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 مقدمة املوؤمتر:

يواجه التعليم العايل يف الوطن العربي حتديات متنوعة ومتعددة؛ فقد فر�ضت 
الثقافية  اجلوانب  مبختلف  نوعية  تغريات  املعلومات  وثورة  العاملية  التناف�ضية 
والجتماعية والقت�ضادية والتعليمية، وتبدو هذه التغريات اأكرث و�ضوحًا يف النظم 
التعليمية، ل�ضيما التعليم العايل؛ لأن التعليم العايل ي�ضهم وب�ضكل جوهري بتحقيق 
وذلك  واقت�ضادي،  اجتماعي  رقي  لتحقيق  اأداته  وهو  املجتمع،  واأهداف  طموحات 

يتطلب التغيري والتطوير للرتقاء باجلامعات العربية للأف�ضل و�ضوًل للعاملية.
اللتقاء  فر�ضة  فيه  تتوافر  عربيًا  جتمعًا  باعتباره  املوؤمتر  هذا  اأهمية  وتاأتي 
بني  اخلربات  وتبادل  العايل،  التعليم  ب�ضوؤون  واملهتمني  املخت�ضني  بني  والتوا�ضل 
قدرة  وك�ضف  اجلودة،  و�ضمان  العتماد  لربنامج  عربي  ت�ضور  وو�ضع  الباحثني، 
التعليم العايل العربي على الو�ضول للعاملية، وا�ضت�ضراف م�ضتقبله يف �ضوء التناف�ضية 

العاملية.

اأهداف املوؤمتر:

تع�ضيد احلوار بني املوؤ�ض�ضات العربية العاملة يف التعليم العايل على اختلف   -1
اأنواعها فيما يتعلق باأهداف وا�ضرتاتيجيات و تطوير التعليم العايل يف الوطن 

العربي.
اقرتاح معايري و�ضيا�ضات فاعلة لإدارة برامج التعليم العايل يف الوطن العربي.  -2
تبادل اخلربات والتجارب بني الدول العربية يف توظيف التكنولوجيا احلديثة   -3

يف التعليم العايل.
تعزيز دور التعليم املهني والتقني يف خدمة املجتمع وتلبية احتياجاته.  -4
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تقييم واقع احلرية الأكادميية واأخلقيات التعليم العايل يف الوطن العربي.  -5
الطلع على اآخر امل�ضتجدات يف التعليم العايل وتطبيقاته وا�ضت�ضراف الآفاق   -6

امل�ضتقبلية له.
الرتقاء بدور اجلامعات لحت�ضان املبدعني وتطوير قدراتهم العلمية.  -7

بلورة ت�ضور عربي لربامج العتماد و�ضمان اجلودة يف �ضوء املعايري العاملية.    -8
اأ�ض�س ت�ضاركية بني موؤ�ض�ضات التعليم العايل وموؤ�ض�ضات املجتمع ل�ضمان  بناء   -9

تلبية خمرجات التعليم للحتياجات الفعلية ل�ضوق العمل.
بناء اأ�ض�س ت�ضاركية للباحثني العرب يف ق�ضايا التعليم العايل.  -10
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برنامج املوؤمتر

اليوم الأول: الأربعاء املوافق 2016/5/11

مكان النعقادالفعاليةالوقت

بهو الكليةت�ضجيل امل�ضاركني 8:00 – 9:00

اجلل�ضة الفتتاحية للموؤمتر: 9:00 – 9:30
)عريف احلفل: اأ.د. حممد الق�ضاة(

 ال�ضلم امللكي	 
اآيات من القراآن الكرمي	 
كلمة الأ�ضتاذ الدكتور رئي�س املوؤمتر	 
كلمة الأ�ضتاذ الدكتورة نائب رئي�س جامعة الزرقاء	 
كلمة الأ�ضتاذ الدكتور رئي�س اجلامعة الأردنية 	 

مدرج خليل 
ال�ضامل

ا�ضرتاحة �ضاي وقهوة9:30 – 10:00

الأ�ضتاذ الدكتور اخليف الطراونة )متحدث رئي�ضي(10:00 – 10:45
»جتربة اجلامعة الأردنية يف التوجه نحو العاملية«

