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       مدرج المؤتمرات                                                                           302: - 151:محاضرة  خاصة       

 رئٌس الجلسة اسم المحاضر عنوان المحاضرة

 
 التحوالت المالٌة والنقدٌة المعاصرة

 
 (األبعاد واالنعكاسات)

 
 

 

 جواد العنانً. معالً العٌن د

 مجلس األعٌان
 

 

 محمود الوادي. د.أ

 رئٌس جامعة الزرقاء
 
 

 مقرر الجلسة

 أحمد عساف. د
 عمٌد كلٌة االقتصاد

 303:  -302:استراحة غداء             

3/5/2016الٌوم األول                                                              الثالثاء    

السالم الملكً -   

تالوة مباركة من الذكر الحكٌم -   

رئٌس المؤتمر / أحمد عساف عمٌد كلٌة االقتصاد والعلوم اإلدارٌة . كلمة د-   

محمود الوادي رئٌس جامعة الزرقاء . د.كلمة أ-   

راعً الحفل/ كلمة صاحبة السمو الملكً األمٌرة بسمة بنت طالل المعظمة -   

تكرٌم صاحبة السمو الملكً راعً الحفل والجهات الداعمة للمؤتمر -   

صالة+ استراحة قصٌرة -   
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          مدرج المؤتمرات       المالٌة والمصارف اإلسالمٌة     :    المحور                            5:00-303:الجلسة األولى  

 عنوان البحث
رقم 
 البحث

اسم 
 المؤسسة/الجامعة

 رئٌس الجلسة اسم الباحث البلد

اٌزذٛالد ٔذٛ رطج١ك اٌص١زفخ اإلطال١ِخ ٚأثز٘ب 

دراطخ رطج١م١خ ِمبرٔخ )ػٍٝ رٛظ١ف االطزثّبر 

– ػٍٝ ِصزف ف١صً اإلطالِٟ اٌظٛدأٟ 

 (ِصزف دثٟ اإلطالِٟ اإلِبرارٟ

 اإلِبراد  ظجٟأثٛجبِؼخ  5
أ٠ّٓ ػجذهللا ِذّذ .د

 أثٛ ثىز

 السٌد بكر رٌحان

مستشار دولً فً 
تأسٌس المصارف 

 اإلسالمٌة
ومساعد المدٌر العام 

للبنك اإلسالمً األردنً 
 سابقاًا 

 

 مقرر الجلسة

 ٌحٌى الخصاونة. د

أثز اٌص١زفخ اإلٌىزز١ٔٚخ فٟ رؼش٠ش ا١ٌّشح 

 اٌزٕبفظ١خ ٌٍجٕٛن اإلطال١ِخ اٌؼبٍِخ فٟ األردْ
جبِؼخ اٌشرلبء  15  ٠ذ١ٝ اٌخصبٚٔخ.د األردْ

