي بلعباس ومنصة وزارة التعليم العالي 
 للتعليم عن بعد

 حبال ياسين .أ

 حمادي خالد .أ -نماذج تطبيقية رقمية  - البحث العلمي الرقمي في الجزائر بين الواقع والمأمول

: 21-جربة الجامعات الجزائرية في استخدام منصات التعليم عن بعد في ظل جائحة كوفيد
 شرفيد. منصف  نموذجا 0قسنطينة  –جامعة عبد الحميد مهري 

نامج بر  -تطبيقات الدروس على الخط كآلية لتجسيد التعليم االلكتروني بالجامعة الجزائرية 
 -نموذجا Moodleالمودل 

 مختار جلوليد. 

 
 
 
 
 

https://zoom.us/j/92540765962Copy


 

 

 بالتوقيت المحلي لألردن  (5/6/0202مواعيد جلسات اليوم األول من أعمال المؤتمر ) السبت 
 السابعة/ الجلسة:  االنجليزيةاألبحاث المشاركة باللغة : محور

 ( 20:22-25:22الساعة ) 
 https://zoom.us/j/91036442035الرابط: 

 رئيس الجلسة المقرر الباحث عنوان البحث

The effect of electronic service quality on customer satisfaction in 
Jordanian commercial banks 

Mr. Mohammad Khalaf Daoud 
Dr. Mohd Saiful bin Saadon 

Dr. 
Khaleel 

Al 
Bataineh 

Dr. Anwar 
Al-Assaf 
Faculty 
Dean of  
Aviation 

Sciences / 
Amman 
Arab 

University 

The Use of Electronic Information Resources by Amman Arab 
University Students of English Language and Translation 

Dr. Khaleel Al Bataineh 
Dr. Shadi Humaidat 
Dr. Khaldoon Al_Dwairi 

Development of Interactive Immersive 3D Digital Academic 
Curriculum Case study: Augmented Virtual Reality (XR) 

Dr. Anwar Al-Assaf 
Dr.  Kheder Durah 
Dr.  Esraa Mousa Ali 
Dr.  Malik Ali Alsalem 

World Peace Ms.Sarah Sameh Al-Shalabi 
The Effect of Service Quality Dimensions and Customer Satisfaction 

in Land Cargoes Operators Toward Sustainability of Jordanian 
Logistics Industry 

Mr. Saleh Ahmad Irsheidat 
Dr. Norhayati binti Haji 
Shariff 

Investigating Factors Causing Demotivation in Virtual Learning in 
EFL Learners of Islamic Azad University, North Tehran Branch 

Dr.Mahshad Tasnimi Aryaee 
Miss. Zahra Aryaee 

THE DEVELOPMENT OF PRAGMATIC COMPETENCE IN A MIDDLE 
SCHOOL CONTEXT Medium case studay lakid lotfi oran -ALGERIA- 

Mr. Hani Lamine 
Dr. Bouhanna Keltoume 

https://zoom.us/j/91036442035


 

 

 بالتوقيت المحلي لألردن  (6/6/0202) األحد  من أعمال المؤتمر الثانيمواعيد جلسات اليوم 
 / الجلسة: األولى البحث العلمي الرقميةمصادر : محور

 ( 23:22-22:22الساعة ) 
 https://zoom.us/j/97604326549الرابط: 

 رئيس الجلسة المقرر الباحث عنوان البحث

 تحقيق الشمول المالي من خالل المصارف الشاملة في البيئة المحلية
 تطبيقية في عدد من المصارف المدرجة في سوق العراق لألوراق الماليةدراسة 

 أ.م.د احمد طاهر العنبكي
 م.د سعاد عدنان الشمري
 م.د ندى سلمان العزاوي

رأفت د. 
 البطاينه

د. مازن 
 العمري

جامعة عمان 
 العربية

 الطبية األردنيةأثر رأس المال الفكري على ربحية شركات األدوية والصناعات 
 أ.بكر عارف الخرشة

 أ.د. محمد فوزي شبيطة
"مقومات االستثمار وأثرها في تنمية الصادرات: الدور المعدل إلدارة العمليات الداخلية في المناطق 

 الحرة األردنية"
 أحمد عدنان الزعبيأ. 