اجلل�ضة الأولى11:00 – 1:00

فرتة الغداء1:00 – 2:30

اجلل�ضة الثانية2:30 – 4:30
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اليوم الثاين: اخلمي�س املوافق 2016/5/12

مكان النعقادالفعاليةالوقت

 الأ�ضتاذ الدكتور عبداهلل الزعبي )متحدث رئي�ضي(9:00 – 9:30
»ا�ضرتاتيجية البحث العلمي والبتكار والإبداع 2016-2015«

مدرج خليل ال�ضامل

اإ�ضرتاحة9:30 -10 

اجلل�ضة الأولى10:00 – 12:00

النطلق اإلى جامعة الزرقاء ل�ضتكمال فعاليات املوؤمتر12:00

فرتة الغداء1:00 – 2:30

اجلل�ضة الثانية / جامعة الزرقاء2:30 – 4:30

اجلل�ضة اخلتامية / جامعة الزرقاء4:30 – 5:30
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اليوم الأول )الأربعاء 2016/5/11(

اجلل�سة الأولى )ال�ساعة 11:00- 1:00(
اجلامعة الأردنية

رئي�س اجلل�ضة: 
اأ.د. ب�ضري الزعبي

قاعة )-103(

احلاكمية وواقع التخطيط ال�ضرتاتيجي للتعليم العايل يف الأردن. )الباحثني حنان   -1
عبيد، رائدة الق�ضار، عطاهلل الرويلي(

درجة اعتماد الداريني الأكادمييني على اإدارة املعرفة يف اجلامعة الأردنية يف اتخاذ   -2
قرارهم. )الباحثة مرام اأبو النادي(

الأمناط القيادية املمار�سة لدى ر�ؤ�ساء الأق�سام الأكادميية يف كلية العلوم التطبيقية   -3
بالر�ضتاق من وجهة نظر اأع�ضاء هيئة التدري�س. )الباحثة حمدة بنت حمد ال�ضعدية(
التعليم  بجودة  وعلقتها  الفل�ضطينية  اجلامعات  يف  الذاتي  للتمويل  مقرتح  اإطار   -4

اجلامعي. )الباحث ن�ضال حمدان امل�ضري(
ال�ضومال.  يف  العايل  التعليم  متويل  يف  التطوعية  واجلهود  الوقف  دور   -5

)الباحث حممد عبدي اآدن(
درجة تطبيق احلاكمية يف جامعة الزيتونة الأردنية من وجهة نظر اأع�ضاء الهيئتني   -6

التدري�ضية والإدارية العاملني فيها. )حممد بزبز واآخرون(

رئي�س اجلل�ضة: 
د. عبداهلل التوبي

قاعة )-101(

1- Mathematics Teachers Perspective on Childhood Students 

Creativity in Jordan. )الباحثة �ضميلة اأحمد ال�ضباغ(
تقييم مقرر تعلم كيف تتعلم القائم على منط التعلم اللكرت�ين الذاتي من �جهة نظر   -2

طلبة املقرر ومن�ضقيه يف جامعة القد�س املفتوحة. )الباحث جمدي ر�ضيد حناوي(
التعليم الفعال وفاعليته يف موؤ�ض�ضات التعليم العايل يف الأردن من وجهة نظر اأع�ضاء   -3

هيئة التدري�س. )دعاء مهايني واآخرون(
جودة املناهج الدرا�سية: جتربة كلية العلوم الرتبوية يف اجلامعة الأردنية اأمنوذجًا.   -4

)الدكتورة دانا اأمني الكخن(
جتربة منظومة البكالوريا العربية الدولية. )برتا العاملية نا�ضرون(  -5
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رئي�س اجلل�ضة: 
اأ.د. نرج�س حمدي

قاعة )-107(

اأع�ضاء  نظر  وجهة  من  الفل�ضطينية  اجلامعات  يف  النقال  التعلم  ا�ضتخدام  واقع   -1
الهيئات التدري�ضية فيها. )الباحثان حممد الطيطي، معني جرب(