اٌزذ١ًٍ االطززار١جٟ ٌزذٛي اٌّصبرف اٌزم١ٍذ٠خ 

رذ١ًٍ اٌج١ئخ اٌّصزف١خ  )إٌٝ ِصبرف إطال١ِخ 

 (األرد١ٔخ

20 

ِذ٠ز إدارح اٌّخبطز 

ِؤطظخ –ٚاالطزثّبر 

 اإللزاض اٌشراػٟ

 ط١ٍُ ف١صً إٌبثٍظٟ.َ األردْ

رم١١ُ ِؤػزاد اٌظالِخ اٌّب١ٌخ ٌٍمطبع اٌّصزفٟ 

دراطخ رذ١ٍ١ٍخ –اٌجشائزٞ فٟ ظً األسِبد 

 2016-2008ٌٍفززح 

 اٌجشائز جبِؼخ رجظخ 41
ٔٛفً طّب٠ٍٟ .د

 فض١ٍخ ثٛطٛرح.د

وفبءح اٌّصبرف اإلطال١ِخ ٚػاللزٙب ثبٌزذٛالد 

 اٌّب١ٌخ فٟ دٌٚخ اإلِبراد اٌؼزث١خ اٌّزذذح
17 

اٌجبِؼخ اٌزم١ٕخ 

اٌٛططٝ 

 جبِؼخ االٔجبر

اٌؼزاق 

ٚطبَ دظ١ٓ .َ

اٌؼ١ٕشٞ 

فبئش ١ًٍ٘ اٌصج١ذٟ .َ

 ِٕٝ خ١ّض اٌؼبٟٔ.َ

آ١ٌبد اٌزلبثخ اٌّصزف١خ فٟ ِىبفذخ غظ١ً 

 األِٛاي ػٍٝ ضٛء رٛص١بد ٌجٕخ ثبسي
22 

جبِؼخ ثِٛزداص 

 جبِؼخ اٌج٠ٛزح
 اٌجشائز

صجبح ػٕب٠ذ .د

 ط١ّز ٠ذ١بٚٞ.د

االرجبٖ ٔذٛ اٌّصزف١خ اإلطال١ِخ فٟ األردْ 

دراطخ "ٚأثزٖ ػٍٝ إٌبرج اٌّذٍٟ اإلجّبٌٟ

 ِمبرٔخ ث١ٓ اٌّصبرف اإلطال١ِخ ٚاٌزم١ٍذ٠خ

72 

 جبِؼخ اٌشرلبء

جبِؼخ اٌؼٍَٛ 

 اإلطال١ِخ

 األردْ
 دظ١ٓ طّذبْ. د

 ادّذ س٠بد اٌخط١ت. أ

 5:00تحرك الباصات باتجاه فندق الفنار الساعة 
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                                                                                                    مدرج المؤتمرات11-10    محاضرة خاصة        

 رئٌس الجلسة اسم المحاضر عنوان المحاضرة

التحوالت المالٌة والمصرفٌة فً البنوك 
 التجارٌة

 

 

 
 السٌدة سٌمونا سابٌال بشوتً

مدٌر عام بنك المؤسسة العربٌة 
 (ABC)المصرفٌة 

 
 

 إسماعٌل ٌامٌن. د

 عمٌد الدراسات المسائٌة  ورئٌس قسم العلوم المالٌة والمصرفٌة

 مقرر الجلسة

 سهاد جرادات. م

  11.30-11استراحة 

 االقتصادي                                                 مدرج المؤتمرات:                                          المحور1.30– 11.30الجلسة الثانٌة 

 رئٌس الجلسة اسم الباحث البلد المؤسسة/ اسم الجامعة رقم البحث عنوان البحث
دٚر االطزثّبر األجٕجٟ اٌّجبػز فٟ اٌز١ّٕخ االلزصبد٠خ 

 اٌجبًٔ فٟ اٌذٚي اٌؼزث١خ،ِٕٙج ث١بٔبد
8 

University 

Campus 
 إٌٙذ

  طؼ١ذثذر ػذذح.د

 دّذاْ

رٌاض . د.أ
 المومنً

 جامعة الٌرموك
 
 
 
 

