
 

 

 

 
 األردن –عمان  2019 تشرين أول  15-17

جامعة البلقاء التطبيقية مؤتمرها الدولي األول المدعوم من صندوق دعم البحث العلمي األعمال في تنظم كلية 
الوسائل والتحديات(، و اإلبداع واالبتكار في بيئة األعمال: الفرص و  ) الريادة بعنوانواالبتكار في وزارة التعليم العالي 

 .2019تشرين األول/أكتوبر  17 -15في الفترة  

وتوفير فرص العمل التي تلبي ية تنمية االقتصادالفي لريادة األعمال واالبتكار  الهامنظرا للدور : فكرة المؤتمر
حجر الزاوية في التنمية االقتصادية من خالل االبتكار يعتبر الريادي  حيث أنو ،حاجات سوق العمل المحلي واإلقليمي

استكشاف واقع جاءت فكرة المؤتمر بهدف ،االقتصادي والتنميةوالتطوير وما يؤدي إليه ذلك من ثورة وتغيير لصالح النمو 
، خالل االستفادة من البحث العلمي كقوة دافعة نحو النمو االقتصاديمن والمنطقة  األعمال الريادية في األردن

 .االقتصادية المجاالتمختلف بين رواد األعمال واألكاديميين ورجال األعمال في  حلقة تواصلليصبح المـؤتمر 

لتي اعتبرت عنصر الريادة واإلبداع من األولويات المهمة ااألولويات الوطنية  لتوائملمؤتمر بعناية امحاور  نسجتم وقد 
تركز لمحاور المؤتمر  . من هنا، جاءتفي تحقيق األهداف اإلنمائية االقتصادية على المستوى الوطني واإلقليمي

، باإلضافة إلى تناول التحديات والفرص االقتصاديةعلى دور االبتكار وريادة األعمال في تحقيق األهداف اإلنمائية 
المتاحة في القطاعات المستهدفة وفرص التمويل لها، وربط رواد األعمال والباحثين وأصحاب المشاريع من الشباب 

مناقشة العالقة بين االبتكار وريادة األعمال وكيف تبتكر أفكار من من خالل مناقشة تجارب نجاح لمشاريع ريادية، و 
بيئة المجتمع المعني، وبيان أهمية االبتكار في تكنولوجيا المعلومات في خدمة ريادة األعمال، وطرق الستخدام 

لضوء على التأثير استراتيجيات التسويق المبتكرة الفعالة للوصول إلى المستهلكين المستهدفين. باإلضافة إلى تسليط ا
الكبير للقنوات المالية واألساليب المحاسبية المبتكرة في خدمة ريادة األعمال، ومناقشة كيفية استخدام الذكاء 

 االصطناعي واالبتكارات في توفير مصادر مبتكرة لتخفيض التكلفة.

 



 

 

 :أهداف المؤتمر

 تعزيز لسبل أيجاد ال األعمال في األردن والعالم وواالبتكار في  الريادة واإلبداع وتحديات دراسة واقع ومحفزات
 السياق. هذاوتفعيل دور الجهات المعنية في 

 إبراز دور و  في األردن والعالم من خالل عرض نماذج مميزة لمشاريع إبداعية استكشاف واقع ريادة األعمال
 .تفي تأهيل وتحفيز الريادة واالبتكارا تطوير األعمال الرياديةومراكز  حاضنات

 :الجهات المستفيدة من المشاركة بالمؤتمر

 أعضاء هيئة التدريس في الجامعات وطالب الدراسات العليا والباحثون المهتمون في الشأن الريادي 
  األعمالرواد ورائدات 
  والمشروعات الصغيرة األعمالالجهات المهتمة بدعم رواد 
  والمشروعات الصغيرة األعمالالقطاعات الخاصة والعامة المهتمة بريادة 
  األعماللريادة  الداعمةالبنوك 
  المشروعات الصغيرة إدارةو  األعمالمدربي ريادة 
 الوزارات والهيئات الحكومية المهتمة بالمشروعات 
 الُجــــدد األعمالورجال  األعمال أصحاب 
  المدنيوقطاعات المجتمع  األعمالجمعيات رجال 
 ديةالقيادات النسائية والشبابية الريا 