اإدارة املعرفة من وجهة  واقع التعليم اللكرتوين يف اجلامعات الفل�ضطينية يف �ضوء   -2
نظر اأع�ضاء هيئة التدري�س فيها. )الباحثان حممد الطيطي ، ح�ضني حمايل(

واحللول  ومعوقاته  الأردنية  باجلامعات  العلمية  الكليات  يف  اللكرتوين  التعليم  واقع   -3
املقرتحة لها: جامعة اآل البيت منوذجا. )الباحث �سليمان القادري(

اأثر منوذج قائم على التعلم املدمج يف تنمية مهارات طلبة اجلامعة العربية املفتوحة   -4
يف ت�ضميم واإنتاج الو�ضائط املتعددة التعليمية. )الباحثني مفيد اأبو مو�ضى، ماجد اأبو 

جابر، خالد العجلوين(
الأ�ضاتذة  نظر  وجهة  من  الجتماعية  ال�ضبكات  عرب  اللكرتوين  التعليم  واقع   -5

اجلامعيني. )الباحثة نوال و�ضار( 

رئي�س اجلل�ضة:
 اأ.د. جميل ال�ضمادي

قاعة )-105(

العاملية.  العربية يف ظل املناف�ضة  التدري�س مل�ضتقبل اجلامعات  اأع�ضاء هيئة  توقعات   -1
املوا�ضيه،  ر�ضا  ال�ضوارب،  اأ�ضيل  العزاوي،  حممد  جابر،  اأبو  ماجد  )الباحثني 

عبدال�ضلم اجلعافرة(
العاملي  الت�ضنيف  �ضمن  الأوائل  الع�ضر  اجلامعات  يف  العلمات  اأنظمة  خ�ضائ�س   -2

للجودة. )الباحثان فريال اأبو عواد، جهاد العناتي(
دهان،  حممد  )الباحثان  العاملية.  الت�ضنيفات  �ضمن  اجلزائرية  اجلامعات  ترتيب   -3

دلل بوعرتو�س(  
واقع التعليم العايل واآليات تطويره يف �ضوء املعايري الدولية جلودة التعليم. )الباحث   -4

نافز اأيوب(
اأداء اأع�ضاء الهيئة التدري�ضية يف اجلامعة الها�ضمية من وجهة نظر طلبتهم.  تقومي   -5

)الباحثان ابراهيم جميعان، ممدوح ال�ضرعة(
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اليوم الأول )الأربعاء 2016/5/11(

اجلل�سة الثانية )ال�ساعة 4:00-2:30(
اجلامعة الأردنية

رئي�س اجلل�ضة: 
اأ.د. حممد العزاوي

قاعة )-103(

جيانا  )الباحثة  اإ�ضلمي.  منظور  من  اجلامعي  العمل  يف  القيمية  املنظومة   -1
حممد خماترة( 

اأخلقيات العمل اجلامعي. )الباحثان حممد عبابنة، بوقرين عبد احلليم(  -2
دور اجلامعات الأردنية يف تعزيز احلرية الأكادميية  لأع�ضاء هيئة التدري�س   -3

من وجهة نظرهم. )الباحثان حممد الزبون، راما احلجاوي(
يف  الجتماعية  اخلدمة  اأق�ضام  يف  التدري�س  هيئة  اأع�ضاء  التزام  درجة   -4
اجلامعات الأردنية باأخلقيات مهنة التعليم من وجهة نظر الطلبة. )الباحثني 

خليل هللت،  لبنى الع�ضايلة، جهاد ال�ضعايدة( 
درجة توافر احلريات الأكادميية يف اجلامعات الأردنية اخلا�ضة وعلقتها ببع�س   -5

املتغريات. )الباحثان معايل الأ�ضتاذ الدكتور راتب ال�ضعود، عدلة ال�ضاوي(
للطلب.  النف�ضية  وال�ضحة  التعليمية  للبيئية  النف�ضية  ال�ضلمة  بني  العلقة   -6

