
- رئيس اللجنة العليا للمؤتمر : ا�ستاذ الدكتور ظافر الصرايرة
     رئيس جامعة مؤتة

- نائب رئيس اللجنة العليا للمؤتمر : ا�ستاذ الدكتور صالح العقون.
     مدير جامعة ٨ ماي  ١٩٤٥ قالمة - الجزائر.

- رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر . االستاذ الدكتور عبد السالم محمود أبو طبنجة
     عميد كلية ا�عمال - جامعة مؤتة

     

تــنــظــم كلية ا�عمــال فــي جامعـــة مؤتة بالشراكة مــع كلــية العــلوم
االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير في جامعة ٨ ماي ١٩٤٥ قالمة ، الجــزائر

المؤتمر الدولي الخامس الموسوم بـ:
"الممارسات ا£دارية الذكية في تعزيز منظومة النزاهة والشفافية

لمحاربة الفساد ا£داري والمالي"

تشرين االول
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أهداف المؤتمر

محاور المؤتمر
أوال: ممارسات ا�دارة الذكية في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد

تشمل المواضيع ذات االهتمام، على سبيل المثال ال الحصر، ما يلي:

ا£سترشاد وا£ستفادة من ا�وراق النقاشية الملكية لوضع إستراتيجية وطنية لتحقيق ا£صالح الشامل

التعريف بمفهوم الفساد وأنواعه وأساليبه وطرق إكتشافه وكيفية الوقاية منه.

الممارسات الفضلى في مكافحة الفساد وآليات تطبيقها لتحقيق المساواة في الدخل  تسليط الضوء على 

والتنمية االقتصادية.

العام  القطاعين  النزاهة والشفافية في  الذكية في تعزيز مستوى  المعلومات  ابراز دور تطبيقات تكنولوجيا 

والخاص. 

ا£طالع على ا�ساليب والطرق المحاسبية والمالية في كشف عمليات الفساد واالختالسات.

ابراز الدور الحيوي للسياسات العامة في محاربة الفساد.

منظمات  في  الفساد  مواجهة  في  ا£دارية  والرقابة  التنظيمية  االستراتيجيات  لتطبيق  المحوري  الدور  اظهار 

االعمال.

الباحثين والمتخصصين وطلبة الدراسات العليا على المستوى الوطني  توفير ملتقى علمي وأكاديمي يجمع 

وا£قليمي والدولي يسهم في تبادل الخبرات والمعارف فيما بينهم.

وضع توصيات قابلة للتطبيق تسهم في تفعيل تطبيق اليات وممارسات تسهم في مواجهة الفساد المالي 

وا£داري.

يهدف المؤتمر الدولي الخامس للممارسات ا�دارية الذكية في تعزيز منظومة النزاهة والشفافية في 

محاربة الفساد ا�داري والمالي إلى تحقيق ا�هداف التالية:

االستراتيجيات والسياسات ا£دارية لمكافحة ممارسات الفساد.

دور الرقابة ا£دارية في مكافحة الفساد ا£داري والمالي.

ممارسات إدارة الموارد البشرية الفعالة لمكافحة الفساد في منظمات ا�عمال.

دور القيادة ا£دارية في مكافحة الفساد في هياكل ا£دارة الالمركزية.

أخالقيات العمل والمهنية ودورها في منع الفساد ا£داري في الكيانات ا£دارية.
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ثاني�: ا�صالح المؤسسي وتعزيز الحاكمية من أجل آليات أفضل لمكافحة الفساد

ثالث�: دور الممارسات المحاسبية في مكافحة الفساد المالي

رابعا: الفساد كتحدي القتصاديات الدول

تشمل المواضيع ذات االهتمام، على سبيل المثال ال الحصر، ما يلي:

تشمل المواضيع ذات االهتمام، على سبيل المثال ال الحصر، ما يلي:

تشمل المواضيع ذات االهتمام، على سبيل المثال ال الحصر، ما يلي:

ا�وراق النقاشية لجاللة الملك عبد اÁ الثاني بن الحسين: الدور الريادي لÀصالح المؤسسي الشامل.