 مقرر الجلسة

مصطفى .د
 الشٌخ

 ػٍٝ اٌّزغ١زاد اٌى١ٍخ فٟ األجٕجٟأثز االطزثّبر 

 االلزصبد األردٟٔ
جبِؼخ اٌشرلبء  7 اٌظٛاػٟ ِذّذ خبٌذ .د األردْ

اخزجبر اٌؼاللخ اٌظجج١خ ٚاٌزىبًِ اٌّؼززن ث١ٓ االطزثّبر 

 األجٕجٟ اٌّجبػز ٚإٌّٛ االلزصبدٞ فٟ ١ٌج١ب
 ِذّذ ِفزبح دج١ت.َ ١ٌج١ب جبِؼخ طزد 16

 ػٍٝ رذفك االطزثّبراد  األجٕج١خ 49/51أثز لبػذح 

 اٌّجبػزح فٟ اٌجشائز
32 

 1جبِؼخ طط١ف

 جبِؼخ اَ اٌجٛالٟ
اٌجشائز 

ِزاد وٛاػٟ .د

 فبرص ٘جبع.د
اٌؼاللخ ث١ٓ االطزثّبراد األجٕج١خ اٌّجبػزح ٚإٌّٛ 

 االلزصبدٞ فٟ األردْ
 األردْ جبِؼخ آي اٌج١ذ 52

 رزوٟ ِجذُ اٌفٛاس. د

 فبطّخ ِذّذ ثٕٟ ٠ٛٔض

دٚر إٌّبر االطزثّبرٞ فٟ جذة االطزثّبر األجٕجٟ 

 دبٌخ اٌجشائز ،رٛٔض ،اٌّغزة:اٌّجبػز
 اٌجشائز جبِؼخ ثبجٟ ِخزبر 55

 ٘ٛاَ ١ٌّبء.د

 ػبٚٞ ػبف١خ.د

 ٌزثبع اٌٙبدٞ.د
االستثمار األجنبً المباشر المؤسسات والنمو 

 االقتصادي دراسة قٌاسٌة باستخدام بٌانات البانل لدول
OPEC 

 اٌجشائز اثٟ ثىز ثٍمب٠ذ رٍّظبْ 62
 ثذٚ أِبي.د

 إِٓٗ ثٓ ددّبْ. د

Impact Evaluation of Foreign 

Assistance and Donors efforts on the 

Development Performance 

 طٕبء اٌذٕبٚٞ.د األردْ آي اٌج١ذ 75

تحلٌل وتقٌٌم أثر جاذبٌة االستثمار وحماٌة المستثمر 
على تدفق االستثمار االجنبً المباشر وعلى بٌئة 

 األعمال فً الدول العربٌة
 ثٛثىز ثذاع.د اٌجشائز جبِؼخ اِذّذ ثٛلزح 1

 2.30-1:30استراحة صالة وغداء 

4/5/2016الٌوم الثانً                                                              األربعاء    
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 المحاسبً                                          مدرج االقتصاد:                                            المحور1.30– 11.30الجلسة الثالثة 

 رقم البحث عنوان البحث
/ اسم الجامعة
 المؤسسة

 رئٌس الجلسة اسم الباحث البلد

 ثبإلثالؽ ٌالررمبءرمبر٠ز االطزذاِخ وأداح 

اٌّبٌٟ إٌٝ اٌؼب١ٌّخ 
جبِؼخ اٌؼزق األٚطظ  18 ِذّذ ِطز .د.أ األردْ

األستاذ الدكتور 
 محمود الخالٌلة

عمٌد البحث 
جامعة - العلمً

 الزرقاء

 
 
 
 