)الباحثة �ضلوى علي الكاتب(

رئي�س اجلل�ضة:
 اأ.د. عماد ال�ضباغ

قاعة )-101(

هيئة  اأع�ضاء  لدى  الإجناز  بدافعية  وعلقته  الوظيفي  الوظيفي  الر�ضا  درجة   -1
التدري�س يف جامعة اجلوف. )الباحث في�ضل مداهلل الروي�ضد( 

درجة ال�ضتناد اإلى معايري اجلودة يف اأداء اأع�ضاء هيئة التدري�س بكليتي الرتبية   -2
)الباحثة  والطلبة.  التدري�س  هيئة  اأع�ضاء  يراها  كما  املن�ضورة  بجامعة  والعلوم 

�ضرين ال�ضيد ابراهيم( 
اأداء الطالب املعلم بكلية الرتبية يف جامعة طيبة يف �ضوء املعايري املهنية  تقومي   -3

ملعلم الرتبية الإ�ضلمية. )الباحث عو�س اجلهني(
ت�ضور مقرتح قائم على الكور�س لب وفق معايري ال�ضكورم لتطوير املمار�ضات التدري�ضية   -4

لدى ع�سو هيئة التدري�س بالتعليم اجلامعي. )الباحثتان مها ال�سقرة، اعتدال �سموط(
5- Dialogic teaching to improve Students learning:

      A Discussion with Reference to Teacher Education in KSA. 

)الباحثه جيهان الزايد(
العربية  اململكة  يف  الأكادمييني  نظر  وجهة  من  التعليم  لتمهني  العلمية  املعايري   -6

ال�ضعودية. )الباحث عبداهلل اجلميل وعنه الأ�ضتاذ الدكتور عبدالفتاح خليفات(
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رئي�س اجلل�ضة:
 اأ.د. ف�ضل كليب

قاعة )-107(

تنمية املوارد الب�سرية يف املكتبات اجلزائرية: جتربة جامعة اجلزائر منوذجًا.   -1
)الباحثة بوفيجلني زهرة(

الأطر التعاونية للمكتبات اجلامعية العربية يف ظل املناف�ضة العاملية: اخلدمة   -2
الدين،  عز  بودربان  نذير،  غامن  )الباحثني  منوذجًا.  الفرتا�سية  املرجعية 

طويل اأ�ضماء(
خطواتها  متطلباتها  مبادئها  اجلامعية:  املكتبات  يف  ال�ضاملة  اجلودة  اإدارة   -3

وم�ضكلتها. )الباحث ربحي عليان(
الر�ضا الوظيفي لدى العاملني يف مكتبات اجلامعات الأردنية الر�ضمية وعلقته   -4
بجودة خدمات املعلومات من وجهة نظرهم. )الباحثان يون�س ال�ضوابكة، اإميان 

�ضلطان( 
اجلامعية  للمكتبات  واأهميتها  الراديو  برتددات  التعريف  نظام  تطبيقات   -5

اجلزائرية. )الباحث �ضمري جزايري(

رئي�س اجلل�ضة: د. 
عبدال�ضلم اجلعافرة

قاعة )-105(

الوطنية يف  الجتماعية عرب احلدود  تعليم اخلدمة  برامج  فاعلية خمرجات   -1
اجلامعات العربية. )الباحث ق�ضي عبداهلل ابراهيم(

فاعلية ال�ضف املقلوب يف تنمية التح�ضيل الدرا�ضي لدى طالبات كلية الرتبية   -2
بجامعة قطر واجتاهاتهن نحوه. )الباحثان عادل اأبو الرو�س، نوران عمارة(

املعلوماتي لدى طالبات ق�ضم  الوعي  تنمية  تدريبي مقرتح يف  برنامج  فاعلية   -3
ريا�س الأطفال بكليات الرتبية. )الباحثة مروة ال�ضناوي(

