
المؤتمر العلمي الدولي السادس

 لكلية األعمال بالتشاركية 

مع جمعية رجال األعمال األردنيين

بعنوان

»منظمات األعمال في العصر الرقمي«

خال الفترة 

من ٢٩ -٣٠/آذار/٢٠٢٢
تنظمه

كلية األعمال
جامعة عمان العربية

ارسال البحوثشروط ومعايير تقديم االوراق البحثية
١. أن تكون الورقة البحثية تناقش المحاور األساسية للمؤتمر أو تفرعاتها.

٢. يتم تحكيم الورقة البحثية من قبل اللجنة العلمية.
٣. مراعــاة منهجيــة البحــث العلمــي فــي كتابــة البحــث، وأن يكــون البحــث

       أصياً وحديثًا.
٤. تقبل البحوث باللغتين العربية واإلنجليزية.

٥. يجــب ان ال تكــون األوراق البحثيــة المقدمــة قــد نشــرت ســابقًا أو قيــد
      النشر حاليًا في أي مؤتمر أو مجلة علمية.

والجهــات المؤتمــر  اســم  علــى  البحــث  مــن  األولــى  الصفحــة  تحتــوي   .٦
ــا،  ــث كام ــم الباح ــزي(، اس ــي - إنجلي ــا )عرب ــث كام ــوان البح ــة، عن         المنظم

       ودرجته العلمية، مكان العمل وعنوانه.
)Microsoft Word( ٧. أن تكون أوراق العمل مكتوبة بواسطة برنامج

  )Simplified Arabic(  :  للنصوص العربية                          
   )Time  New  Roman (  :للنصوص اإلنجليزية                          

٨. أن ال يتجــاوز البحــث ٢٥ صفحــة شــاملة المراجــع والماحــق علــى النحــو اآلتي:
-حجم الخط :            أ

                         عنوان البحث خط ١٤ غامق .
                         العناوين الفرعية ١٢ غامق.

                         متن البحث خط ١٢.
- معلومات الباحث الشخصية.            ب

- ملخص البحث باللغتين العربية واإلنجليزية.            ج
- المقدمة. �           د

-مشكلة وأهمية البحث وأهدافه. �          هـ
-منهجية البحث. �           و

-نتائج البحث. �           ز
          ح -االستنتاجات والتوصيات.

- المراجع مرتبة وفق نظام )APA( اإلصدار السابع �          ط
٩. اللجنــة العلميــة للمؤتمــر غيــر ملزمــة بتقديــم تبريــر لــألوراق البحثيــة الغيــر

      مقبولة في المؤتمر.

        ترســل البحــوث إلــى مقــرر اللجنــة العلميــة األســتاذ الدكتــور إســماعيل ياميــن  
علــى البريــد اإللكترونــي التالــي:

con.scientific٦th@aau.edu.jo

- آخر موعد لقبول ملخص البحث  ٢٠٢١/١٢/٣١
- آخر موعد لتقديم البحث كاماً ٢٠٢٢/٢/١٥.

تاريــخ مــن  اســبوعين  خــال  البحــث  تقييــم  نتيجــة  الباحــث  اشــعار  ســيتم   -
   استام البحث كاماً.

aau.edu.jo :موقع الجامعة اإللكتروني
هاتف الجامعة: ١٤٠٠ ٤٧٩ ٦ ٠٠٩٦٢

ص . ب ٢٢٣٤ عمان ١١٩٥٣
فاكس ١٤١٤ ٤٧٩ ٠٠٩٦٢

أ.د. حسن الزعبي رئيس المؤتمر / رئيس اللجنة التحضيرية
alzubi@aau.edu.jo :خلوي ٠٠٩٦٢٧٩٥٦٢٩٨٠٨     البريد االلكتروني -