 أ.د اخالص الطراونة

 أ. رزان غسان شاكر الصوص اإلستثمارية في البنوك التجارية األردنيةأثر نسب التعثر المالي على عوائد المحافظ 
 د. رأفت محمد البطاينة

 أثر خصائص الحوكمة المصرفية في تحسين األداء المالي: تقنيات المحاسبة اإلدارية كمتغير معدل
 أ. عالء عبداهلل صالح العمري

 د. مازن احمد العمري

 عمر خالد يوسف حياري. أ الحد من المخاطر المالية في البنوك التجارية األردنيةأثر االستعالم االئتماني في 
 اسماعيل يامينأ.د 

 أثر رأس المال الفكري في أداء المشاريع الصغيرة من وجهة نظر شركات التمويل في مدينة عمان
 محمد أحمد محمود دباجة  أ. 

 ظاهر رداد القرشيد. 

 د. عبد الرحيم محمد قدومي عجز الموازنة العامةأثر األرقام المقدرة على 
 د.عمار المنصور

 

https://zoom.us/j/97604326549


 

 

 بالتوقيت المحلي لألردن  (6/6/0202مواعيد جلسات اليوم الثاني من أعمال المؤتمر ) األحد 
 الثانية/ الجلسة:  انتاج المواد العلمية الرقمية :محور

 ( 23:22-22:22الساعة ) 
 https://zoom.us/j/93164560296الرابط: 

 رئيس الجلسة المقرر الباحث عنوان البحث

 أثر استراتيجية تمكين الموارد البشرية على النجاح االستراتيجي في المحطات اإلذاعية األردنية
 سعاد عبد الجواد علياأ. 

 د. الحارث أبو حسين

سامر د. 
 عياصرة

د. محمود أبو 
 جمعة

كلية األعمال / 
جامعة عمان 

 العربية

 أثر الذكاء االصطناعي في فاعلية االختيار والتعيين االلكتروني
 في شركات التوظيف األردنية

 أ مها ماهر بدر
 د. محمود أبو جمعة

شركات التوظيف األردنيةأثر إدارة الموارد البشرية اإللكترونية في تطبيق إدارة المواهب البشرية في   محمود حسين أبو جمعةد.  

 تدريب الموارد البشرية وأثره على إدارة األزمات في المستشفيات الحكومية األردنية
 ربى محمود النسور

 خالد بني حمداند. 

 أثر ممارسات إدارة الموارد البشرية اإللكترونية في النجاح االستراتيجي لدى مجموعة المناصير
 مي سالم الرحاحلة أ. 

 الزعبيعلي حسن أ.د 
أثر فاعلية وظائف الموارد البشرية على األداء التنظيمي باستخدام بطاقة األداء المتوازن في مؤسسة 

 اإلقراض الزراعي األردني
 أ زهور محمود أبو سرحان

 إخالص الطروانةأ.د 
المعدل لعبء العمل المناسب في أثر خصائص العمل المناسب في انخراط العاملين: الدور 

 المستشفيات الحكومية في مدينة عمان
 أ. براءة عواد أبو عليم

 إخالص الطراونةأ.د 

 أثر المناخ التنظيمي في أداء موظفي الموارد البشرية في شركات التأمين األردنية
 منار عبد اللطيف أبو هزيم .أ

 أ.د. رشاد محمد الساعد
 
 
 

 

https://zoom.us/j/93164560296


 

 

 بالتوقيت المحلي لألردن  (6/6/0202الثاني من أعمال المؤتمر ) األحد  مواعيد جلسات اليوم
 / الجلسة: الثالثة منصات التعليم والتدريب الرقمية :محور

 ( 23:22-22:22الساعة ) 
 https://zoom.us/j/74475116883الرابط: 

 رئيس الجلسة المقرر الباحث عنوان البحث

 المنصات التعلم االلكترونية ودوره في تحسين التعلم الرقمي
 أحالم عبد الكريم اللصاصمةد. 
 اسالم عبد الكريم اللصاصمةأ. 

د. خليل 
 الفيومي

د. عبداهلل 
 الشورة

عميد كلية 
األعمال المال و 

/ جامعة 
العلوم 

اإلسالمية 
 العالمية

 العملية التعليمية كتروني وأثرها علىلمنصات التعليم اال 
 بالتطبيق على أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة

 العميد الدكتور محمد خميس العثمني
 عدنان الضمورد. 