اأثر برنامج تعليمي قائم على العمليات الريا�ضية املرتبطة بجانبي الدماغ على   -4
طلبة  لدى  الريا�ضية  امل�ضائل  حل  على  والقدرة  الريا�ضية  املفاهيم  ا�ضتيعاب 

املرحلة الأ�ضا�ضية العليا. )الباحثان اأحمد مقدادي، اأحمد عي�ضى(
الطلبة  لدى  متثلها  ومدى  والع�ضرين  الواحد  القرن  يف  للمواطنة  الرتبية   -5

اجلامعيني يف �ضلطنة عمان. )الباحثان عبداهلل التوبي، اأحمد الفواعري(
تقومي بع�س جوانب البحث العلمي والن�ضر يف بع�س الدوريات العربية يف جمال   -6

الرتبية وعلم النف�س. )الباحث ماهر اأبو هلل(
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اليوم الثاين )اخلمي�س 2016/5/12(
اجلل�سة الأولى )ال�ساعة 12:00-10:00(

اجلامعة الأردنية

رئي�س اجلل�ضة:
 اأ.د. حممد الق�ضاة

قاعة )-101(

اأثر م�ضاركة اجلامعات الأردنية يف امل�ضاريع الأوروبية على عملية �ضبط اجلودة يف   -1
التعليم. )الأ�ضتاذ الدكتور عبداهلل حميدي الزعبي(

اأداة  وا�ضتخدام  باجلامعات   TQM لتطبيق  التنظيمية  الثقافة  وتقييم  ت�ضخي�س   -2
التقييم OCAI. )الباحثات جنوى عبدال�ضمد، بركة م�ضنان، اإلهام يحياوي(

اإ�ضكالية التوافق بني خمرجات التعليم العايل ومتطلبات �ضوق العمل. )الباحثان بن   -3
عزوز حممد، دحماين يون�س(  

خريجي  متكني  يف  الأردنية  باجلامعات  والعتماد  اجلودة  معايري  تطبيق  اأثر   -4
الدرا�ضات العليا من املناف�ضة الإقليمية يف �ضوق العمل. )الباحثة هيام الزعبي(

اأمنوذج مقرتح ل�سيا�سة قبول طلبة كليات الرتبية يف اجلامعات الفل�سطينية يف �سوء   -5
اأبعاد اجلودة ال�ضخ�ضية. )الباحث داود ك�ضابري(

رئي�س اجلل�ضة: 
اأ.د. عبد الرحمن 

الها�ضمي

قاعة )-103(

تطوير املناهج اجلامعية و�ضيلة لتحقيق التوافق مع متطلبات �ضوق العمل يف اجلزائر.   -1
)الباحثان زاير وافية، حمفوظ مراد(

العمل  اأخلقيات  ملعايري  الفل�ضطينية  اجلامعات  يف  الرتبية  كليات  ممار�ضة  درجة   -2
و�ضبل تطويرها. )الباحثتان اإميان الداية، رمي اأبو الري�س(

حت�ضني جودة املناهج الدرا�ضية يف التعليم العايل اجلزائري من خلل تطبيق نظام   -3
ل م د. )الباحثان بن العربي احممد، بختي زهية(

اأثر ا�ضتخدام نظام مودل يف تنمية مهارة التعلم الذاتي لدى طلبة مهارات احلا�ضوب   -4
يف اجلامعات الأردنية. )الباحثان ماأمون الزبون، نرج�س حمدي(

املفاهيم  مع  النبوية  وال�ضنة  القراآن  ن�ضو�س  تكامل  على  القائم  التدري�س  اأثر   -5
احلياتية  العلوم  مبادة  الثانوي  الثاين  ال�ضف  طالبات  حت�ضيل  يف  البيولوجية 

واجتاهاتهن نحوه. )الباحثان عدنان دولت، هناء اأبو رمان(
التفكري ال�ضفي. )الأ�ضتاذ الدكتور يو�ضف قطامي(  -6
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رئي�س اجلل�ضة:
اأ.د. �ضليمان القادري