 مقرر الجلسة

 محمد الصمادي.د

اطزخذاَ ِذخً اٌّزاجؼخ اٌّؼززوخ ػٍٝ 

دراطخ –جٛدح ٚأرؼبة ػ١ٍّخ اٌّزاجؼخ 

رطج١م١خ 

6 
ٚو١ً ثذظبثبد ٚسارح 

ِب١ٌخ 
ِذّذ جّبي اٌز٠ٚؼذ .أ ِصز

 ػٍٝ رىٍفخ ٚأثزٖ االخز١برٞ اإلفصبح

راص اٌّبي فٟ اٌؼزوبد اٌصٕبػ١خ 

اٌّظبّ٘خ اٌؼبِخ اٌّذرجخ فٟ طٛق 

ػّبْ اٌّبٌٟ 

جبِؼخ اٌشرلبء  51 فبرٓ ا١ِٓ إٌؼ١ّٟ .َ األردْ

أثز اٌؼاللخ اٌزىب١ٍِخ ث١ٓ اٌّذبطجخ 

اٌجٕبئ١خ ٚدٛوّخ اٌؼزوبد فٟ اٌذذ ِٓ 

اٌفظبد اٌّبٌٟ ٚاإلدارٞ فٟ اٌؼزوبد 

اٌّظبّ٘خ اٌؼبِخ األرد١ٔخ 

جبِؼخ غزة طذٟٔ  25 ١ٌٕب ثزغً .د اطززا١ٌب

ِذٜ رٛافز ِمِٛبد رطج١ك ِجبدئ 

اٌذٛوّخ اٌّؤطظ١خ اٌصبدرح ػٓ ِٕظّخ 

( oecd)اٌزؼبْٚ االلزصبدٞ ٚاٌز١ّٕخ 

داخً اٌّصبرف ا١ٌٍج١خ 

جبِؼخ اٌشا٠ٚخ  57 ١ٌج١ب 
ػّبد ِذّذ اثٛ .د

ػج١ٍخ 

رٛافك اٌّّبرطبد  اٌّذبطج١خ  ٌزىٍفخ 

 االلززاض فٟ اٌٛدذاد اٌذى١ِٛخ

اٌؼزال١خ ِغ ِؼب١٠ز اٌّذبطجخ اٌذ١ٌٚخ فٟ 

اٌمطبع اٌذىِٟٛ 

44 
جبِؼخ اٌؼزال١خ 

جبِؼخ ثغذاد 
 اٌؼزاق

اٌٙبَ اٌٛاثك .د

ٔذٜ دج١ت .د

أثز ػٛاًِ اٌضغٛطبد ٚاٌفزؽ 

ٚاٌّجزراد ػٍٝ رم١١ُ اٌّذبطت اٌمبٟٔٛٔ 

األردٟٔ ٌّخبطز االدز١بي فٟ اٌزمبر٠ز 

اٌّب١ٌخ 

66 

جبِؼخ اٌؼٍَٛ 

االطال١ِخ 

جبِؼخ طزاثٍض 

 

األردْ 

 

 ١ٌج١ب

رضٛاْ اٌؼٕبرٟ .د

ػبدي ِذّذ اٌالفٟ .د

أثز اإلفصبح اٌظزدٞ ػٓ اٌزمبر٠ز اٌّب١ٌخ 

ٚغ١ز اٌّب١ٌخ ػٍٝ ِصذال١خ اٌّؼٍِٛبد 

 (دراطخ ٔظز٠خ رذ١ٍ١ٍخ)اٌّذبطج١خ 

74 
اٌّؼٙذ اٌؼبٌٟ 

ٌٍذظبثبد 
ِصز  ١٘ثُ اٌجظ١ٟٛٔ . َ

ل١بص ِظزٜٛ اإلفصبح االٌىززٟٚٔ 

 ٌٍجٕٛن اٌؼبٍِخ فٟ األردْ
 األردْ جبِؼخ اٌشرلبء 76

 ِذّٛد جالي.د

 ٔضبي اٌزِذٟ.د

 2.30-1:30استراحة صالة وغداء 
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 التسوٌقً واإلداري                                   مدرج المؤتمرات:                                   المحور 4.30 –2:30 الجلسة الرابعة

 عنوان البحث
رقم 
 البحث

 رئٌس الجلسة اسم الباحث البلد اسم الجامعة

اٌذٚر اٌٛط١ظ ٌزضب ػّالء اٌّصبرف 

اٌزجبر٠خ فٟ اٌؼاللخ ِب ث١ٓ اٌزٛجٗ 

 اٌظٛلٟ اٌّذرن ٚاٌٛالء

36 
جبِؼخ إٌجبح 

 اٌٛط١ٕخ
 فٍظط١ٓ

طبَ ػجذ اٌمبدر اٌفمٙبء .َ

ٔبجخ ػجذ اٌمبدر .َ

 صٛافطخ

 فؤاد الشٌخ سالم. د.أ

 جامعة عمان العربٌة
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 مقرر الجلسة