د. ظاهر القرشي مقرر اللجنة التحضيرية
- خلوي  ٠٠٩٦٢٧٩٥١٧٧٧٨٤

د. رامي الهنانده  رئيس لجنة العاقات العامة
 -خلوي ٠٠٩٦٢٧٨٦٤٩٩٧٨٤  

رسوم االشتراك

تواريخ مهمة

للتواصل 

االشتراك والحضور في المؤتمر مجانًا -

يتحمل المشارك تكاليف السفر واإلقامة فقط -



اهداف المؤتمر

محاور المؤتمر

لجان المؤتمر

اللجنة التحضيرية

اللجنة العلمية

نبذة عن المؤتمر
يأتــي المؤتمــر العلمــي الدولــي الســادس لكليــة األعمــال بالتشــاركية مــع جمعيــة 
رجــال األعمــال األردنييــن، بعنــوان »منظمــات األعمــال فــي العصــر الرقمــي« امتــدادًا 
لسلســلة مــن المؤتمــرات التــي دأبــت الكليــة علــى عقدهــا بمشــاركة متخصصيــن 
وأكاديمييــن وخبــراء علــى الصعيــد المحلــي واإلقليمــي والدولــي. يســتمر المؤتمــر 
لمــدة يوميــن لمناقشــة أوراق بحثيــة، وتجــارب، وقصــص نجــاح ضمــن ثمانيــة محــاور 
ــن  ــة وم ــان العربي ــة عم ــرص جامع ــة، إذ تح ــة متنوع ــاالت معرفي ــي مج ــة ف متخصص
ــن  ــنوية للباحثي ــة س ــة علمي ــر منص ــذا المؤتم ــون ه ــى أن يك ــال عل ــة األعم ــال كلي خ
ــم  ــي وتجاربه ــم البحث ــم و إنتاجه ــرح أفكاره ــا لط ــات العلي ــة الدراسـ ــراء وطلب والخب
علــى الصعيديــن المحلــي واإلقليمــي والدولــي لتعظيــم الفائــدة وتحقيــق الغايــات 
ــال  ــات األعم ــه منظم ــي تواج ــكات الت ــات والمش ــم التحدي ــخيص أه ــوة؛ وتش المرج
مــن خــال التوجــه الرقمــي فــي عصرنــا الحاضــر والمســتقبل وتقديــم الحلــول الناجحــة 
ــا.  ــي مجاالته ــدة ف ــة رائ ــال رقمي ــات أعم ــتقبلي لمنظم ــراف مس ــاء استش ــا، وبن له
كمــا تســعى منظمــات األعمــال ذات التبنــي الرقمــي الــى تطويــر المنتجــات وبنــاء نماذج 
ــيما  ــتدامة، ال س ــية مس ــزة تنافس ــق مي ــا لتحقي ــعيا منه ــزة س ــة متمي ــال ريادي أعم
ونحــن نعيــش فــي عالــم التقــدم والتطــور التكنولوجــي الهائــل. لــذا بــات بحكــم 
الضــرورة أن تلتفــت المؤسســات التعليميــة لهــذه الجوانــب االداريــة التكنولوجيــة 

ــة. ــا البحثي ــي اهتماماته ــا ف وادخاله

يسعى المؤتمر لتحقيق مجموعة من األهداف من أهمها:
تقديم مشاريع بحوث ذات صلة بتخصصات العلوم االدارية. 	 
المؤتمــر 	  بمحــاور  الصلــة  ذات  الحديثــة  واالتجاهــات  القضايــا  مناقشــة 

فعاليــات  فــي  المشــاركين  قبــل  مــن  تناولهــا  ســيتم  التــي  واالهتمامــات 
 . تمــر لمؤ ا

تبــادل الخبــرات وبنــاء شــراكات وتوطيــد اواصــر التعــاون والتواصــل بيــن الباحثين 	 
المشــاركين فــي المؤتمر.

مــن 	  الرقميــة  التجربــة  فــي  التكنولوجيــة  التطــورات  أحــدث  علــى  االطــاع 
و  المحلييــن  واألكاديمييــن  الخبــراء  نظــر  وجهــات  مــن  الرائــدة  الشــركات 

الدولييــن.
 تقديــم رؤى مــن متحدثيــن محلييــن ودولييــن حــول المســتجدات فــي منظمــات 	 

األعمــال فــي العصــر الرقمــي.
إثراء العمل األكاديمي والبحثي في مجال المؤتمر.	 