قاعة )-105(

القيادة اجلامعة )القيادة اخلادمة اأمنوذجًا(. )الباحث حممد عبود احلراح�سة(  -1
املواءمة بني خريجي موؤ�ض�ضات التعليم العايل الأردين و�ضوق العمل من وجهة نظر   -2

اخلريجني. )اآلء عبيد واآخرون(
واقع برامج تكنولوجيا التعليم يف اجلامعات الأردنية يف �ضوء معايري �ضمان اجلودة   -3

ال�ضاملة. )الباحثان هل ال�ضوا، فريد خزاعلة(
وانعكا�ضاته على جودة  التدري�س يف اجلامعة  التدري�ضي لأع�ضاء هيئة  الأداء  تقومي   -4

التعليم العايل وحتقيق متطلبات �ضوق العمل. )الباحث اإيهاب اأحمد خمتار(
ال�ضعوبات والتحديات التي تواجه طلبة جامعة القد�س املفتوحة يف تعلم امل�ضاقات   -5
العلمية وطرائق تدري�ضها با�ضتخدام تقنيات التعلم اللكرتوين. )الباحث �ضهيل رزق 

دياب(



13

اليوم الثاين )اخلمي�س 2016/5/12(

اجلل�سة الثانية  ) ال�ساعة 4:30-2:30(
جامعة الزرقاء

رئي�س اجلل�ضة:
اأ. د. ربحي عليان

اأهمية تطبيق مبادئ اإدارة اجلودة  ال�ضاملة يف حتقيق امليزة التناف�ضية للمكتبات   -1
اجلامعية. )الباحث مراد �ضريف(

اميان  )الباحثة  تون�س  يف  اجلامعية  املكتبات  يف  الب�ضري  املال  راأ�س  ا�ضتثمار   -2
العلوي(

اإدارة اجلودة ال�ضاملة يف املكتبات اجلامعية اجلزائرية: بني الطموحات و�ضعوبات   -3
التحقيق )الباحثني عبداملالك ال�ضبتي، ال �ضعيد بو عافيه، �ضارة بن ال�ضبتي(

واملعلومات يف �ضوء تطورات  املكتبات  تدري�س علم  لتطوير مناهج  مدى احلاجة   -4
الأردنية  اجلامعات  التدري�ضفي  هيئة  اأع�ضاء  نظر  وجهة  من  العمل  متطلبات 

واخلريجني منها. )الباحثان ف�ضل كليب، ملى فاخر(
العتماد  اأثر  والعاملية:  املحلية  بني  العرب  املعلومات  اأخ�ضائي  اإعداد  برامج   -5

الأكادميي العاملي  . )الباحث عماد ال�ضباغ(

رئي�س اجلل�ضة:
اأ.د. راتب ال�ضعود

1- Building a trustworthy higher education system according to 

the global university rankings. )الباحثة فاطمة الزهراء حممود(
التحديات التي تواجه فروع جامعة تبوك يف ظل توجهها للح�ضول على العتماد   -2

الأكادميي. )الباحثتان جناة الغريب، غدير العلي(
معوقات تطبيق معايري العتماد الأكادميي املوؤ�ض�ضي بجامعة طيبة من وجهة نظر   -3

اأع�ضاء الهيئة التدري�ضية. )الباحثان فاطمة قباين، جمال العمري(
اأثر التدريب امليداين يف متكني اخلريجني ل�ضوق العمل. )الباحث عبداهلل ال�ضريف(   -4

التعليم العايل والتنمية امل�ضتدامة. )الباحثان �ضاطور ر�ضيد، فكار�ضة �ضفيان(  -5

رئي�س اجلل�ضة:
 اأ.د. حممد الزبون

اهلل  عودة  )الباحثان  وحلول(.  )م�ضكلت  امل�ضتدامة  والتنمية  العايل  التعليم   -1
م�ضارقة، مفيد عرقوب(

 . منوذجًا«  �سعود  امللك  جامعة  »�قف  العايل  التعليم  دعم  يف  �د�ره  الوقف   -2
)الباحثان ثامر النويران، علي البقوم(