 :محاور المؤتمر

 المحور األول: المشاريع والريادة

 العالقة بين المشاريع المبتكرة والقطاع الخاص -
 ودورهم في المشاريع الريادة األعمالرائدات  -
 قصص نجاح لمشروعات إبداعية وريادية -
 إدارة المخاطر والمشاريع الريادية -
 وكفاءة أداء المشاريع الهندسية األعمالريادة  -



 

 

 الكترونية والتكنولوجيا والريادة  األعمالالمحور الثاني: 

 و اإلبداع الريادةمواقع التواصل االجتماعي ودورها في تحفيز مناخ   -
 األعمالإدارة التغيير التكنولوجي وريادة  -
 نظم إدارة المعرفة والريادة -
 الكترونية والريادة األعمال -
 التسويق االلكتروني والريادة  -

 : المحاسبة والمالية والريادةالمحور الثالث

 والريادة في العمليات المصرفية اإلبداع -
 واإلبداعدور المؤسسات المالية في دعم وتمويل الريادة  -
 الدعم الدولي وتنشيط المناخ الريادي -
 االستثمارات المحلية ورأس المال المغامر ودعم الريادة  -

 المحور الرابع : التسويق والريادة

 والريادة واستغالل الفرص التسويقية المتاحة اإلبداع -
 والريادة في تطوير المنتجات الجديدة اإلبداع -
 والريادة في التوسع ودخول أسواق جديدة اإلبداع -
 والريادة في البيئة التسويقية الجديدة اإلبداع -

 والريادة اإلدارةالمحور الخامس : 

 والريادة وتعزيز التميز التنظيمي اإلبداع -
 للريادة  إستراتيجيةرؤية  األعمالحاضنات  -
 ثقافة صديقة للريادة تعزيز وتنمية -
 القيادة ودعم الريادية -
 إدارة المواهب والريادية -
 استراتيجيات الريادة وتعزيز التنافسية -



 

 

 المحور السادس : االقتصاد والريادة

 المستدامةوالتنمية  األعمالحاضات  -
 الريادة وتطوير الشركات العائلية -
 األعمالاالقتصاد المعرفي وريادة  -
 لتوليد الوظائف والحد من الفقر  األعمالريادة  -

 

 المشاركة: وأنواع تعليمات

 أنواع المشاركة:

 يمكن المشاركة بالحضور فقط. 
  ة المختصة وسوف يتم نشر األبحاث المقبولة ضمن وحسب رأي اللجنة العلمييمكن المشاركة وتقديم بحث

 .كتيب المؤتمر
  مجلة علمية دولية محكمة  المجلة األردنية في إدارة األعمال وهياألبحاث التي تقبل في أفضل  نشرسيتم

 وحسب أحدى المجالت المدعومة من صندوق دعم البحث العلمي في وزارة التعليم العالي األردنية وهي
 .شروط النشر للمجلة

 يمكن المشاركة بتقديم تجربة رائدة في مجال األعمال. 

 المشاركة: تعليمات

 أن يتناول البحث أحد محاور المؤتمر برؤية إبداعية. 
  يتم تقييم البحوث من خالل اللجنة العلمية للمؤتمر حيث ستخضع جميع البحوث المستلمة للتحكيم الخاص

 وفقا لألصول العلمية المعتمدة في جامعة البلقاء التطبيقية بهدف تحديد البحوث المقبولة للمشاركة بالمؤتمر.
   االنجليزية أواللغتين العربية  بإحدىالدراسة  أوكتابة البحث. 
  من تاريخ التقديم أسبوعوالدراسات بالقبول بناء على الملخصات خالل  باألبحاثالمتقدمين  إعالمسيتم. 
  يقدم الباحث نسخة من البحث عن طريق البريد االلكتروني بصيغةword قبل تاريخ المؤتمر بشهر. 
  البحوث المقدمة للمراجعة من قبل اللجنة العلمية للمؤتمرتخضع جميع. 
 ( على المشاركين تجهيز ملف عرض تقديميPowerPoint بهدف عرض البحث في جلسات المؤتمر )

 .دقيقة 15يتجاوز  بوقت ال



 

 

  المؤتمركتيب في  المقبولة األوراقسيتم نشر. 
  للمشاركة بتقديم ورقة/ بحث  وبالتالي األعمال إدارةفي  األردنية المجلة فيسوف يتم نشرها  األبحاثأفضل