1-  محور إدارة األعمال ويشمل:

6- محور التسويق ويشمل:
التسويق عبر وسائل التواصل اإلجتماعي.	 
تسويق المحتوى في المنظمات الرقمية.	 
التسويق عبر محركات البحث. 	 
أتمتة التسويق والمبيعات في المنظمات الرقمية.	 
تقنيات تحسين نتائج محركات البحث.	 
إستخدامات ذكاء األعمال في االنشطة التسويقية.	 
إستراتيجيات التسويق الرقمي في منظمات األعمال.	 
أخاقيات التسويق الرقمي.	 

7- تجارب وقصص نجاح ضمن محاور المؤتمر .
8- محور طلبة الدراسات العليا.

2- محور إدارة الموارد البشرية ويشمل:
إدارة الموارد البشرية اإللكترونية.	 
ممارسات إدارة الموارد البشرية اإللكترونية في العصر الرقمي.	 
نظم العمل عالية األداء. 	 

3- محور المحاسبة ويشمل:
إستجابة معايير المحاسبة الدولية للتطور التكنولوجي.	 
الذكاء االصطناعي في المحاسبة.	 
التدقيق الرقمي.	 
المحاسبة الجنائية وتكنولوجيا المعلومات.	 
أدوات المحاسبة اإلدارية والتكاليف في العصر الرقمي.	 

4- محور التمويل ويشمل:
التكنولوجيا المالية.	 
العمات الرقمية.	 
الخدمات المصرفية الرقمية.	 
اإلستهاك المستدام في المجتمع الرقمي.	 
تطور أداء البنوك في العصر الرقمي.	 
المحافظ االستثمارية في العصر الرقمي.	 

5- محور نظم المعلومات اإلدارية ويشمل :
تحليل البيانات الضخمة في المنظمات الرقمية.	 
إنترنت األشياء.	 
تحليل األعمال في المنظمات المعاصرة.	 
الحوسبة السحابية في منظمات األعمال.	 
تطبيقات الذكاء اإلصطناعي في المنظمات المعاصرة.	 
ساسل الكتل )Blockchain( في منظمات األعمال.	 
قضايا أخاقية في التكنولوجيا الرقمية.	 

-د. مطيع الشبلي   

- د. أمينة الخدام

- د. عماد المعا

- د. معتز الزعبي

- د. محمود ابو شريعة

- د. زياد المطارنة

- د. تيسير عفيشات

- د. احمد البلوش

- د. عمرو الزغول

- د. غيث الشيخ

- أ.د. حسن الزعبي / رئيسًا

- د. ظاهر القرشي/مقررًا

- أ.د إسماعيل يامين    

- د.  سحر ابو بكر

- د. خالد ابو الغنم

رئيس المؤتمر -  األستاذ الدكتور حســن الزعبـــي - عميد كلية األعمال

- أ.د. قحطان السامرائي  / رئيسًا   / األردن 

- أ.د. إسماعيل يامين/مقررًا / األردن

- أ.د. يونس مقدادي/ األردن

- أ.د. رشاد الساعد/ األردن

- أ.د. نمر السليحات/ األردن

- أ.د. رائد كنعان/ األردن

- أ.د. محمد شبيطة/ األردن

- أ.د. عادل المفرجي/ قطر

USA /Prof. Dr. Suzan Abed -

- أ.د. أحمد جمعة/ السعودية

- أ.د. أصفاد سعيد/ العراق

- أ.د. ثائر السمان/ العراق

- أ.د. زينب الجودي/ مصر

- أ.د. احسان ابراهيم اهلل جابو/ السعودية

- أ.د. معن المعاضيدي/ العراق

- أ.د. منى دكروري/ مصر

- أ.د. العجال عدالة/ الجزائر

- د. حمزة خريم/ األردن

- د. مفلح الجراح/ األردن

- د. عهود الخصاونة/ األردن

- د. أحمد الجهني/ السعودية

- Dr. Yusliza Mohd Yusoff/ ماليزيا

- د. سعدي طه/ االمارات

 - د. عبد الرحمن رشوان/ فلسطين

- د. بدر شحاده حمدان/ فلسطين

- د. وائل محمد جبريل/ ليبيا
اإلدارة اإللكترونية.	 
المنظمات الذكية.	 
تحديات السلوك التنظيمي في 	 

العصر الرقمي. 

ريادة األعمال الرقمية.	 
االدارة االستراتيجية في العصر الرقمي.	 
إدارة اإلنتاج و العمليات في العصر الرقمي.	 


