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  المفرق، المملكة األردنية الهاشمية

 

 : وأهدافه فكرة المؤتمر

 والبنوك والشركات المؤسسات كبرى من كريمة برعاية

، متميزة فرصة توفيرل ،العلمي المؤتمر هذا يأتي الوطنية،

 الريادية المشروعاتوالقائمين على األكاديميين  بين تجمع

 المساندة والخدمات والتمويل التطوير مؤسسات ومختلف

 والخبرات، األفكار لتبادل تمهيدا   ،ابأعماله العالقة ذات

 إلى إضافة به، النهوض على والعمل أداءها، لتقييم سعيا

 المستقبلية، واتجاهاتها الواعدة قطاعاتها على التعرف

 في المستدامة، التنمية متطلبات تحقيق في دورها وتفعيل

 .واالجتماعيةمنها  االقتصادية المجاالت، كافة

 عناصر توفر مدى على االطالع إلى المؤتمر هدفي كما

 بكل   والمتمثلة الريادة، على المبني االقتصاد نحو التحول

لتأهيل رأس المال  والتدريب التعليم برامج هيكلة: من

 تطويرها، ومراكز األعمال حاضنات وانتشار ،البشري

 تسويق قنوات كفاءة على عالوة التمويل، برامج وكفاية

 استراتيجية خطط إلعداد تمهيدا   وخارجيا ، محليا   منتجاتها

 نجاح فرص تعظيم إلى تؤدي تنفيذية، عمل وبرامج

 ويديرها يملكها التي تلك وخاصة الريادية، المشروعات

 .واقتصاديا   ماليا   تمكينهم بهدف والشباب، النساء

 :العلمية اللجنة

 رئيــســـــــا   البيت آل جامعة – الـعــــــــــون ســـالـــم. د. أ 

 عـــضــــــوا   البيت آل جامعة – الـبـطـايـنـــة إبـراهـيـم. د. أ 

 عـــضــــــوا   األردنية الجامعة – ــهالـلـ عـبـــد أيـمـــن. د. أ 

 عـــضــــــوا   البيت آل جامعة – الجـوازنــــة بـهـجــت. د. أ 

 عـــضــــــوا   اليرموك ةـجامع – الحـمــــود تــــركــــي. د. أ 

 عـــضــــــوا   البيت آل جامعة – عــبـــــــــاد جــمــعــة. د. أ 

 عـــضــــــوا   الهاشـمية الجامعة – الفريـجات خـضــير. د. أ 

 عـــضــــــوا   اليرموك ةـجامع – المـــومـني ريـــــاض. د. أ 

 عـــضــــــوا   اليرموك ةـجامع – زريــقــــــات زيـــــاد. د. أ 

 عـــضــــــوا   مؤتــة ـةـجـامـع – الطــيـب ســـــعـــــود. د. أ 

 عـــضــــــوا   مـؤتــة ةـجامع – الضـــمــــور فــيــروز. د. أ 

 عـــضــــــوا   البيت آل ةـجامع – الـرحـاحـلــة محــمــد. د. أ 

 عـــضــــــوا   األهلية اءـالزرق جامعة – الرمحي نضال. د. أ  

 :البرامج األكاديمية للكلية

تقدم كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية في جامعة آل البيت عدة 

أكاديمية على مستوى البكالوريوس، موزعة على سبعة برامج 

تخصصات علمية، هي: إدارة األعمال، التمويل والمصارف، 

المحاسبة، اقتصاديات المال واألعمال، نظم المعلومات 

علومات المحاسبية، المحاسبة وقانون األعمال، ونظم الم

 لمصرفية.المالية وا

سات العليا على مستوى اكما تدير الكلية برنامجا متميزا للدر

الماجستير، في خمسة تخصصات، تتمثل بكل  من: إدارة 

الدولي،  ارف، المحاسبة، االقتصاداألعمال، التمويل والمص

واإلدارة العامة، سواء في الحرم الرئيسي للجامعة في مدينة 

 لجامعة في مدينة عمان.مكتب ارتباط ا، أو في المفرق
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 :مهمة مواعيد

 23/05/2019        :البحوث مقترحات الستالم موعد آخر. 

 13/06/2019     :المقبولة المقترحات عن اإلعالن موعد. 

 15/08/2019        :الكاملة البحوث الستالم موعد خرآ. 

 12/09/2019        :المقبولة البحوث عن اإلعالن موعد. 

 26/09/2019         :لتسجيل المبكرل موعد آخر. 

 17/10/2019-15        :المؤتمر انعقاد فترة. 