 زكرٌا عزام. د

جٛدح اٌخذِبد اٌجٕى١خ فٟ ظً 

اٌزذٛالد اٌّب١ٌخ ٚاثز٘ب ػٍٝ االداء 

دراطخ رطج١م١خ ػٍٝ اٌجٕٛن - اٌزظ٠ٛمٟ

اٌؼبٍِخ فٟ لطبع غشح 

و١ٍخ فٍظط١ٓ اٌزم١ٕخ  35 آِبي ػجذ اٌّج١ذ اٌذ١ٍخ .د فٍظط١ٓ

ِزطٍجبد دػُ اٌمذرح اٌزٕبفظ١خ 

ٌٍّصبرف اٌؼزال١خ فٟ ظً ِؤػزاد 

رٕبفظ١خ اٌّؼزٚع 

 اٌؼزاق ثغذاد-اٌّظزٕصز٠خ  4
ِذّذ ٠ٛٔض طٍّبْ .َ

د١ذر دّشٖ جٛدٞ .د.َ.أ

 رظ٠ٛك اٌخذِبد اٌّصزف١خ

 ٚاثز٘ب ػٍٝ ٚالء اٌؼّالء اإلٌىزز١ٔٚخ

دراطخ ١ِذا١ٔخ -ٌٍّصبرف االرد١ٔخ

 ٌّصبرف ِذ٠ٕخ إرثذ

جبِؼخ اٌشرلبء  23 األردْ 
ػجذاٌفزبح اٌؼشاَ .د

 فزاص ِظٍُ اثٛ لبػٛد. د

ػٛاًِ إٌجبح فٟ رطج١ك اإلطززارج١خ 

اٌزظ٠ٛم١خ ٌٍذفبظ ػٍٝ اٌجٛدح ٚر١ّش 

األداء اٌزظ٠ٛمٟ فٟ اٌجٕٛن اٌزجبر٠خ 

 األرد١ٔخ

48 
 جبِؼخ ف١الدٌف١ب

 جبِؼخ اي اٌج١ذ
األردْ 

ػجذ اٌٌّٛٝ ِذّذ .د

 صٛاٌذخ

 ِذّذ ِٕصٛر اثٛ ج١ٍٍخ.د

Modeling volatility of the 

market returns of 

Jordanian banks-Empirical 

Evidence Using GARCH 

framework 

39 
Eastern 

Mediterranean 

University 

North 

Cyprus 

Dr. Hamed 

ALmahadin 

Dr. Gulcay Tuna 

اٌزجبرح االٌىزز١ٔٚخ ٚدٚر٘ب فٟ رؼش٠ش 

دراطخ اطزطالػ١خ ٢راء -ٚالء اٌشثْٛ

ػ١ٕخ ِٓ األفزاد فٟ اٌجٕه اٌّزوشٞ 

 اٌؼزالٟ

49 
اٌجٕه اٌّزوشٞ 

 اٌؼزالٟ
 خبٌذ س٠ذاْ ػجذ اٌٙبدٞ.َ اٌؼزاق

أثز رطج١ك ِجبدئ إدارح اٌجٛدح 

اٌؼبٍِخ ػٍٝ وفبءح ٚفبػ١ٍخ 

 اٌّؤطظبد اٌّب١ٌخ األرد١ٔخ

 

 ػبطف دظ١ٓ اٌذٍخ.د االردْ ٚسارح اٌزخط١ظ 24

إدارح اٌجٛدح اٌؼبٍِخ فٟ اٌجٕٛن 

اٌجشائز٠خ ، دراطخ ١ِذا١ٔخ ٌؼ١ٕخ ِٓ 

 اٌجٕٛن اٌؼبٍِخ فٟ اٌجشائز
 اٌجشائز جبِؼخ اٌّظ١ٍخ 27

اٌطب٘ز . َفبئشح اٌؼزاف.د

ّْٛ١ِ 

 4:30تحرك الباصات باتجاه فندق الفنار الساعة 
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 المالٌة والمصارف اإلسالمٌة                                 مدرج المؤتمرات:                     المحور11.30– 9.30الجلسة الخامسة 

