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في   مفهرس  علمي  العلمية   Scopusمؤتمر  البحوث  جميع  وستنشر 

المرموقة   العالمية  النشر  دار  عن  يصدر  كتاب  في    Springerالمقبولة 

مجموعه من األبحاث العلمية المختارة في عدد خاص    اإلضافة الى نشرب

المفهرسة    العلمية  المجلة  قبل  من   Journal of Financialينشر 
Reporting and Accounting   التابعة لدار النشر العالميةEmerald 

 

 http://sicb.zuj.edu.joموقع المؤتمر: 
 

 
 
 

 

 

 

 مواضيع المؤتمر 
 نظم وادوات االقتصاد الرقمي، ونماذج األعمال   •

 تطبيقات تحليل األعمال   •

 ادارة تحليل البيانات الضخمة   •

 الذكاء االصطناعي، ونظم وتقنيات األعمال  •

 ادارة انترنت االشياء ونماذج األعمال  •

 ادارة ونماذج األعمال  •

 تطبيقات الحوسبة السحابية والحوسبة الضبابية في األعمال  •

 محاكاة ونمذجة القرار  •

 19- فرص وتحديات بيئة األعمال بعد كوفيد •

 مداخل ادارة األزمة  •

 استراتيجيات االقتصاد الرقمي  •

 التسويق الرقمي ومواقع التواصل االجتماعي •

 تحليل األعمال في المصارف والتمويل  •

 نظم المحاسبة والمعلومات  •

 التكنولوجيا المالية والخدمات المالية الرقمية   •

 ادارة المخاطر والتكنولوجيا الرقمية   •

 تحليل البيانات الضخمة في التسويق   •

 الصحية واالوبئة تحليل األعمال في الطب والرعاية  •

 ادارة الرعاية الصحية والتقنيات الرقمية  •

 النمذجة البشرية الرقمية  •

 العناصر التنظيمية واالجتماعية •

 سالسل الكتل االلكترونية في االقتصاد الرقمي   •

 تبني تكنولوجيا المعلومات الرقمية   •

 توقع األمراض  •

 االطار القانوني والتشريعي للتكنولوجيا الرقمية  •

 

 

 

 

 تواريخ مهمة 

 30/07/2021  الموعد النهائي لتسليم الورقة البحثية الكاملة: 

   15/08/2021     اشعار القبول: 

 30/08/2021    التسليم بالشكل النهائي: 

 27/10/2021-25     تاريخ المؤتمر: 

 
 
 

 
 

 

    

 لجنة المؤتمر 

 الرئيس   أ. د. سعد غالب ياسين •

 د. صائب الجنايده  •

 عبدالعزيز بدر النداوي د.  •

 د. نواف الغصين •

 د. ايناس موسى اللوزي  •

 د. ايهاب علي القرم   •

 د. احمد عادل •

 د. رائد مصباح القرم   •

 د. حمد الكساسبه   •

 د. خالد العموش  •

 د. ميس شعبان •

 د. مالك ابو عفيفة •

 د. راجح احمد الخضر  •

 د. طارق عبدهللا المحيسن  •

 د. رامي عبدهللا الحديد  •

 ة اللجنة العلمي 

 األردن   أ. د. سعد ياسين  •

 امريكا    أ.د.عباس علي  •

 امريكا    أ. د.محمد إالهي  •

 امريكا   أ. د. جمال ابو راشد  •

 بولندا   أ. د. ايونا باوالس  •

 ماليزيا  أ. د. زين العارفين احمد  •

 بريطانيا    أ. د.عالم احمد •

 العراق   أ. د. وولفغانغ هينك •

 كندا   أ.د. شان سو •

 كندا   أ.د. باسو شارما   •

 بريطانيا    أ. د. ايدن بيري •

 امريكا   أ. د. بيرفرلي اندرسون •

 االمارات   أ. د. غالب الرفاعي •

 االمارات   أ. د. عبدالحافظ بالعربي  •

 األردن  أ. د. طاهر عساف  •

 االمارات    أ. د. شاوهونغ هي  •

 مصر   أ. د. عيد ابوبكر   •

 األردن    أ. د. رائد المساعده  •

 العراق   صرت شيخة أ.د. ن •

 العراق   أ.د. حكمت شنغالي   •
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 األهداف