 اللجنة التحضيرية:

 رئيــســــــــا    أ. د. بهجــت الجوازنــة 

 نائبا للرئيس  أ. د. تـــــركــي الفـــواز 

 منسقا  عامـا    أ. ســـفـيان حــــريــــــز 

 عـــضــــــوا    د. محـمــود جـــــرادات 

 عـــضــــــوا    د. عـلـــــي القــضــــــاه 

 عـــضــــــوا    د. سـيــف الشــبــيــــــل 

 عـــضــــــوا    د. عبد الرحمن الدالبيـح 

 عـــضــــــوا    حــمـد الخــزعلــــيد. أ 

 عـــضــــــوا    د. نوفـــــان العـليـمــات 

 عـــضــــــوا    د. محـمـــد حــمــــــدان 

 عـــضــــــوا    د. هــايــــل عـبابـنـــــة 

 عـــضــــــوا    د. غـيــث العـيــطــــان 

 عـــضــــــوا    د. عـمــر الـغــرايــبــة 

  .عـــضــــــوا    عـلـــــي القــرعـــاند 

 عـــضــــــوا    د. طــارق الخـالـــــدي 

 عـــضــــــوا    د. رغــدة الفـاعـــوري 

 عـــضــــــوا    د. هــايــــل السـرحـان 

 عـــضــــــوا    السيد آدم عـــيـــــادات 

 عـــضــــــوا    السـيدة رائــدة الوهيبي 

 عـــضــــــوا    مومنيالسـيدة غــادة ال 

 عـــضــــــوا   مندوب مــــركــــــز الحاســـوب 

  عـــضــــــوا   ـةالمـــالـــيـــــــمندوب الدائــرة 

 عـــضــــــوا   مندوب دائرة العـالقات العــامــة 

 عـــضــــــوا   مندوب دائرة الشـؤون اإلعالمية 

 ضــــــوا  عـــ مندوب دائــــــرة اللـــــــــــوازم 

 عـــضــــــوا   مندوب دائرة الخدمـات العـامــة  



 

 

 

 

 

 

 الجهات المستفيدة من المشاركة بالمؤتمر:

 والباحثون العليا، الدراسات وطالب الجامعات أساتذة 

 .الريادي بالشأن االختصاص ذوي من المهتمون،

 بتمويل المختصة العام القطاع منظمات في العليا اإلدارات 

 مؤسسات، وزارات،: )مجاالته بكل الريادي نأالش وتطوير

 ....( وبرامج، مراكز، أعمال، حاضنات الريادة، صناديق

 وتطوير بتمويل العالقة ذات الخاص القطاع مؤسسات مدراء 

 بنوك،: )الريادية واالجتماعية اإلنتاجية واألعمال األفكار

 األعمال، تطوير مراكز مساندة، مالية مؤسسات شركات،

 ....( وصناديق،

 الخبرات وأصحاب الريادية، والشبابية النسائية القيادات 

 اإلنتاجية ةالريادذات  المنشآت في المتميزة والمبادرات

 .ومجاالتها قطاعاتها اختالف على واالجتماعية،

 التطوعية، والمبادرات الربحية غير الجمعيات على القائمون 

 ومنتديات مراكز جمعيات،: )الريادية األفكار لتنمية الساعية

 بناء ومراكز منصات، تطوعية، مبادرات شبابية، ونوادي

 ...(. والمهارات، القدرات
 

 محاور المؤتمر:

 الريادية للمشروعات االقتصادي الدور: األول المحور: 

 في خلق فرص العمل والحد من البطالة. 

 في محاربة الفقر. 

 في النمو والتنمية االقتصادية. 

 واالجتماعية اإلنتاجية األعمال ريادة. 

 الحكومة في دعم المشروعات الريادية دور. 

  المحور الثاني: االتجاهات المعاصرة في إدارة األعمال

 :الريادية

 رأس المال المعرفي وإدارة المعلومات.  

  الريادة وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في

 .االقتصادات الرقمية

  عالقات الزبائن في العصر التسويق الرقمي وإدارة

 .الحديث

 إدارة سلسلة التزويد في المنظمات الرقمية. 

  التكنولوجيا الرقمية في إدارة الحكومات وتقديم الخدمات

 .العامة

 حاضنات ومراكز تطوير األعمال الريادية. 

 .مواقع التواصل االجتماعي كحاضنة لنماذج أعمال جديدة  

  المحاسبية المعاصرة في المحور الثالث: االتجاهات

 :األعمال الريادية

 أنظمة المؤسسات المالية والتنمية المستدامة. 

 الريادة والتغيير في السياسات المحاسبية. 

 الريادة في المحاسبة البيئية واالجتماعية. 

 نظم معلومات المحاسبة اإلدارية وريادة األعمال. 