 مدى فاعلية االختبارات االلكترونية المنزلية
 من وجهة نظر أولياء أمور طلبة المدرسة االسقفية العربية في محافظة اربد

 خالد الحموريد. 
 شراري الزريقاتصباح أ. 

العوامل المؤثرة في التعليم االلكتروني على أداء العملية التعليمية في جامعة عمان العربية: الدور 
 الوسيط للنية السلوكية في استخدام التعليم االلكتروني

 فاطمة خيري القدومي أ.
 مفلح الجراحد. 

ريادة األعمال االفتراضّية لدى طالبات المدارس دور الّتحول الّرقمّي في الّتعليم في تطوير مهارات 
 الخاّصة ومعّوقات ذلك من وجهة نظر المعّلمات

 أ. حنان عبيد اهلل عساف

 لدى طلبة البكالوريوس في الجامعات أثر أنشطة االتصال اللغوي في تنمية مهارات التعبير الشفوي
 األردنية عبر منصات التعّلم المتزامن

 ن الفيوميخليل عبد الرحم د.
 هيام موسى التاجد. 

 
 
 
 
 
 

https://zoom.us/j/74475116883


 

 

 بالتوقيت المحلي لألردن  (6/6/0202مواعيد جلسات اليوم الثاني من أعمال المؤتمر ) األحد 
 / الجلسة: الرابعة مهارات البحث العلمي في البيئة الرقمية: محور

 ( 23:22-22:22الساعة ) 
 https://zoom.us/j/93136690680الرابط: 

 رئيس الجلسة المقرر الباحث عنوان البحث

 أثر إدارة المواهب في تعزيز األداء اإلستراتيجي المتوازن في البنوك التجارية في االردن
 قاعود أ بتول عبدالحفيظ ابو

 أ.د.إخالص الطراونة

د. خلدون 
 الخوالدة

أ.د رشاد 
 الساعد

كلية األعمال / 
جامعة عمان 

 العربية

اثراستراتيجيات االستشعار البيئي في تحقيق االستراتيجيات التنافسية من خالل التنويع المترابط كخيار 
 استراتيجي في مجموعة الكبوس للصناعة والتجارة واالستثمار

 أ. سمية عبده النجاشي
 ا.د.غسان عيسى العمري

 ( على تحسين جودة المنتج في الشركات اإلنتاجية األردنيةERPأثر إستخدام نظم تخطيط الموارد )
 أ. المعتصم محمد الزيود

 مفلح الجراحد. 
أثر التخطيط االستراتيجي في تحقيق الميزة التنافسية بالمنطقة االقتصادية الخاصة بالُدقم في سلطنة 

 ُعمان
 أ. أزهر بن أحمد البوسعيدي

 أ.د. حسـن علي الزعبـي
أثر التخطيط االستراتيجي في إدارة األزمات في شركة المجموعة الُعمانية للطيران في سلطنة ُعمان 

 (21-خالل أزمة فيروس كورونا )كوفيد
 أ.  صالح بن خميس التوبي

 أ.د. حسن علي الزعبـي
 حسن علي الزعبيأ.د  االسالمية االردنيةأثر القيادة الرنانة في التكيف اإلستراتيجي لدى المصارف 

 اسهامات علماء التفسير المكفوفين في بناء العلوم في الحضارة االنسانية
 )من القرن الهجري األّول الى نهاية السادس(

 د. أحمد إبراهيم عبابنه

 أثر التخطيط االستراتيجي في إدارة األزمات في الجامعات الحكومية
 / العراق في محافظة االنبار

 أ. محمد علي نبع الصبيحي
 خلدون الخوالدةد. 

 
 

https://zoom.us/j/93136690680


 

 

 بالتوقيت المحلي لألردن  (6/6/0202مواعيد جلسات اليوم الثاني من أعمال المؤتمر ) األحد 
 / الجلسة: الخامسة مزايا ومعيقات التحول الرقمي في البحث العلمي :محور

 ( 23:22-22:22الساعة ) 
 https://zoom.us/j/98324641541الرابط: 

 رئيس الجلسة المقرر الباحث عنوان البحث

أثر معوقات التحول الرقمي في البحث العلمي على اإلنتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريس بكلية المجتمع 
 بخميس مشيط

 رقية محمد أحمد كرتات د.

