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  مقدمة
 – السلطرحاب اجلامعة  يف  "املعريف واالقتصاد عمالاأل معلومات تكنولوجيا يف الدويل املؤمتر" التطبيقية البلقاء جامعةد تعق

  .2019 مارس 28 -26 يف الفترة من األردن

 اليت الفلسفة عن النظر بصرف و واخلاص العام القطاع مؤسسات مجيع يف واألعمالتكنولوجيا معلومات املال  ألمهية نظرا
 فهي. واإلجتماعية والسياسية اإلقتصادية شؤوا إدارة يف حكوماا تتبناه الذي الدور وطبيعة حجم حتديد يف الدولة تنتهجها

 واالجتماعية اإلقتصادية التنمية حنو وسياساا توجهاا ضوء يف احلكومات لربامج والتحضري اإلعداد يف معنية جهة من
 اجلهات من اعتمادها بعد واملشاريع العمل وخطط الربامج تلك بتنفيذ املعنية هي أخرى ةجه ومن. وغريها والسياسية
  . املعنية والتشريعية السياسية

 واملصريف واالقتصادي السياسي الفكر يف جديدة ومفردات مفاهيم األخرية اآلونة يف برزت فقد األمهية هذه ضوء يف
 دوراً أضفى مما املصطلحات، من وغريها والشفافية الرشيد واحلكم كمةواحلو والعوملة اخلصخصة ضمنها ومن واإلداري

 ة االعمالبيئ على ذلك كل انعكاسات وبالتايل العامل، دول خمتلف يف املتعددة وإداراا ومؤسساا التنفيذية للسلطات جديداً
  . جديدة ومعارف ومهارات قدرات من تتطلبه وما

التنمية االدارية  جمال يف انطالقة لتحقيق اجلهود لتضافر املؤمتر هذا النعقاد الدعوة جاءت واملتجدد املتزايد الدور هذا ومن
 .مستدامة تنمية من إليه مانصبو ضوء يف املعلومات وتكنولوجيا

 أهداف املؤمتر

  -:إىلاملعريف  واالقتصاد األعمال معلومات تكنولوجيا يف الدويل املؤمتر يهدف
1-  دف حتقيق التكامل وتشكيل العالقات والشراكات.تبادل اخلربات بني الدول 

 األعمال يف التطور املعريف وتطور وبقاء منظمات األعمال. دور بيئة أمهية إبراز -2

 يف إدارة وجناح منظمات األعمال وتشجيع االستثمار. األعمال معلومات تكنولوجياإبراز دور  -3

 ألعمال وإدارة املوارد البشرية.التأكيد على دور القيادات اإلدارية يف فعالية منظمات ا -4

 إبراز دور االقتصاد املعريف وأثره على بيئة منظمات األعمال. -5
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 :حماور املؤمتر 

  احملور األول: تكنولوجيا معلومات األعمال

 معلومات األعمال. تكنولوجيا أساسيات 

 على النظام احملاسيب األعمالتكنولوجيا معلومات   فاعلية. 

 على حتقيق التنمية االقتصادية األعمالت أثر تكنولوجيا معلوما.  

 .إدارة مشاريع تكنولوجيا معلومات األعمال واالقتصاد املعريف 

 .أنظمة وتطبيقات إدارة املشاريع 

  احملور الثاين: إدارة اإلبداع واالبتكار

 . إدارة االبتكار يف األعمال 

 . إدارة اإلبداع يف األعمال 

 القتصاد .منظمات األعمال وا  يف رائدة جتارب 

  األعمال بيئةاحملور الثالث: معلومات 

 .أثر معلومات البيئة على منظمات األعمال 

 .أثر التغريات العاملية على منظمات األعمال 

 .تطور املعرفة على إدارة األعمال 
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  البشرية واملوارد القيادةاحملور الرابع: 

 البشرية والقوى اإلدارية القيادات تواجه اليت التحديات. 

 التغريات العاملية. ظل يف البشرية املوارد دارةإ  

 .آثار العوملة يف ظل املوارد البشرية  

  احملور اخلامس: االقتصاد املعريف

 االقتصاد املعريف وأثره يف بيئة األعمال . 

 األعمالبيئة املال و  يف االقتصاد املعريفو  املؤسسية القدرات دور  .  

  إلدارة .يف حقول ا االقتصاد املعريفتطبيقات  

  

 تعليمات املشاركة

 . واالجنليزيةة العربي باللغتنيتقبل البحوث  -1
 .على امييل املؤمتر 2019 يناير 15قبل يقدم املشارك باملؤمتر ملخصاً ملوضوع حبثه  -2
 .سيتم دراسة ملخص البحث وإخبار الراغب باملشاركة بقرار اللجنة العلمية -3
دراسة البحث بعد  وتتمعلى امييل املؤمتر  2019 فرباير 26قبل يقدم البحث كامال بعد املوافقة على امللخص  -4

 .إجنازه كامالً وتقييمه بناء على وضوحه ونوعيته وعالقته مبحاور املؤمتر الرئيسة
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  أنواع املشاركة يف املؤمتر 
 ميكن املشاركة باحلضور فقط. 
 منشور يف جملة املثقال وحسب رأي اللجنة العلمية. حبث ميكن املشاركة وتقدمي 
 .ميكن املشاركة بتقدمي جتربة رائدة يف جمال األعمال 

وسيكون  ISSN 2311-0988حيث انه سيتم نشر األحباث اليت تقبل يف جملة "املثقال " وهي جملة علمية دولية حمكمة حتت رقم 
  ر يف الة.فيها لألحباث اليت تقبل للنشالكترونيا النشر 

  

  تواريخ مهمة 

  دثــــــــاحل  خ ــــــاريـــــوم / التــــــــالي

  لخصات االحباثاخر موعد الستقبال م  2019 يناير 15 الثالثاء

  اخر موعد الستقبال االحباث كاملة  2019 فرباير 26 الثالثاء

  املعريف واالقتصاد األعمال معلومات تكنولوجيا يف الدويل املؤمتربدء فعاليات   2019 مارس 26الثالثاء 

  خصائص البحث:
  لنشر يرجى زيارة رابط جملة املثقاللالطالع على شروط اللمشاركة بتقدمي ورقة/ حبث ال بد من ان تنطبق عليه الشروط 

h ps://www.wise.edu.jo//ar/node/173 
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9:00 – 10:00  االستقبال والتسجيل 

 حفل االفتتاح  10:00-10:45

  استراحة ( 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

  استراحة (كويف بريك)  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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  السادسةاجللسة  11:15 – 10:00

 دروعتامية وتوزيع الاجللسة اخل  12:30 – 11:15

 الغداءجولة +  14:00 – 12:30
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