السياسات  والممارسين وصانعي  الرائدين  العلماء  الى جمع  المؤتمر  يهدف 
في  المبتكرة  وافكارهم  العلمية  تجاربهم  ومشاركة  البحوث  بإجراء  المهتمين 
مجال االقتصاد الرقمي وتحليل األعمال , تحليل البيانات الضخمة وذكاء 

لى ذلك، األعمال ,وتطبيقات الذكاء االصطناعي في األعمال. باإلضافة ا
احد أهم اهداف هذا المؤتمر هو تقديم فرص التواصل وتعزيز النقاش بين  

مشاركًا حول العالم. من خالل مشاركتك، يمكنك المساعدة   200اكثر من  
األعمال".   وتحليل  الرقمي  بـ"االقتصاد  المتعلقة  المعرفة  وتعزيز  تطوير  في 

 نتطلع الى حضوركم ومشاركتكم.  
االوراق البحثية المقبولة في قاعدتي البيانات سيتم نشر وفهرسة جميع  

(Web of Science) و (Scopus) . 
 

 تعليمات للباحثين 
للمواضيع  .1 وفقاً  تكون  أن  يجب  المقدمة  البحثية  االوراق  جميع 

 الرئيسية للمؤتمر.

يجب ان ال تكون االوراق البحثية المقدمة قد نشرت سابقاً أو قيد   .2

 النشر حالياً في أي مؤتمر أو مجلة علمية. 

اللغة االنجليزية واللغة العربية   .3 اللغات الرسمية للمؤتمر ستكون 

أو   بالعربية  ومقدمة  مكتوبة  تكون  أن  يجب  األوراق  وكل 

 اإلنجليزية فقط.  

البحثية   .4 باإلنجليزية مع األوراق  المؤلف ملخصاً  يرفق  أن  يجب 

 المقدمة.

المؤتمر  .5 موقع  طريق  عن  فقط  الكترونياً  االبحاث  تسليم  يتم 

 ( sicb.zuj.edu.joني )االلكترو

كل االوراق المقدمة سيتم مراجعتها وتقييمها من قبل اللجنة العلمية  .6

 للمؤتمر.

 كلمة.  10,000ال يجب أن تتجاوز االوراق البحثية المقدمة  .7

كشف   .8 برنامج  بواسطة  المقدمة  البحثية  االوراق  من  التحقق  يتم 

 االقتباس للتأكد من اصالتها.

 تقديم تبرير لألوراق المرفوضة. لجنة المؤتمر غير ملزمة ب  .9

 سيتم نشر وفهرسة االوراق المقبولة في قواعد بيانات   .10

(Web of Science(و )Scopus .) 
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خريطة األردن  

 
السعودية  العربية  الشرق األوسط وتحدها سوريا والمملكة  تقع األردن في 

كم مربع.   89,342والبحر األحمر وفلسطين والعراق، مغطية مساحة تقارب  

 وتقع عند  

 http://visitjordan.comشرقاً.  00  36شماالً،   00   31

 

الحرم الجامعي

 
جامعتنا   موقع  بزيارة  قم  األردن.  في عمان،  األردنية  الزيتونة  جامعة  تقع 

 http://www.zuj.edu.joللمزيد من المعلومات عنا: 
 

 بترا، واحدة من العجائب السبع  

  
ال يوجد شك أن األردن هي مملكة مشبعة بالتاريخ والثقافة. من اللحظة التي 

تصل فيها سوف تشعر بتراثها الغني؛ في كل مكان توجد آثار للحضارات  

القديمة التي اندثرت منذ زمن بعيد لكنها ال زالت موجودة ومطبوعة في بنية 

هنا.   يعيشون  الذين  الناس  ارواح  في  ومنقوشة  الرائعة  المملكة  هذه 

http://www.mota.gov.jo 

http://visitjordan.com/
http://www.zuj.edu.jo/
http://www.mota.gov.jo/