 تأثير اللوبيات على بيئة ا�عمال واالستثمار ا�جنبي المباشر.

دور حوكمة الشركات في تعزيز آليات مكافحة الفساد.

االشكال الناشئة المنبثقة عن الفساد، المناخ المؤسسي والثقافة.

صنع السياسات واليات التنفيذ لمحاربة الفساد.

تحديث القطاع العام في ا�ردن والجزائر لتعزيز الشفافية والنزاهة.

دور االستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد للحد من ممارسات الفساد.

 الممارسات الفضلى للدول المتقدمة والمنظمات الدولية وا£قليمية في الحد من الفساد المالي وا£داري.

دور معايير التقارير المالية الدولية في منع االحتيال والتالعب.

دور الرقابة الداخلية في محاربة الفساد المالي وا£داري.

دور التدقيق وحوكمة الشركات في مكافحة الفساد.

المحاسبة الجنائية ودورها في مكافحة الفساد المالي وا£داري.

ادارة جودة ا�رباح.

نظم المعلومات المحاسبية الفعالة لمنع واكتشاف الفساد. 

شفافية التقارير المالية والمسؤولية االجتماعية للشركات.

الفساد وعدم المساواة في الدخل

 الفساد والتنمية االقتصادية.

الفساد واقتصاد الظل.

 االتفاقيات والمبادرات الدولية ذات الصلة الهادفة لمحاربة الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة.

 ضعف التنسيق بين السياسات كعائق أمام تدابير مكافحة الفساد.
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خامس�: تقنية المعلومات الذكية للكشف والوقاية من الفساد ا�داري والمالي
تشمل المواضيع ذات االهتمام، على سبيل المثال ال الحصر، ما يلي:

ثامن�: مشاركات طلبة الدراسات العليا من خالل مشاريع وأوراق بحثية تتعلق بجميع
محاور المؤتمر

سادسا: الفساد المالي: ا�بعاد والتبعات
تشمل المواضيع ذات االهتمام، على سبيل المثال ال الحصر، ما يلي:

سابعا: تنفيذ استراتيجيات التسويق لمنع الفساد والكشف عنه
تشمل المواضيع ذات االهتمام، على سبيل المثال ال الحصر، ما يلي:

علم البيانات وتعلم اÉلة من أجل الشفافية المالية وا£دارية.

 إدارة المعرفة والتعلم التنظيمي من أجل تدقيق فعال.

القضايا التكنو-اجتماعية في تطبيق نظم المعلومات المؤسسية 

 تكاملية المعلومات المالية وا£دارية لمنع واكتشاف الفساد.

محركات البحث المؤسسية ونظم استرجاع المحتوى من أجل صناعة قرارات ذكية.

 الحكومة االلكترونية: التطبيق، البنية التحتية والتحديات.

 طرق الدفع االلكترونية لتعزيز السيطرة على العمليات المالية.

دور نظم تكنولوجيا المعلومات الصحية في محاربة فساد القطاع الصحي في الدول النامية.

أبعاد الفساد ا£داري والمالي.

دور هيئات النزاهة ومكافحة الفساد في الكشف عن االختالسات.

الشراكات الدولية وا£قليمية لمكافحة الفساد.

الرشوة النقدية وغير النقدية / البعد الدولي للرشوة.

 القيادات ا£دارية وتأثيرها على الفساد ا£داري.

 االستراتيجيات وا�ساليب المالية المتبعة لمكافحة الفساد ا£داري والمالي.

 االحتيال واالختالس (خصائص وأمثلة على االختالس) واختفاء النقدية.

 دور الرقابة الداخلية فى منع و/أو اكتشاف االحتيال واالختالس المالي.

أثر الفساد على موثوقية الشركات والقيمة التجارية.

 دور التسويق االجتماعي في رفع الوعي باÉثار السلبية للفساد على المواطنين ومنظمات ا�عمال والمجتمع.

 التسويق السياسي والفساد المالي: التبرعات المالية.