 عنوان البحث
رقم 
 البحث

 رئٌس الجلسة اسم الباحث البلد اسم الجامعة

أثز اٌزذزر اٌزجبرٞ ػٍٝ اٌظؼز اٌذم١مٟ 

ٌصزف اٌذ٠ٕبر األردٟٔ ِمبثً اٌذٚالر 

األِز٠ىٟ 

جبِؼخ ا١ٌزِٛن  19  األردْ

طبرق س٠بد .َ

اٌذ٠ٚزٞ 

ادّذ اثزا١ُ٘ .د.أ

ِالٚٞ 

 محسن أبو عوض.د

 رئٌس قطاع األعمال
نائب مدٌر عام البنك العربً 

 اإلسالمً الدولً
 
 

 
 
 
 

 مقرر الجلسة

 شقٌري موسى.د

أثز ِخبطز اٌظ١ٌٛخ ٚرثذ١خ فٟ اٌّصبرف 

ػٍٝ إدارح اٌزذفمبد إٌمذ٠خ وّذخً ٌزالػت 

دراطخ رطج١م١خ ػٍٝ ػ١ٕخ ِٓ - اٌّذبطجٟ

اٌّصبرف اٌّذرجخ فٟ طٛق دِؼك 

ٌألٚراق اٌّب١ٌخ 

85 
جبِؼخ دٍت 

 
 طٛر٠ب

دال ػذٔبْ .َ

١ٔزثٟ 

رساْ ػ١ٙذ .َ

 

- اٌّؼبٌجخ اٌّذبطج١خ ٌٍصىٛن اإلطال١ِخ

دراطخ ِمبرٔخ ِغ ِذبطجخ اٌظٕذاد 
جبِؼخ اٌشرلبء  63  األردْ

دظ١ٓ طّذبْ .د

أِبٟٔ ِظؼٛد .َ

اٌزذٛالد إٌٛػ١خ فٟ إدارح اٌّصبرف 

اٌزجبر٠خ اٌؼزث١خ 

 

26 
جبِؼخ ػّبْ 

اٌؼزث١خ 
 األردْ

ٔؼّٗ ػجبص . د.أ

خض١ز اٌخفبجٟ 

اٌّخبطز اٌّصبدجخ ٌٍخذِبد اٌجٕى١خ 

دراطخ ١ِذا١ٔخ -اإلٌىزز١ٔٚخ ٚأؼىبطبرٙب

ػٍٝ ِصزف اٌجّٙٛر٠خ فزع طٛف 

اٌج١ٓ ث١ٍج١ب 

جبِؼخ طجٙب  65  ١ٌج١ب

اثزا١ُ٘ ػٍٟ . د

اثزا١ُ٘ 

ػجذهللا ِؼزٛق . د

 ِزػبع

دٚر اٌجٕٛن اٌزجبر٠خ فٟ اٌزلبثخ ػٍٝ 

 ػ١ٍّبد غظ١ً األِٛاي

 دراطخ دبٌخ اٌجٕه اٌزجبرٞ األردٟٔ

 

جبِؼخ اٌشرلبء  70 ِبجذ ِظبػذح .د األردْ

غظ١ً األِٛاي ِٚىبفذزٙب  11 
دائزح ِزالجخ 

اٌؼزوبد 
 األردْ

اثزا١ُ٘ ِٕصٛر .د

اٌطب٘بد 

Measuring Efficiency for 

commercial banks in Jordan : 

DEA - SBM 

33 

جبِؼخ اٌؼٍَٛ 

- ١ٔالٞ- اإلطال١ِخ

 ِب١ٌش٠ب

 اِب١ٌشٞ
ِذّذ ٠بس ثبع .د

١ِض غزا٠جٗ .َ

Comparative Study On      

Performance of Islamic and 

Conventional Banks in MENA 

region 

 أطّبء صغ١ز. د رٛٔض جبِؼخ طٛطخ 9

 12.00-11.30استراحة 

 5/5/2016الٌوم الثالث                                                              الخمٌس  
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 االقتصادي والمحاسبً والمالً                                      مدرج المؤتمرات:                       المحور2.00–12الجلسة السادسة 

