جدول فعاليات المؤتمر الدولي في الريادة ,اإلبداع واالبتكار في بيئة
األعمال
The International Conference on Creativity, Innovation and
Entrepreneurship in Business Environment
 17-15تشرين أول  2019عمان  -األردن

الثالثاء ( 2019/10/15 -اليوم االول)
التسجيل

10:00-9:00
جلسة األفتتاح
11:00-10:00

11:30 -11:00

-

السالم الملكي
كلمة األستاذ الدكتور رئيس الجامعة
كلمة الدكتور رئيس المؤتمر
كلمة المتحدث الرئيسي (Dr. Robert Phaal- Cambridge
)University
تكريم الداعميين
استراحة

جلسه حوارية المتحدث الرئيسي (Dr. Robert Phaal- Cambridge
)University
12:15 -11:30

بعنوان " استراتيجية خارطة الطريق الستخدام التكنولوجيا كاداة لتحقيق اهداف
المؤسسات "
ميسر الجلسة  :د .عمر عربيات
قاعة ( )1فندق الموفنبيك /عمان ((12:15-1:45

الجلسة األولى
رئيس الجلسة :األستاذ الدكتور مروان النسور.
المساعد :الدكتور محمد أبو رمان.
عنوان البحث

الباحث

أثر الريادة الرقمية في األداء التنظيمي من وجهة
نظر مديري شركات صناعة األدوية األردنية ضمن
منظور نظرية الشبكة االجتماعية

د.بالل النسور

Smart Cities as Potential Innovation
Cores for Entrepreneurs; Concept
of living labs.

الوقت
12:30 -12:15

د .إبراهيم الخليفات

د.رانيا قطيشات

12:45 -12:30

د.قريشي محمد ود.غربي وهيبة

إستراتيجيات الريادة ودورها في تحقيق ميزة
تنافسية للمؤسسة اإلقتصادية في الجزائر

1:00 – 12:45

د.جوهرة آقطي

درجة تطبيق إستراتيجيات الريادة التنظيمية في
جامعة طيبة كما يراها أعضاء الهيئة التدريسية

د.جمال العمري

التكامل العمودي للمؤسسات كخيار إستراتيجي
لتنويع

د.العيد قريشي

الصناعات المحلية بالدول العربية النفطية.

د.الطاهر جليط

مؤسسة نقل وتوزيع المحروقات الجزائرية-
 -Sonatrachأنموذجا

د .منير لواج

أثر اإلفصاح االختياري على األداء المالي
للشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية

د .شاهر العرود

1:15 – 1:00

1:30 – 1:15

1:45 – 1:30
حياه الحربي
استراحة الغذاء

2:45 – 1:45

جلسة خاصة – ميسر الجلسة :د .عبير الفاعوري
3:45 -2:45

عرض ومناقشة قصص نجاح ريادية (صندوق الملك عبدهللا الثاني للتنمية)

الجلسة الثانية:

 ريادة مجتمعيه – نور العجلوني – مشروع مطر ريادة اعمال – حمزه ارسبي -مشروع مختبر االفكار ريادة مجتمعية  -راشد الربابعة -مركز وسطاء التغيير للتنمية المستدامةقاعة ( )1فندق الموفنبيك  -عمان ()5:00 – 3:45

رئيس الجلسة:

األستاذ الدكتور جهاد أبو السندس.

المساعد:

األستاذ الدكتور باسم اللوزي.

عنوان البحث

الباحث

The Moderating Effect of System
Integration between ERP and CRM
on Organizational Performance

وسام بني عيسى

اثر إدارة االبتكـار الشامـل على التطوير التنظيمي
في الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة
الحجم في األردن
عوامل نجاح حاضنات األعمال وأثرها في تنمية
القدرات اإلبداعية للمشاريع الصغيرة في األردن
Trends in tourism entrepreneurship
research: a systematic review
business_inf@bau.edu.jo 00962777774819

الوقت
4:00 -3:45

د.فادي قطيشات
جمانة الحياري
4:15 -4:00
د .مروان النسور
د.حسام أبو حمور
4:30 -4:15
حمزة الزعبي
د.فواز الحماد

4:45 – 4:30

https://www.bau.edu.jo/conference/BusinessInfo/index-2.html

ثقافة الوطنية وأثرها في االبتكار الدور الوسيط
للثقافة التنظيمية  :دراسة تطبيقية في شركات
االتصاالت األردنية

business_inf@bau.edu.jo 00962777774819

د .مؤيد الفواعير
د .ايمن الخطيب

5:00 -4:45

د .فراس الجغبير توجان الجغبير

https://www.bau.edu.jo/conference/BusinessInfo/index-2.html

االربعاء ( 2019/10/16اليوم الثاني)
الجلسة الثالثة:

قاعة ( )1فندق الموفنبيك  -عمان () 11:30 – 10:00

رئيس الجلسة:

األستاذ الدكتور بندر أبو تاية.

المساعد:

الدكتور غازي الوشاح.
الباحث

عنوان البحث

الوقت

د.سليمان الوشاح

Enterprise Resources Planning as Decision Support System
Preparing Budgets for

د.عطا الشرعة

A Case Study: Jordanian Cement Factories

د .حمزة الشعار

التسويق اإللكتروني والريادة

د.لينا الواكد

10:15 -10:00

10:30 – 10:15
التعريف والنصائح وأفضل الممارسات
دور متطلبات الريادة اإلستراتيجية في تعزيز الميزة التنافسية في جامعة البلقاء
التطبيقية

غدير قطيشات
10:45 – 10:30
د .شذى الزعبي

Relationship between Entrepreneurship, Innovation and
Performance

د.أسامة النسور

11:00 – 10:45

اثر متطلبات الخدمات االلكترونية في تحسين جودة الخدمات الصحية في مدينة
الملك عبداللة الطبية في مكة المكرمة

د .عدنان الشوابكة

11:15 – 11:00

دور إستراتيجية الريادة في تحسين اإلفصاح المحاسبي :دراسة ميدانية على
قطاع المصارف في األردن.