د. أشرف 
 الصالح

د. مطيع 
 الشبلي

جامعة عمان 
 العربية

تحديات ومعوقات استخدام التحول الرقمي في البحث العلمي بأقسام المحاسبة في الجامعات الفلسطينية 
 من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

 عبد الرحمن محمد رشوان د.
 محمد عاطف ماضيأ. 

 متطلبات البحث العلمي الرقمي
 ركان سالم عبيد الصرايرةأ. 
عبداهلل أحمد سليمان الشورةد.   

 أريج فائق حجازينأ. 

 معوقات البحث العلمي في الجامعات العربية وسبل التغلب عليها
 محمد الجرايدةد. 
 ناصر السنانيأ. 

 تسنيم مصطفى غنيمات .أ مقومات، تحديات ومعيقات –البحث العلمي في ظل التحول الرقمي 

 العاملين على القطاع الصحي في محافظة األنبار/ العراق أثر الثقافة التنظيمية في تمكين
                     عمر فاضل خلف                .أ

 خلدون الخوالدهد. 

 أثر القيادة التحويلية في االبتكار في البنوك التجارية االردنية
 أ. زكي خالد ابو الهوى

 عمرو الزغول د.
التحول الرقمي على المنظومة الريادية الرقمية للقطاع ريادة االعمال( و ريادية )منظومة اثر البيئة ال

 السياحي في االردن
 د. هيثم  خلف الحنيطي

 

https://zoom.us/j/98324641541


 

 

 بالتوقيت المحلي لألردن  (6/6/0202مواعيد جلسات اليوم الثاني من أعمال المؤتمر ) األحد 
 السادسة/ الجلسة:  مشاركات الطلبة: محور

 ( 23:22-22:22الساعة ) 
 https://zoom.us/j/96674726300الرابط: 

 رئيس الجلسة المقرر الباحث عنوان البحث
 الصافي عبد الرزاقأ.  التراث الشفهي بواحتي غريس وفركلة

. عالء د
 البوات

د. سهيلة 
 بنات

جامعة عمان  
 العربية

اداء اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات االردنية في ظل جائحة كورونااثر التعليم االلكتروني في   
 أ. فرح فواز عتوم

 ا.د.غسان عيسى العمري

 محمود حياصات .أ أثر الثقافة التنظيمية في إدارة االبتكار لدى شركة الخدمات الفنية للكمبيوتر في األردن
  مطيع الشبلي د.

 الخدمة المقدمة في شركات االتصاالت األردنية أثر اليات ادارة المعرفة في جودة
 أ. ارام الياس الخزوز

 ا.د. غسان عيسى العمري
دراسة حالة كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم  -التعليم االلكتروني –التحول الرقمي في التعليم 

 سيدي بلعباس )الجزائر( –التسيير جامعة جياللي اليابس 
 أ. ناصري ايمان

درجة ممارسة مديري المدارس الحكومية في األردن للقيادة التكنولوجية وعالقتها بمستوى االتصال 
 اإلداري من وجهة نظر المعلمين

 . لمى يوسف النواجي أ
 د. بسام عمر غانم

 ثر التوازن بين الحياة والعمل على نية ترك العملأ
 "دراسة على مجموعة المناصير"

 أ. محمد حسام محمود
 د. حمزة سليم خريم

أثر إستراتيجية تنمية الموارد البشرية في تحسين قدرات شركات اإلتصاالت األردنية: دراسة ميدانية على 
 فروع العاصمة عمان

 أ. حنين أنور حنتوله
 د. خالد بني حمدان

 
 
 
 

https://zoom.us/j/96674726300


 

 

 بالتوقيت المحلي لألردن  (6/6/0202مواعيد جلسات اليوم الثاني من أعمال المؤتمر ) األحد 
 السابعة/ الجلسة:  تنمية الوعي المعلوماتي الرقمي للباحثين :محور

 ( 25:32-23:32الساعة ) 
 https://zoom.us/j/93169478417الرابط: 

 رئيس الجلسة المقرر الباحث عنوان البحث

قطاع غزة في ظل العصر الرقميواقع البحث العلمي في   
 غزة أنموذجا [-] دراسة ميدانية على كلية اآلداب الجامعة اإلسالمية

 سفيان خليل حمودة ُقديح .أ

د. عمرو 
 الزغول

د. نادية 
 األشقر /

وزارة التربية 
 والتعليم

يا العلدور المشرف األكاديمي في تنمية مهارات الحقوق ومحو األمية الرقمية لدى طلبة الدراسات 
 من وجهة نظرهم في جامعة عمان العربية

 ميرفت أبو سعيدد. 