 رئٌس الجلسة اسم الباحث البلد المؤسسة/ اسم الجامعة رقم البحث عنوان البحث
 اٌّبٌٟ االٌىززٟٚٔ فٟ رذظ١ٓ اإلفصبحدٚر 

جٛدح اٌّؼٍِٛبد اٌّؼزٚضخ فٟ اٌمٛائُ 

دراطخ رطج١م١خ ػٍٝ –اٌّب١ٌخ إٌّؼٛرح 

اٌظٛق ا١ٌٍجٟ ٌألٚراق اٌّب١ٌخ 

جبِؼخ طزد  47  ١ٌج١ب

ف١صً ػجذاٌظالَ .د

 دذاد

صبٌخ ػجذاٌج١ًٍ .َ

 أغ١ٕخ

 عدلً قندح.د.أ

مدٌر عام جمعٌة البنوك 
 األردنٌة

 
 

 
 
 
 

 مقرر الجلسة

 عبدالفتاح العزام.د

 ٚ رأث١ز االٔفصبي ث١ٓ االلزصبد اٌّبٌٟ

االلزصبد اٌذم١مٟ ػٍٝ اإلفصبح اٌّذبطجٟ 
جبِؼخ طجزق  34  ١ٌج١ب

ٕ٘بء ػجذهللا .َ

اٌّش٠ٕٟ 

فجٛح اٌزٛلؼبد فٟ اٌّزاجؼخ اٌذى١ِٛخ فٟ 

١ٌج١ب 
جبِؼخ اٌشا٠ٚخ  45  ١ٌج١ب

طبرق ِبِٟ .د

ػجذاٌظالَ اٌذطبة .د

اٌزذٛالد االلزصبد٠خ ٚاٌّب١ٌخ ٚأثز٘ب ػٍٝ 

إٌبرج اٌّذٍٟ اإلجّبٌٟ 
جبِؼخ اٌشرلبء  2 أِجذ طبٌُ ٌطب٠فٗ .د األردْ

اٌؼاللخ ث١ٓ اٌزذفمبد اٌّب١ٌخ اٌخبرج١خ 

ٚط١بطبد اطزثّبر اٌٙجخ اٌظىب١ٔخ فٟ 

اٌٍّّىخ األرد١ٔخ اٌٙبػ١ّخ 

جبِؼخ اٌشرلبء  38 االردْ  ػجذ اٌذ١ٍُ ججزاْ .د

أثز االٌزشاَ ثّجبدئ اٌذبو١ّخ اٌّؤطظ١خ 

 حدراطخ رطج١ك–ػٍٝ ط١بطخ رٛس٠غ األرثبح 

ػٍٝ اٌّصبرف اٌزجبر٠خ األرد١ٔخ 

جبِؼخ اٌش٠زٛٔخ  28 إِٗ اٌىزدٞ .د األردْ

أثز رطج١ك ِجبدئ إدارح اٌجٛدح اٌؼبٍِخ فٟ 

دراطخ رطج١م١خ ػٍٝ -رذظ١ٓ األداء اٌّبٌٟ

 اٌجٕٛن اإلطال١ِخ اٌؼبٍِخ فٟ األردْ

جبِؼخ اٌشرلبء  71  ػٍٟ إٌّبص١ز. د األردْ

ٚالغ رطج١ك إدارح اٌجٛدح اٌؼبٍِخ فٟ 

اٌّصبرف اٌؼبٍِخ فٟ جٕٛة اٌضفخ اٌغزث١خ 

ِٓ ٚجٙخ ٔظز ِٛظفٟ إٌّبصت اإلػزاف١خ 

 ف١ٙب

56 
 جبِؼخ اٌجٌٛزى١ٕه

 جبِؼخ اٌخ١ًٍ
 فٍظط١ٓ

 طؼذ٠خ ِذّذ.أ

 رضٛاْ اٌجؼجزٞ. أ

أثز ِجبدئ ٚلٛاػذ ٔظز٠خ اٌّذبطجخ فٟ 

رط٠ٛز اٌجٕبء اٌّذٍٟ ٚاٌذٌٟٚ ٌّؼب١٠ز 

 اٌّذبطجخ اٌّب١ٌخ

 اػزذاي اٌذٍٛ.د فٍظط١ٓ غشح- جبِؼخ فٍظط١ٓ 53