 أثر التسويق المجتمعي في الحد من مستوى القبول المجتمعي لممارسات الفساد.
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شروط المشاركة في المؤتمر
هناك مجموعة من المعايير أو الشروط الواجب توفرها في جميع ا�وراق النهائية المقبولة في المؤتمر من حيث 

الكتابة والتنسيق والتقديم، والتي تتضمن ما يلي:

يجب أال تكون ا�وراق البحثية المقدمة إلى المؤتمر الدولي الخامس الذي تنظمه كلية ا�عمال في جامعة مؤتة 

بالشراكة مع كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير في جامعة 8 ماي 1945 قالمة، الجزائر، قد ُقبلت أو 

ُقدمت أو ُنشرت في اي من المجالت العلمية او المؤتمرات.

إذا كانت الورقة المقبولة في المؤتمر الدولي الخامس لكلية االعمال �كثر من مؤلف، فُيطلب من واحد على ا�قل 

بتسجيل الورقة في المؤتمر.

ينبغي أال تتجاوز الورقة البحثية (20) صفحة (بما في ذلك المراجع والملخصات).

 يجب كتابة جميع ا�وراق البحثية إما باللغة العربية أو ا£نجليزية  أو الفرنسية.

حجم  يجب ان تتبع ا�وراق التنسيق االتي: كتابة الورقة البحثّية على ورق بحجم              

واليسرى.  اليمنى  للهوامش  سم   3 والسفلية،  العلوية  للهوامش  سم   2.5 مسافة   ،(1.5) ا�سطر  تباعد   ،١٢ خط 

وبتباعد سطر ونص بين ا�سطر. وأما فيما يتعلق با�شكال التوضيحية والجداول فيجب إظهار ارقامها التسلسلية 

أسفل الشكل أو الجدول، مضمًنا ومرّكًزا في النص.

ينبغي إعتماد أسلوب APA  لتوثيق المراجع المستخدمة في ا�وراق البحثية. 

www.mutah.edu.jo/SMPTC
 SMPTC 2019 Mutah University

conference@mutah.edu.jo 
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يجب تقديم جميع ا�وراق البحثية إلكترونيÖ بصيغة (PDF) عبر البريد ا£لكتروني الخاص بالمؤتمر:

(A4)، Times New Roman

 لمزيد من التفاصيل أو االستفسارات يرجى زيارة موقع المؤتمر: 



تواريخ مهمة

لماذا حضور مؤتمرنا؟

(8 – 10) تشرين االول 2019

لغاية 25 حزيران 2019
في غضون أسبوع واحد

20 اب 2019

في غضون أسبوعان
لغاية 15 ايلول 2019

20 ايلول 2019

تاريخ انعقاد المؤتمر
تقديم ملخص للبحث (ال يزيد عن 300 كلمة) 

إخطار القبول 
تقديم الورقة البحثية الكترونيا

الرد وإرسال المالحظات
تقديم الورقة البحثية النهائية

اخر موعد لتسجيل المشاركة في المؤتمر

يهدف مؤتمرنا إلى تزويد المشاركين بالمعرفة المباشرة فيما يتعلق بأفضل الممارسات في مكافحة الفساد 

لتحقيق التنمية المستدامة وا£صالح المالي وا£داري.

فرص التواصل القّيمة والتشبيك للتبادل المعرفي متعدد االختصاصات بين الباحثين وا�كاديميين.

مشاركة فاعلة وملهمة لنخبة من المتحدثين الرئيسيين في المؤتمر من ذوي الخبرة والدراية.

نجوم،  الخمس  ذات  الميت  البحر  منتجعات  احد  في  متواصلة   ايام  لثالثة  تمتد  والتي  اقامتكم  فترة  خالل 

الى  با£ضافة  الكرة االرضية. هذا  الرائعة وا£طاللة الساحرة في أخفض بقعة على وجه  با�جواء  ستستمتعون 

زيارة بعض المواقع السياحية والتاريخية داخل المملكة ا�ردنية الهاشمّية ودعوة المشاركين في المؤتمر لتناول 

عشاء خاص ضمن فعاليات المؤتمر.
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WHY ATTEND OUR CONFERENCE?