درجة رضا طلبة الدبلوم العالي في التربية في جامعة عمان العربية عن التعليم االلكتروني 
 وتطبيقاته في ظل جائحة كورونا

 دينا سعيد عبد الحميد بزادوغ د.

التربية والتعليم من وجهة نظر القيادات اإلدارية في آلية مقترحة لتحقيق التمكين الرقمي في وزارة 
 ظل أزمة كورونا ومستجَداتها

 نادية أحمد األشقر د.

 د. أحمد بن سعيد بن ناصر الحضرمي واقع البحث العلمي في سلطنة عمان والتحديات التي واجهته أثناء جائحة كرونا

 االلكتروني بالجامعة الجزائرية :  الفرص والتحدياتتعزيز الثقافة الرقمية الكتساب مهارات التعليم 
 عادل إنزارن. د

 د. عريوات انتصار 

 محمد بومديان الثقافة الرقمية آلية النسجام الطالب الجامعي مع التعليم عن بعد

 أ. دارين فيصل محمد بطاينة أثر االستيطان اإلسرائيلي على التسوية السلمية

 
 

https://zoom.us/j/93169478417


 

 

 بالتوقيت المحلي لألردن  (6/6/0202اليوم الثاني من أعمال المؤتمر ) األحد مواعيد جلسات 
 الثامنة / الجلسة: التحول الرقمي في البحث العلمي :محور

 ( 25:32-23:32الساعة ) 
 https://zoom.us/j/97601624390الرابط: 

 رئيس الجلسة المقرر الباحث عنوان البحث

 رقية الطيب علي د. رقمنة البحث العلمي ودورها في تحسين جودة البحوث العلمية من وجهة نظر طالب الدراسات العليا

د. محمد 
 الشنوان

د. رامي 
 الشقران

جامعة عمان 
 العربية

 كفاية عبداهلل د. والمتطلبات(: الُممكنات BCMالتحول الرقمي كخيار استراتيجي إلدارة استمرارية األعمال )

 عاطف حسين نجيب الحلح د. البحث العلمي والتحول الرقمي

 ثامر محسن .أ دور تكنولوجيا المعلومات في ترقية وتطوير البحث العلمي

 هبة توفيق أبو عيادةد.  التحول الرقمي في البحث العلمي بين الواقع والمأمول

 نسرين شحدة المدهون .أ غزة أنموذجًا دراسة ميدانية-جائحة كورونا في الجامعة اإلسالميةالبحث العلمي الرقمي في ظل 

 بين مواكبة التحوالت الرقمية ورهان االستمرارية التعليم الرقمي في الجامعة الجزائرية
 نوال لصلج .د

 ري عبد الملكخعمر ف .أ

 إسماعيل الشاهرد. شاهر  فلسفة العلم وأخالقياته... في ظل التحول الرقمي

 
 
 
 

https://zoom.us/j/97601624390


 

 

 بالتوقيت المحلي لألردن  (6/6/0202مواعيد جلسات اليوم الثاني من أعمال المؤتمر ) األحد 
 التاسعة/ الجلسة:  التحول الرقمي في البحث العلمي: محور

 ( 25:32-23:32الساعة ) 
 https://zoom.us/j/2412063577 الرابط:

 رئيس الجلسة المقرر الباحث عنوان البحث

 اثر التماثل التنظيمي على االبداع المنظمي )دراسة ميدانية في وزارة المالية(
 أ. انمار العنانبه
 د. احمد البلوش

د. سحر 
 أبو بكر

د. خالد أبو 
 الغنم

رئيس قسمي 
التسويق ونظم 

المعلومات 
اإلدارية / 

جامعة عمان 
 العربية

أثر تعاون سالسل التوريد على االداء التشغيلي في شركة الغالبي العالميه للهندسة والمقاوالت 
 عمان

 زاهر محمد الكاسبيأ. 
 الغنم خالد محمد أبود. 