قيا�س اأثر التعليم العايل يف حتقيق التنمية امل�ضتدامة يف م�ضر. )الباحث حممد   -3
عبداملهدي(

دور البحث العلمي لدى اأع�ضاء الهيئة التدري�ضية يف اجلامعات الأردنية يف حتقيق   -4
متطلبات التنمية . )الباحثان قا�ضم خزعلي، حممد حوامدة(

متويل التعليم العايل بني الواقع والطموح . )رغد احلايك واآخرون(  -5



14

اأع�ساء اللجان:

اللجنة التح�سريية للموؤمتر وتتكون من :

رئي�ضًا الأ�ضتاذ الدكتور نايل ال�ضرعة / اجلامعة الأردنية    -1
نائبًا للرئي�س الأ�ضتاذ الدكتور عمر الهم�ضري / جامعة الزرقاء    -2

مقررًا الأ�ضتاذ الدكتور ح�ضني ال�ضرعة/ اجلامعة الأردنية    -3
ع�ضوًا الأ�ضتاذ الدكتور حممد الق�ضاة/ اجلامعة الأردنية    -4
ع�ضوًا الأ�ضتاذ الدكتور عاطف يو�ضف/ جامعة الزرقاء     -5
ع�ضوًا الأ�ضتاذ الدكتور اأحمد البدري/ جامعة الزرقاء     -6

ع�ضوًا   الأ�ضتاذ الدكتور ربحي عليان/ اجلامعة الأردنية     -7
ع�ضوًا الأ�ضتاذ الدكتور حممد العزاوي / جامعة الزرقاء    -8
ع�ضوًا الدكتور حيــدر ظاظا/ اجلامعة الأردنية     -9
ع�ضوًا الدكتور مهند ال�ضبــول/ اجلامعة الأردنية     -10
ع�ضوًا الدكتورة اإميان املفلح البيتاوي/ اجلامعة الأردنية    -11
ع�ضوًا الدكتورة �ضيناريا عبد اجلبار/ اجلامعة الأردنية    -12

اللجنة ال�ست�سارية

اجلامعة الأردنية ال�ضتاذ الدكتور �ضعيد التل     -1
اجلامعة الأردنية ال�ضتاذ  الدكتور راتب �ضعود     -2

جامعة الزرقاء ال�ضتاذ الدكتور عبد النا�ضر نور     -3
جامعة الزرقاء ال�ضتاذ الدكتور حممود اخلليلة     -4

جامعة موؤتة ال�ضتاذ الدكتور اأحمد بطاح     -5
جامعة الأمرية �ضمية ال�ضتاذ الدكتور م�ضهور الرفاعي     -6
جامعة عمان العربية ال�ضتاذ الدكتور حممد نزيه حمدي     -7

احتاد اجلامعات العربية ال�ضتاذ الدكتور �ضلطان اأبو عرابي     -8
�ضندوق دعم البحث العلمي ال�ضتاذ الدكتور عبداهلل الزعبي     -9
مركز تنمية القوى الب�ضرية  ال�ضتاذ الدكتور عبداهلل عبابنة     -10

اجلامعة الأردنية ال�ضتاذ الدكتور عزام �ضليط     -11
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ال�ضتاذ الدكتور �ضامي اخل�ضاونة  -12
جامعة تبوك الدكتور �ضعود العنزي      -13

جامعة الكويت ال�ضتاذ الدكتور عويد امل�ضعان     -14
جامعة دم�ضق ال�ضتاذ الدكتور طاهر �ضلوم     -15
جامعة دم�ضق ال�ضتاذ الدكتور امل الحمد     -16
جامعة نزوى ال�ضتاذ الدكتور عبداهلل التوبي     -17

جامعة قا�ضدي مرباح ال�ضتاذ الدكتورة ناديا بو�ضللق     -18
جامعة ال�ضارقة ال�ضتاذ الدكتور عبداهلل املنيزل     -19

جامعة قطر الدكتور خالد حمد اأبا الزمات     -20

اللجنة العلمية للموؤمتر:

مقررًا الأ�ضتاذ الدكتور ماجد اأبو جابر      -1
ع�ضوًا الأ�ضتاذ الدكتور �ضالح الروا�ضية      -2
ع�ضوًا الأ�ضتاذ الدكتور نرج�س حمدي      -3
ع�ضوًا الأ�ضتاذ الدكتورة تغريد اأبو طالب      -4
ع�ضوًا الأ�ضتاذ الدكتور  ف�ضل كليب/ جامعة الزرقاء     -5
ع�ضوًا الأ�ضتاذ الدكتور حممد العزاوي/جامعة الزرقاء     -6
ع�ضوًا الأ�ضتاذ الدكتور �ضليمان القادري      -7
ع�ضوًا الأ�ضتاذ الدكتور ابراهيم زريقات      -8
ع�ضوًا الأ�ضتاذ الدكتور حممد الزبون      -9
ع�ضوًا الأ�ضتاذ الدكتور حممد الق�ضـاة      -10
ع�ضوًا الأ�ضتاذ الدكتور ربحي عليــان      -11
ع�ضوًا الأ�ضتاذ الدكتور ابراهيم ال�ضرع      -12
ع�ضوًا 13-  الدكتور عبدال�ضلم اجلعافرة/ جامعة الزرقاء   
ع�ضوًا الدكتورة ميادة الناطور       -14
ع�ضوًا الدكتور عادل طنو�س       -15
ع�ضوًا الدكتور خالد ال�ضرحان       -16
ع�ضوًا الدكتورة جيهان مطر       -17
ع�ضوًا الدكتورة فريـال اأبو عواد       -18
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اللجنة الإدارية واملالية للموؤمتر:
مقررًا الدكتورة اإميان املفلح البيتاوي      -1
ع�ضوًا الدكتور ابراهيـــــــم ال�ضــــــرع      -2
ع�ضوًا  الدكتور ه�ضـــــــام الدعجـــــــة      -3
ع�ضوًا الدكتور عدنان الدولت       -4
ع�ضوًا الدكتور ر�ضا املوا�ضية/ جامعة الزرقاء     -5
ع�ضوًا الدكتورة عل احلويــان       -6
ع�ضوًا الدكتورة �ضفية اجلبايل / جامعة الزرقاء     -7
ع�ضوًا الدكتورة ن�ضروان طه       -8

ع�ضوًا         الدكتورة هل ال�ضــوا       -9
ع�ضوًا    ال�ضيد ب�ضار احلمد/ جامعة الزرقاء      -10

ع�ضوًا / )الدائرة املالية( ال�ضيد رائـد اأبو الليـل      -11
ع�ضوًا الآن�ضة كوثر احلدرب       -12
ع�ضوًا  ال�ضيدة اأ�ضيل العجلوين       -13

الآن�ضــــة ربى الطبــــــاع  -14

اللجنة الإعالمية والعالقات العامة للموؤمتر:
مقررًا الدكتورة �ضيناريا عبد اجلبار      -1
ع�ضوًا الأ�ضتاذ الدكتور ربحي عليان      -2
ع�ضوًا الدكتور مهند ال�ضبول       -3
ع�ضوًا الدكتورة ملى فاخر/ جامعة الزرقاء      -4
ع�ضوًا الدكتورة اإميـــــــــان عبابنة       -5
ع�ضوًا الدكتورة فاطمة اأبو �ضيخة / جامعة الزرقاء     -6
ع�ضوًا الدكتورة فاتن حمد       -7
ع�ضوًا الدكتورة �ضحر اأبو حلو       -8
ع�ضوًا الدكتورة مي�ضون الدويري       -9
ع�ضوًا الدكتور عبداهلل املهايرة       -10

ع�ضوًا / )العلقات العامة( الدكتورة مي�ضـــاء الروا�ضدة     -11
ع�ضواً / )العلقات العامة( ال�ضيد في�ضل ال�ضرعة      -12

ع�ضوًا ال�ضيد حممد اخلوالدة      -13
ع�ضوًا ال�ضيد �ضفوان العمري/ جامعة الزرقاء    -14