 الريادة في أنظمة المحاسبة االلكترونية. 

 لحسابات بين الواقع والطموحتدقيق ا. 

  المحور الرابع: سياسات وبرامج تمويل المنشآت

 :الريادية: الواقع واآلفاق

 فجوة تمويل المنشآت الريادية. 

 سياسات وبرامج تمويل المنشآت الريادية حديثة التأسيس. 

 سياسات وبرامج تمويل المنشآت الريادية القائمة. 

  المساندة الموجهة سياسات وبرامج الخدمات المالية

 .للمنشآت الريادية

  صيغ مقترحة لتمويل المنشآت الريادية في البنوك

 .اإلسالمية

  تطوير صيغ تمويل المنشآت الريادية الممنوح من البنوك

 .التجارية

  مقارنة بين تجارب الدول المتميزة في تمويل المنشآت

 الريادية.

 تعليمات المشاركة: 

 بريد االلكتروني، وتوجه مباشرة تكون كافة المراسالت عبر ال

إلى رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، األستاذ الدكتور بهجت 

عميد كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، على البريد  –الجوازنة 

  bahjat@aabu.edu.jo:االلكتروني التالي

  يبدي الباحث رغبته بالمشاركة بالمؤتمر من خالل رسالة

المحور الذي يرغب بالمشاركة به،  الكترونية، مبينا  فيها

 :ويرفق بها ما يلي

 مقترح البحث بصيغة  MS – office word مبينا  فيه ،

العنوان ومقدمة عامة عن البحث، بواقع صفحة واحدة 

 .( كلمة300)ال يزيد عن فقط، وبما 

  نبذة مختصرة عن الباحث، مبينا فيها ملخصا  عن مؤهالته

العلمية وخبراته العملية ومعلومات االتصال الخاصة به، 

  صفحة واحدة. يتجاوزبما ال 

 أن للمؤتمر المقدم البحث في يشترط: 

 المؤتمر محاور بأحد صلة ذا يكون.  
  

  

   أو مشاركا  في مؤتمرات أخرى ال يكون منشورا. 

  أصيال  وملتزما  بأصول ومواصفات البحث العلمي يكون

 .المتعارف عليها

  يكون مطبوعا  بإحدى اللغتين العربية أو االنجليزية، بشكل

  .سليم، وبمسافة مزدوجة بين األسطر

 يكون نوع الخط  Times New Roman وحجم الخط ،

 .للغة االنجليزية 12للغة العربية، و 14

  بما في ذلك كامال  للبحث ( صفحة 20زيد عن )يال(

 (.المالحق إن وجدت

 للتحكيم الخاص وفقا   ةستخضع جميع البحوث المستلم

لألصول العلمية المعتمدة في جامعة آل البيت، بهدف تحديد 

 .البحوث المقبولة للمشاركة في المؤتمر

 لمن يسجل ويدفع مبكرا  حتى ) تكون رسوم االشتراك بالمؤتمر

( على النحو 26/09/2019نهاية يوم الخميس الموافق 

 التالي:

 األردن داخل المشاركون والحضور من:  

 .أردنيا   دينارا  ( 50)        

 داخنل العليا منن الدراسات المشاركون والحضور من طالب 

 .أردنيا   دينارا  ( 25)    :األردن

 األردن خارج والحضور من المشاركون:  

 .ا  أمريكي ا  ( دوالر150)        

  قيمة رسوم االشتراك بالمؤتمر إما من خالل تدفع كامل

اإليداع المصرفي المباشر )في أحد البنوك داخل األردن(، أو 

عبر حوالة مصرفية )من خارج األردن(، وذلك على الحساب 

 :المصرفي المختص، وفقا  لنوع العملة، وكما يلي

 الدفع بالدينار األردني: 
IBAN: JO79CAAB1240000000090003121061 

 الدفع بالدوالر األمريكي: 
IBAN: JO27CAAB1240000000090003138584 

 ( من الرسوم 20يضاف إلى رسوم االشتراك بالمؤتمر )%

المبينة أعاله، لمن يضطر للدفع متأخرا بعد تاريخ 

، وفي كل األحوال يجب دفع كامل الرسوم قبل 26/09/2019

 .دخول المؤتمر

 إرسال نسخة من وصل اإلثبات  رجىتأكيدا  للمشاركة، ي

المصرفي لدفع رسوم االشتراك عبر البريد االلكتروني 

 .للمؤتمر

  تغطي رسوم االشتراك بالمؤتمر شخصا  واحدا  فقط، وهي ال

تشمل نفقات تذاكر السفر واإلقامة في الفنادق والنفقات 

 األخرى ذات الطبيعة الشخصية.