د.إيمان الهنيني
11:30 – 11:15
د.زينب النابلسي

12:00 – 11:30

استراحة

2:00 – 12:00

ورشة البيع كمحترف (علي ذياب  /خبير التسويق).
ميسر الجلسة  :د .علي العلوان.

3:00-2:00

استراحة الغذاء

3:30 – 3:00

جلسة خاصة
لعرض ومناقشة قصص نجاح ريادية .االء المفلح  -جمعية الريادة واإلبداع األردنية.
ميسر الجلسة  :د .بالل النسور

الجلسة الرابعة:

قاعة ( )1فندق الموفنبيك  /عمان ()5:00 – 3:30

رئيس الجلسة:

األستاذ الدكتور حمدان العواملة.

business_inf@bau.edu.jo 00962777774819
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المساعد:

األستاذ الدكتور محمد الزيادات.
عنوان البحث

الباحث

دراسة اثر تطبيق اإلجراءات الرقابية لتقليل مخاطر نظم المعلومات المحاسبية في
شركات االتصاالت األردنية

د.خالد العلوان

الوقت
3:45 – 3:30

د.محمد العلوان
أسماء أبو عنزة

اثر خصائص المنظمات الذكية في تعزيز االبتكار في قطاع المشاريع الصغيرة في
األردن

4:00 – 3:45
احمد القعايدة
د .آمنه خريسات
وسام حياصات

دور رأس المال الفكري في تعزيز الريادة في المصارف التجارية األردنية.

4:15 – 4:00

النا عربيات
The Vision Behind the Use of Strategic Entrepreneurship
in The Success of the Organization Through Human
Capital

لينا عربيات
4:30 -4:15
النا الدرويش
رشا الرحاحله

أثر إستراتيجية إدارة المواهب البشرية في اإلدارة الجامعية على تعزيزا ألعمال
الريادية بالجامعات األردنية

إيمان النسور

4:45 – 4:30

أماني النسور
أثر تبني ركائز اإلدارة الرشيقة للمشاريع ( أجايل (Agileعلى نجاح عمليات
تسويق منتجات األعمال الريادية في األردن.

د .خالد جعافرة
5:00 – 4:45
د .محمد منصور

8:00 – 6:00

جلسه حوارية المتحدث الرئيسي()Dr. Robert Phaal- Cambridge University

مركز الملك حسين
لالعمال  -زينك

بعنوان " استراتيجية خارطة الطريق الستخدام التكنولوجيا كاداة لتحقيق اهداف المؤسسات "

9:00 – 7:00

عشاء وحفل تكريم
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الخميس ( 2019/10/17اليوم الثالث)
الجلسة الخامسة:
رئيس الجلسة:
المساعد:

قاعة المركز الكوري االردني في حرم جامعة البلقاء التطبيقية في السلط ()12:00 – 10:00
األستاذ الدكتور ماجد الشرايري.
الدكتور علي الزيادات.
عنوان البحث

الباحث

المسؤولية االجتماعية اتجاه الموظفين كإستراتيجية حديثة لدعم اإلبداع
الوظيفي في منظمات األعمال– دراسة على عينة من الموظفين بالجامعات
الجزائرية

أ.خلوفي سفيان

الوقت
10:15 – 10:00

د .كمال شريط
فتيحة بنعمر

دراسة حول تحيين المؤشرات لقياس القدرة التنافسية وفعالية الشركات
المنتجة في المغرب .

10:30 – 10:15
بديه هندو

استكشاف أبعاد التسويق الريادي لدى المشروعات الصغيرة والمتوسطة في
فلسطين

د .سام الفقهاء

أثر نظم ذكاء األعمال على األداء االستراتيجي  -الدور المعدل لنظم تخطيط
موارد المنشآت :دراسة ميدانية في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية
األردنية.

د .ليث القضاة

11:00 – 10:45

الدور الريادي لمؤسسات التعليم العالي في ليبيا

د .نعيمة محمد

11:15 -11:00

دور الريادة االستراتيجية على جودة الخدمات في فنادق العاصمة األردنية
ع ّمان

خالد لطفي

10:45 – 10:30

11:30 -11:15

د .مروان النسور
تـأثير البنى االجتماعية والثقافية على ريادة األعمال في البالد العربية

د.عثمان غنيم

أثر تكامل سلسلة التوريد الداخلي والخارجي في أداء المنتجات الجديدة:
الدور الوسيط لمقدرات ابتكار المنتجات

د .محمد أبو زيد
12:00 – 11:45
د.خليل الحياري

دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كبيئة محفزة لإلبداع واالبتكار :دراسة
تطبيقية في جامعة البلقاء التطبيقية

د.خالد العواملة

12:30 – 12:15

استراحة

2:00 – 12:30

حفل الختام و توزيع الشهادات

4:00 – 2:00

غذاء
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11:45 – 11:30

12:15 – 12:00
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الستفساراتكم ميكنكم التواصل مع اللجنة التنظيمية للمؤمتر

 رئيس اللجنة التحضيرية- الدكتور خليل الحياري

 المنسق العام- الدكتور عمر عربيات

(Mobile, WhatsApp and Viber)
00962776009121

(Mobile, WhatsApp and Viber)
00962775681400

Email: lci.conf@bau.edu.jo

Email: arabiat@bau.edu.jo
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