 أثر إدارة الجودة الشاملة على االستدامة االقتصادية في شركة توزيع المنتجات النفطية العراقية
 حسين ناجح الجبوريأ. 
 سحر محمد ابو بكرد. 

 أثر تبني التوجه الريادي في إدارة األزمات في المشاريع الصغيرة والمتوسطة
 أ. محمد صبحي موسى

 خلدون الخوالدة د.
أثر ذكاء األعمال في ضمان الجودة من خالل تخطيط موارد المؤسسة في البنوك التجارية 

 األردنية
 أ. آالء محمد كعوش
 د. سحر أبو بكر

أثر إدارة الجودة الشاملة في تحقيق استدامة منظمات المجتمع المدني في األردن: الدور الُمَعدل 
 للتخطيط االستراتيجي

 أ. رشا نبيل الدبابنة
 حسن الزعبيأ.د 

 تحديات البحث العلمي العربي في العصر الرقمي وأساليب التغلب عليها
 التدريس في الجامعات األردنية " " من وجهة نظر أعضاء هيئة

 عدنان محمد الضمورد. 

 اثر القيم التنظيمية والفردية في اداء شركة الحكمة
 أمل طه سمارةأ. 

 أ.د.غسان العمري
 
 

https://zoom.us/j/2412063577


 

 

 بالتوقيت المحلي لألردن  (6/6/0202مواعيد جلسات اليوم الثاني من أعمال المؤتمر ) األحد 
 / الجلسة: العاشرة االنجليزيةاألبحاث المشاركة باللغة : محور

 ( 25:32-23:32الساعة ) 
 https://zoom.us/j/91028192826الرابط: 

 رئيس الجلسة المقرر الباحث عنوان البحث

Measuring Scientific Research Trends Using an Online Scientific Research 
Management System (OSRMS) 

Dr. Moaiad Ahmad Khder 
Dr. Samer Mahmoud Shorman 

Ms. Samah Wael Fujo 

Dr. 
Khaleel 

Al 
Bataineh 

Prof. 
Khaled Al 

Jaf 
Faculty 
Dean of 

Pharmacy 
/ Amman 

Arab 
University 

Integrating Web 2.0 Tools into Education Mr. Reem Mashhour Jawabreh 
Mr. Maram Ahmad Bdair 

Protection of Scientific Research in digital age Dr. Krishnan Umachandran                                                                        
Dr. Estabraq Rasheed Ibrahim 

THE IMPACT OF SUPPLY CHAIN STRATEGY ON THE FINANCIAL 
PERFORMANCE: A CASE STUDY OF A MANUFACTURING COMPANY at 

KHARTOUM STATE 

Dr. Lina Mohamed baabaker 
Dr. Nuseiba Azzam Ibrahim 

Dr. Hawaa Abdallah Saadallah 
Dr. Mushtaha  Alfadil Juma 

E-learning and the new training modality for innovative teachers in 
Morocco The case of the compractice platform 

Dr.Nadia EL OUESDADI 
MS. Sara ROCHDI 

The Mediating Effect Of Organizational Performance On The Relationship 
Between Human Resource Management And Market Orientation Toward 

Higher Service Quality In Jordanian Banking 

Dr. Is’haq Ibrahim Bani Melhem 
Mr. Essa mohammad almadaat 

 
 
 
 

https://zoom.us/j/91028192826


 

 

 بالتوقيت المحلي لألردن  (6/6/0202مواعيد جلسات اليوم الثاني من أعمال المؤتمر ) األحد 
 الحادية عشر/ الجلسة  مشاركات الطلبة :محور

 ( 25:32-23:32الساعة ) 
 https://zoom.us/j/91655803845الرابط: 

 رئيس الجلسة المقرر الباحث عنوان البحث

أثر التفكير االستراتيجي في ممارسات االدارة المستندة على األدلة: الدور الُمعدل لليقظة 
 االستراتيجية في شركات التامين االردنية

 بني حمدانأ. مالك محمد طالل 
 حسن علي الزعبي أ.د

د. محمود 
 العمري

د. مفلح 
 الجراح

كلية األعمال / 
جامعة عمان 

 العربية

 أثر القيادة الخادمة على الثقة التنظيمية لدى شركات التأمين المدرجة في بورصة عمان
 أ. وفاء مسعد القلقيلي

 خالد بني حمدان د.