Our conference is intended to provide participants with firsthand, deep knowledge regarding the 
anti-corruption practices implemented to achieve sustainable development and administrative 
reform.
Valuable networking opportunities of interdisciplinary knowledge exchange between researchers 
and academics
Energizing and encouraging keynote speakers 
During the 3-day conference duration, participants/presenters will enjoy their stay in a 5-star resort 
in the Dead Sea to enjoy the captivating panoramic view from the lowest place on earth. Chances 
for entertainment and fun pop up continuously at the 5th International conference that you do not 
want really to miss, which include a guided tour to historic and touristic sites in Jordan and an 
invitation to all conference participants for a Levant Mediterranean dinner.

1-

2-
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CONFERENCE DATE

ABSTRACT SUBMISSION (300 WORDS MAX)

NOTIFICATION OF ACCEPTANCE

RESEARCH PAPER ONLINE SUBMISSION

FEEDBACK FROM THE ORGANIZING COMMITTEE

FULL PAPER SUBMISSION

EARLY REGISTRATION DUE

(8TH–10TH) OCTOBER 2019

BY 25TH JUNE 2019

WITHIN ONE WEEK

20TH  AUGUST 2019

WITHIN TWO WEEKS

BY 15TH  SEPTEMBER 2019

BY 20TH SEPTEMBER 2019

IMPORTANT DATES
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Eighth: Participations of Postgraduate Students including

Research Papers that are Related to the Conference Topics

CONFERENCE PARTICIPATION CRITERIA

There is a set of certain rules that should be applied to all final accepted papers 
to the conference in terms of writing, formatting and submitting them. These 
are:
All papers need to be submitted electronically (in PDF format) through the 
conference dedicated email: 
Research Papers presented to the 5th international conference organized by 
the School of Business at Mutah University should not have been formerly 
accepted, submitted or published elsewhere.
If the accepted paper is written by more than one author, at least one of them   
is requested to register the paper at the conference. 
Length of conference papers should not exceed 20 pages (including references 
and abstract)
All research papers must be written in either formal Arabic, English or French 
language (authors may adopt British or US English dialects) 

Conference papers should be written on A4 paper, Times New Roman,12 font 
size, 1.5 line spacing, Portrait orientation with 2.54 cm for top and down 
margins, 3.17 cm for right and left margins and fully justified text. A blank line 
should be maintained between paragraphs. Regarding figures and tables, they 
should be assigned a number and a name at the bottom of each figure or table, 
embedded and centered in the text. 
APA citation format should be adopted for all alternative sources of information 
used in the conference papers.

For more details or enquiries please visit the conference website:

5
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Fourth: Corruption as a Challenge to Economies
Topics of interest include, but are not limited to, the following:

Corruption and income inequality
Corruption and economic development 
Corruption and the shadow economy
Relevant international conventions and initiatives aiming to tackle corruption and illicit financial 
flows
Lack of policy coordination as an obstacle for anti-corruption measures
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Sixth: Financial Corruption: Dimensions and Consequences
Topics of interest include, but are not limited to, the following:

Dimensions of administrative and financial corruption
The role of Audit Bureaus and Integrity & Anti corruption Commissions in detecting embezzlement
International and Regional Anti- corruption Partnerships (World Customs Organization, Arusha 
Declaration, Koyoto Agreement, Customs executive Net, International Transparency Organization)
Cash and non-monetary bribery: international dimension of bribery
Managerial leadership and its impact on administrative corruption 
Financial strategies and methods used to fight administrative and financial corruption
Fraud and embezzlement (characteristics and examples of embezzlement) and disappearance of cash
The role of internal control in detecting and preventing fraud and embezzlement
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Fifth: Intelligent Information Technology for Managerial and
Financial Corruption Prevention and Detection
Topics of interest include, but are not limited to, the following:

Data science and machine learning for enhanced managerial and finical transparency.
Knowledge management and organizational learning for effective audit.
Socio-technical issues in the application and development of enterprise information systems for 
managerial and financial corruption prevention and detection.
Financial and managerial information integration for corruption prevention and detection.
Enterprise search and content retrieval systems for smart decision-making.
E-government: application infrastructure and challenges 
Online payment methods for improved control of financial processes.
The role of health informatics adoption in tackling corruption in developing countries 
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Seventh: Implementing Marketing Strategies to Prevent and
Detect Corruption
Topics of interest include, but are not limited to, the following:

