جدول أعمال اليوم العلمي بعنوان "فلسفة أبحاث اإلدارة واالقتصاد"
الثالثاء  8مايو 8108

تسجيل واستقبال
الحضور

9:00-9:30
الجلسة االفتتاحية

التوقيت
9:30-9:40
9:40-9:50
9:50-10:00
رئيس الجلسة
التوقيت
10:00-10:10
10:10-10:20
10:20-10:30
10:30-10:40
10:40-10:50
10:50-11:10
رئيس الجلسة
التوقيت
11:10-11:20
11:20-11:30
11:30-11:40
11:40-11:50

البند
كلمة إدارة المشروع ( BERCد .وسيم إسماعيل الهابيل )
كلمة نائب عميد كلية التجارة (أ.د .حمدي شحدة زعرب)
مساعد نائب عميد البحث العلمي والدراسات العليا (د .حاتم علي العايدي)
الجلسة األولى :األبحاث الكمية والفلسفة البحثية
أ.د .جبرإبراهيم الداعور (جامعة األزهر)
الباحث/ة
الجامعة
عنوان الورقة البحثية
د .صبري مشتهى
آليات وإجراءات استخدام المنهج التجريبي في األبحاث جامعة القدس المفتوحة
د .فراس شحادة
وجامعة غزة
املحاسبية
األخطاء الشائعة في استخدام المقاييس واألساليب
د .نعيم أبو غلوة
اإلحصائية لدى طلبة الدراسات العليا في الجامعات جامعة القدس المفتوحة
الفلسطينية وسبل الحد منها
جامعة القدس المفتوحة د .حازم الشيخ أحمد
النماذج اإلحصائية للبيانات المقطعية الطولية
استخدام خرائط تيارالقيمة كأسلوب إلعداد االبحاث
د .زاهرالمشهراوي
جامعة القدس المفتوحة
العلمية
Positivist and Interpretivist Research Philosophy as
د .وسيم الهابيل
الجامعة اإلسالمية
a Way of Thinking and Practicing in the Field of
Public Administration
مناقشة
الجلسة الثانية :األبحاث النوعية والبيانات الكبيرة
د .محمد زيدان سالم (الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية)
الباحث/ة
الجامعة
عنوان الورقة البحثية
واقع مسرعات األعمال في زيادة فرص نجاح الشركات
أ.داليا يونس
الجامعة اإلسالمية
الريادية الناشئة في قطاع غزة -دراسة حالة :مسرعة األعمال
غزة سكاي جيكس
Discourse Analysis as Analytical Tool in Business
د .مالذ األغا
الجامعة اإلسالمية
and Economics
أ .أسامة أبو دحروج
The implementation of big data in Researches and
جامعة القدس المفتوحة
أ .خالد قشقش
business: Practical Study
د .إياد األغا
الجامعة اإلسالمية
Using Big Data in Business Research

أثر حوكمة وخصائص الشركات على اإلفصاح االختياري:
11:50-12:00

دراسة تطبيقية على الشركات المدرجة في بورصة فلسطين"
دراسة تطبيقية باستخدام أسلوب تحليل املحتوى"

12:00-12:20
12:20-12:40

مناقشة
استراحة
الجلسة الثالثة :األبحاث النوعية ومأسسة البحث العلمي
د .جالل اسماعيل شبات (جامعة القدس المفتوحة)
الجامعة
عنوان الورقة البحثية

رئيس الجلسة
التوقيت

الجامعة اإلسالمية

12:40-12:50

تحليل محتوى ملخص رسائل الماجستير في االقتصاد
واإلدارة

الجامعة اإلسالمية

12:50-13:00

استخدام املجموعات البؤرية في تطوير نموذج لتطوير
العالقة بين القطاع الخاص والحاضنات

الجامعة اإلسالمية

13:00-13:10

13:10-13:20
13:20-13:30
13:30-13:50
13:50-14:10
14:10-14:30

Institutionalization of Business & Economic
الجامعة اإلسالمية
Research Groups in cooperation with Private
Sector
Iinstitutionalization of Business & Economic
الكلية الجامعية للعلوم
Research Centers in cooperation with other
التطبيقية
Research Institutes
The Sustainability of Business & Economic
الجامعة اإلسالمية
Research Centers in Academic Institutes
مناقشة
توصيات اللجنة العلمية – أ.د .سميرخالد صافي
تكريم المشاركين

أ .ريم عودة

الباحث/ة
فريق بحثي بإدارة:
د .وائل الداية
أ.محمد عيد
فريق بحثي بإدارة:
د .وائل الداية
الحاضنات
د .وائل الداية ود.
محمد العش ي
م .حاتم سلطان
م .أماني المقادمة

