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لمحة عن المؤتمر

Conference Brief

الموضو ع الرئيسي للمؤتمر هو "تطوير األعمال وريادة األعمال في عصر العولمة والرقمية " .هذا المؤتمر سوف يعرض
مجموعة من األوراق التنافسية ،الجلسات العامة ،دراسات الحالة ،وعروض الملصقات .سوف تخضع كافة األوراق العلمية المرسلة
على لجنة تحكيم مستقلة للتدقيق والمراجعة.
كم ا سيتم نشر كافة األوراق المقدمة في وقائع المؤتمر األمريكي المحكم تحت اسم (التقدم في أبحاث األعمال التجارية
العالمية .(ISSN # 1549-9332 -

هدف المؤتمر

Conference Goal

الهدف الرئيسي للمؤتمر هو توفير منصة عالمية فريدة لتسهيل تبادل األفكار الرائدة بهدف تسريع التقدم الفعال والمعرفة في مجال
إدارة األعمال وريادة األعمال ،والذي يمكن تحقيقه من خالل العروض متعددة التخصصات ومناقشة مختلف الحاالت العملية في
قضايا األعمال وريادة األعمال في البلدان النامية والبلدان المتقدمة.

أبرز محاور المؤتمر

Conference Highlights

النقاط البارزة التي سيرتكز عليها المؤتمر هي:
 -1ورش عمل للتطوير األكاديمي
 -2التواصل بين األكاديميين المحليين والعالميين
 -3التوجيه الفردي لطالب الدكتوراه من قبل مختصين مشهورين عالميا
 -4منتدى األعمال العالمي للتواصل بين رواد األعمال العالميين ،والمستثمرين والتجار والمستوردين والمصدرين

تقديم األوراق العلمية باللغة العربية

Manuscript Submissions

نرحب بتقديم األوراق العلمية التي تتناول موضوع المؤتمر وكافة المجاالت الوظيفية المرتبطة بإدارة األعمال ،بما فيها التسويق،
المحاسبة ،التمويل ،اإلدارة ،والموارد البشرية .يرجى تقديم األوراق لرئيس البرنامج العربي على العنوان التالي:
Dr. Mohammed Aboramadan
Post-Doctoral Fellow
Department of Economics, Management and Statistics
University of Milano-Bicocca
Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1
Milano MI, 20126,
Italy
Email: mohammed.aboramadan@unimib.it

Manuscript Preparation

إعداد األوراق العلمية

 نقطة خط روماني12  سم من جميع الجوانب وباستخدام2.5  بهامشA-4 كافة األوراق العلمية يجب أن تكون مكتوبة على ورقة
، البلد، الجامعة، والمعلومات الكاملة عن مكان عملهم (بما فيها اسم الكلية، كل ورقة يجب أن تتضمن أسماء كافة المؤلفين.ذات حجم
. والمراجع المستخدمة،) كلمة150  خالصة البحث (حوالي،)والبريد االلكتروني
. صفحات (بدون فراغات بين السطور) بما فيها كافة الجداول والمراجع10 كافة األوراق العلمية يجب أال تزيد عن
.كافة األوراق سوف تعرض على برنامج خاص لمراقبة أي تشابه مع أبحاث منشورة سابقا
.اللغة المستخدمة يجب أن تكون صحيحة وخالية من األخطاء اللغوية أو االمالئية
:أسلوب سرد المراجع المستخدمة يجب أن يتبع األسلوب المشار له في الرابط التالي
https://www.palgrave.com/gp/journal/41267/authors/presentation-formatting

Submission Deadline

الموعد النهائي لتقديم األوراق

.2020 ) مايو (أيار15 آخر موعد لتقديم األوراق العلمية هو

Publication Opportunities

فرص النشر

:أفضل األوراق المقدمة في مؤتمرنا ستكون مؤهلة للنشر في أعداد خاصة من المجالت العالمية التالية بعد مراجعة جوهرية
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Journal for Global Business Advancement (Inderscience --- Scopus indexed)
Journal for International Business and Entrepreneurship Development (Inderscience – Scopus Indexed)
Journal of Business Research (Elsevier --- Thomson Reuters ISI Indexed)
Thunderbird International Business Review (John Wiley --- Thomson Reuters ISI Indexed)
International Business Review (Elsevier --- Thomson Reuters ISI Indexed)
European Journal of Business (Emerald --- Scopus Indexed)
Services Industries Journal (Taylor and Francis --- Scopus Indexed)
Journal of Strategic Marketing (Taylor and Francis --- Scopus Indexed)
Journal of Hospitality and Tourism Technology (Emerald --- Scopus Indexed)
Global Journal of Flexible Systems Management (Springer --- Scopus Indexed)
EuroMed Journal of Business (Emerald --- Thomson Reuters)
A Monograph Book to be published by McGraw Hill on ““Advancements in Global Business Research
Across Emerging Countries” and to be Edited by Zafar U. Ahmed and Sahil Raj.

Conference Languages

لغات المؤتمر

. فإن األوراق موضع ترحيب بأي من هذه اللغات، وبالتالي.) لغات (اإلنجليزية والتركية والعربية4 سيعقد المؤتمر في

Conference Brochure
http://www.agba.us

كتيب المؤتمر

:يمكن تحميل كتيب المؤتمر من موقعنا التالي

Communication

للتواصل

: على العنوان التاليAGBA للحصول على أي مساعدة يرجى التواصل (باإلنكليزية) مع رئيس منظمة
Prof. Dr. Zafar U. Ahmed
BBA (New York), MBA (Texas), Ph.D., (Utah), D.Litt., (India)
Professor of International Business
Founder, President and CEO:
Academy for Global Business Advancement
(www.agba.us)
Founder and Editor-in-Chief:
Journal for Global Business Advancement
(www.inderscience.com/jgba)
Alexandria, Virginia,
USA
Email: zafaruahmed@gmail.com

:أو التواصل مع نائبه (باإلنكليزية أو العربية) على العنوان التالي
Dr. Mohammed Aboramadan
Post-Doctoral Fellow
Department of Economics, Management and Statistics
University of Milano-Bicocca
Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1
Milano MI, 20126,
Italy
Email: mohammed.aboramadan@unimib.it