 ادارة المواهب لدى شركات االتصاالت في االردنأثر القيادة التحويلية واالصيلة في 
 الرزاق محمد الزيود أ. عبد

 أ.د. غسان عيسى العمري 

 واقع التعليم االكاديمي عن بعد )دراسة مقارنة بين الجزائر وانجلترا (
 عمارة منال بو .أ
 قدور آمالبن  .أ
 حاني المين .أ

 االتصاالت في األردنأثر الذكاء االصطناعي على االبتكار لدى شركات 
مشعل محمد القضاة   أ.   

 ظاهر رداد القرشيد. 
اثر نوع الملكية في جودة التدقيق الخارجي لدى شركات الخدمات المالية المتنوعة المدرجة في 

 بورصة عمان
 أ. فالح رجب فالح الدراعين

يونس الشوبكي د.  
في تعزيز ممارسات الحوكمة في مؤسسات أثر متطلبـات تطويــر أنظمة الحكومة اإللكترونية 

 : دراسة حالة وزارة التنمية االجتماعيةالقطاع العام األردنيــة
 نايفة اللوزي .أ
 مطيع الشبلي د.

)االغتراب االجتماعي وعالقته بدافعية اإلنجاز لدى الطلبة اليمنيين المتفوقين الملتحقين في 
 الجامعات األردنية(

 عبده أحمد قاسم نصر .أ
 سامر مطلق عياصرةد. 

https://zoom.us/j/91655803845


 

 

 بالتوقيت المحلي لألردن  (6/6/0202مواعيد جلسات اليوم الثاني من أعمال المؤتمر ) األحد 
 / الجلسة: الثانية عشر مشاركات الطلبة: محور

 ( 25:32-23:32الساعة ) 
 https://zoom.us/j/93319735341الرابط: 

 رئيس الجلسة المقرر الباحث عنوان البحث
اثر التحول الرقمي من خالل نموذج االعمال في بناء القدرات الديناميكية للتعلم عن بعد في  وزارة التربية والتعليم 

 االردنية
 علياء جعفر العمايرة أ. 

 مالك الحرافشةد. 

د. تيسير 
 العفيشات

أ.د غسان 
 العمري

كلية األعمال / 
عمان جامعة 

 العربية

-0222أثر متغيرات التجارة الخارجية على  الناتج المحلي اإلجمالي في بعض البلدان العربية خالل الفترة 
 م0222

 فاطمة محمد الصمدي .أ

 مالك السليحات أ. اثر أنماط القيادة في ادارة االبداع: دراسة حالة شركة مدى لألتصاالت
 مطيع الشبلي د.

 حسن المغاربة .أ معايير الصحة والسالمة المهنية في األمن الصناعي في مجموعة المناصير للباطون الجاهزأثر استخدام 
 مطيع الشبلي .د

 أ. حنان إبراهيم طه ثقافة األداء العالي كمتغير وسيط بين سمات الشخصية وأداء الموارد البشرية لدى المستشفيات الجامعية األردنية
 .د غسان العمريأ

 أ. احمد عطيوي الكبيسي االرباح في القطاع المصرفي: دراسة مقارنة بين البنوك  اإلسالمية والتقليديةثبات 
 د. عمار المنصور

 "أثر ممارسات إدارة الموارد البشرية االلكترونية على اإلبداع االستراتيجي في
 الجامعات االردنية الخاصة"

 فاتن عبد الرحمن العسود. أ
حمداند. خالد بني   

أثر السمات الخمس الكبرى للشخصية على أداء العاملين بوجود دعم القيادة كمتغير ُمعدل لدى البنوك التجارية 
 األردنية

 أ. شرين خالد المناصير
 تيسير العفيشات د.

 
 

https://zoom.us/j/93319735341


 

 

  الجلسة الختامية
 6/6/0202اليوم: األحد 

 20:22 – 26:22 الوقت:
 مقرر الجلسة: د. عالء البوات

  https://zoom.us/j/96941604555 الرابط:

 رئيس المؤتمر/  أ.د اخالص الطراونة
 

 د. ظاهر القرشي / مقرر المؤتمر

 البيان الختامي والتوصيات -

 الكلمة الختامية لرئيس المؤتمر -

 القادم الثالثالمؤتمر العلمي الدولي  -
 
 
 
 
 

 

https://zoom.us/j/96941604555