The impact of corruption on firms’ trustworthiness and brands value
The role of social marketing in raising awareness of the negative consequences of corruption on 
citizens, business organizations and the society.
Political marketing and financial corruption: financial donations
The impact of societal marketing in reducing the level of societal acceptance of corruption practices
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CONFERENCE SCOPE AND TOPICS

First: Management and Corruption
Topics of interest include, but are not limited to, the following:

Business strategies and policies in combating corruption practices 
The Role of managerial control in fighting managerial and financial corruption
Implementing effective human resource management practices against corruption in business 
organizations
The role of leadership in combating corruption in decentralized governance structures
Business  ethics and professionalism and their role in preventing managerial corruption in business 
entities
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Second: Institutional Reform and Strengthening Governance
for Better Anti-Corruption Mechanisms 
Topics of interest include, but are not limited to, the following:

The discussion papers of His Majesty King Abdullah II: The Leading Role in the comprehensive 
Institutional Reform
Lobbying effect on business environment and direct foreign investment
The role of corporate governance in reinforcing anti-corruption mechanisms
Emerging forms of corruption,  institutional climate and culture 
Policy making and implementation to address corruption
Modernizing public sector in Jordan for transparency and integrity enhancement
The role of the National Integrity and Anti-Corruption Strategy to combat corruption practices
Benchmarking best practices of developed countries and international and regional organizations 
in preventing and detecting financial and administrative corruption
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Third: The Role of Accounting Practices in Combating
Financial Corruption
Topics of interest include, but are not limited to, the following:

The role of International financial reporting standards in preventing fraud and manipulation
The role of internal control in tackling financial and managerial corruption
The role of auditing and corporate governance in fighting against corruption
Forensic accounting and its role in minimizing corruption
Earnings management and quality
Effective accounting information systems and corruption prevention and detection 
The transparency of financial reports and corporate social responsibility
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CONFERENCE OBJECTIVES

The Fifth International Conference on Smart Managerial Practices in 
Enhancing Integrity and Transparency for Tackling Managerial and Financial 
Corruption aims to accomplish the following objectives:

Establish a clear vision for institutional reform and anti-corruption practices 
guided by the series of the discussion papers for his majesty King Abdullah II 
Describe and explore the concept of corruption, the forms of financial and 
managerial corruption and the methods of prevention and detection
Demonstrate how the implementation of best anti-corruption practices can 
achieve income equality and economic development 
Promote the utilization of the various applications of information technology in 
the public and private sectors for enhancing integrity and transparency.
Explore the accounting and financial methods and techniques used to prevent 
corruption and detect embezzlement
Demonstrate the pivotal role of public policies in tackling corruption
Illustrate the paramount role of the effective implementation of organizational 
strategies and managerial control in tackling corruption in business 
organizations
Provide a scientific and academic forum that brings together researchers, 
specialists and graduate students at the national, regional and international 
levels to promote the exchange and sharing of experiences and knowledge 
among them.
Suggest applicable recommendations, drawn from the papers presented and 
discussed in the conference sessions, to guide decision makers on the best 
practices for combating financial and managerial corruption.
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The School of Business at Mutah University in Cooperation with
The Faculty of Economic, Commercial and Management Sciences
at 8 May 1945 Guelma in Algeria  - Organizes its

“Fifth International Conference on Smart Managerial Practices in
Enhancing Integrity and Transparency for

Tackling Managerial and Financial Corruption”

Chairman of the Higher Committee: Prof. Thafer Yusif Assaraira
President of Mutah University.
Vice Chairman of the Higher Committee: Prof. Salah Ellagoune
Rector of the 8 May 1945 Guelma University – Algeria.
Chairman of the Organizing Committee: Prof. Abdussalam AbuTapanjeh
Dean of the School of Business - Mutah University

(8 – 10) October 2019