المجلة لالطالع على شروط النشر يرجى زيارة موقع  شروط النشر للمجلة.تنطبق عليه  أنال بد من 
 األردنية في إدارة األعمال حسب الرابط االلكتروني التالي:

 https://journals.ju.edu.jo/JJBA  :األردنية في إدارة األعمال  المجلةموقع 

 
 

 مواعيد مهمة:

  :20/8/2019آخر موعد الستالم مقترحات البحوث 
  :30/8/2019موعد اإلعالن عن المقترحات المقبولة 
  :10/9/2019آخر موعد الستالم البحوث كاملة 
  :20/9/2019موعد اإلعالن عن البحوث المقبولة 
  :1/10/2019آخر موعد للتسجيل المبكر 
  :17/10/2019-15فترة انعقاد المؤتمر 

 
 : الجنة التحضيرية

 سعد أبو قديس )جامعة البلقاء التطبيقية( .د .أ -
 )جامعة البلقاء التطبيقية(النسورجمال د.أ.  -
 )جامعة البلقاء التطبيقية( الزيود .عبدا لناصرد .أ -
 (األردنيةد. هاني الضمور )الجامعة  أ. -
 (.العام لغرفة صناعة األردند.ماهر المحروق )المدير  -
 (نائل الحسامي )مدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور -
محمد مهيرات )قائم بأعمال المدير التنفيذي للمؤسسة األردنية لتطوير المشاريع السيد  -

 االقتصادية(.

https://www.wise.edu.jo/ar/node/173
https://journals.ju.edu.jo/JJBA


 

 

 أ.د. هاني ارتيمة )عميد كلية المال واألعمال في جامعة العلوم اإلسالمية العالمية( -
 التحضيرية للجنة رئيسا )جامعة البلقاء التطبيقية(د.خليل الحياري  -
 منسقا عاما )جامعة البلقاء التطبيقية(د.عمر عربيات -
 د. خلف الختاتنة )جامعة البلقاء التطبيقية(. -

 
 

 اللجنة العلمية 
 محمد خير ابوزيد/ رئيسا أ. د. -
 أ. د. جهاد أبو السندس -
 أ. د. مروان النسور -
 أ. د. حمدان العواملة -
 أ.د. هيثم الشبلي -
 أ. د. ماجد الشراري  -
 أ. د. باسم اللوزي  -
 أ.د. بندر أبو تاية -
 أ.د. محمد الزيادات -
 د. فادي قطيشات -
 د. عبير الفاعوري  -
 د. غازي الوشاح -
 د. علي العلوان -
 د. رائد كناكرية -
 د. محمد أبو رمان -
 د. علي زيادات -
 د.خولة عبدة -

 رسوم االشتراك في المؤتمر:

وال تشمل   تشمل : حضور المؤتمر، حقيبة المؤتمر واالستراحات أمريكيدوالر  150$ األردنمن داخل و خارج 
 .األردنية في إدارة األعمالالمجلة ورسوم النشر لألوراق العلمية المقبولة للنشر في  التي يتحملها الباحث اإلقامةرسوم 



 

 

 : جدول فعاليات المؤتمر

 اللجنة التنظيمية للمؤمتر ميكنكم التواصل مع الستفساراتكم
رئيس اللجنة التحضيرية -الدكتور خليل الحياري   

(Mobile, WhatsApp and Viber) 

00962776009121 

Email: lci.conf@bau.edu.jo 

المنسق العام -الدكتور عمر عربيات   

(Mobile, WhatsApp and Viber) 

00962775681400 

Email: arabiat@bau.edu.jo 
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 00:9 – 00:10  االستقبال والتسجيل 

 حفل االفتتاح  00:10-45:10
 اسرتاحة ) كويف بريك( 11:00 – 10:45
 اجللسة األوىل 11:00-12:00
 اجللسة الثانية 13:00 –12:00
 الغداء 14:00 – 13:00
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 اجللسة الثالثة 10:15 – 9:00

 ك(اسرتاحة )كويف بري 10:45 – 10:15

 اجللسة الرابعة 12:00 – 10:45

 اجللسة اخلامسة 13:15 – 12:00

 الغداء 14:15 – 13:15
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 اجللسة السادسة 11:15 – 10:00

 اجللسة اخلتامية وتوزيع الدروع 11:15-12:30

 جولة  + غداء 14:00 – 12:30