 2:30- 2:00استراحة صالة 
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                                       المحور الطالبً                                                    مدرج االقتصاد 2.00–12الجلسة السابعة 

 رئ١ض اٌجٍظخ اطُ اٌجبدث اٌى١ٍخ اٌمظُ ػٕٛاْ اٌجذث

آ١ٌخ رطج١ك االػزّبد اٌّظزٕذٞ فٟ اٌجٕٛن 

 اإلطال١ِخ

اٌّصبرف 

 اإلطال١ِخ

االلزصبد ٚاٌؼٍَٛ 

 اإلدار٠خ
 اٌطبٌت ٠شْ وّبي اثٛ ر٠ب

 

طبرق اٌّج١ض١ٓ .د

إٌبئت اٌثبٟٔ ٌؼ١ّذ و١ٍخ 

-االلزصبد ٚاٌؼٍَٛ اإلدار٠خ

جبِؼخ اٌشرلبء 

 

 

ِمزر اٌجٍظخ 

 ٔضبي ػجبص. د

دٚر اٌخذِبد االٌىزز١ٔٚخ اٌّصزف١خ فٟ 

دراطخ ١ِذا١ٔخ  )رؼش٠ش ا١ٌّشح اٌزٕبفظ١خ 

 (ػٓ اٌجٕه اٌؼزثٟ

 اٌزظ٠ٛك
االلزصبد ٚاٌؼٍَٛ 

 اإلدار٠خ
 اطبِخ دظبَ ػثّبْ

ِزطٍجبد رذ٠ًٛ اٌجٕٛن اٌزجبر٠خ إٌٝ ثٕٛن 

 اإلطال١ِخ

اٌؼٍَٛ اٌّب١ٌخ 

 ٚاٌّصزف١خ

االلزصبد ٚاٌؼٍَٛ 

 اإلدار٠خ

ا٠ُٙ ِذدذ طٛلب 

 ٠ؼمٛة ِذّذ صج١خ

اٌؼٛاًِ اٌّؤثزح فٟ اإلفصبح اٌّبٌٟ 

االٌىززٟٚٔ ٌٍؼزوبد اٌصٕبػ١خ األرد١ٔخ 

 اٌّذرجخ فٟ طٛق ػّبْ

 اٌّذبطجخ
االلزصبد ٚاٌؼٍَٛ 

 اإلدار٠خ
 ١ٔف١ٓ أدّذ ػجبٚٞ

األثؼبد / اٌؼٌّٛخ اٌّب١ٌخ ٚاٌزذزر اٌّبٌٟ 

 ٚاالٔؼىبطبد
 االلزصبد

االلزصبد ٚاٌؼٍَٛ 

 اإلدار٠خ
 راِٟ ِذّذ ِز٠غ

 

                                                                                                        مدرج المؤتمرات3:00 – 2.30الجلسة الختامٌة 

 رئٌس الجلسة الكلمة الختامٌة

 البٌان الختامً
 أحمد عساف. د

 رئٌس المؤتمر/عمٌد كلٌة االقتصاد والعلوم اإلدارٌة
 
 

 مقرر الجلسة

 محمد المومنً.د

 كلمة ممثل المشاركٌن فً المؤتمر

 .توزٌع شهادات التقدٌر على أعضاء اللجنة التحضٌرٌة للمؤتمر

 .استراحة الصالة

 


