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 أهداف المؤتمر

إبراز دور المناهج واستراتيجيتها عي مدواجدهدة الدتدحدديدا  عدي  -0
 عالم متغير.

التعريف بواقا التعليم والدتددريدل الدمدهدندي والدتدقدندي عدي  دوء -2
 احتياجا  سوق العمل.

إبراز االتجاها  العالمية المعاصرة عي التنمية المهنية للمعلميدن  -0
 ومديري المدارس.

استقصداء االتدجداهدا  الدحدديدثدة بدالدتدربديدة الد داصدة وا بدداع  -2
 والموهبة والتفكير الناقد وا بداعي.

تعرف دور ا رشاد النفسي والتربوي للطلبة وتفعيله عي العملية  -5
 التعليمية التعلمية والتربية.

إبراز التجارب المحلية والعربية عي جودة التعليم عي مؤسدسدا   -0
 التعليم العالي.

ابراز دور القيادة التربوية الفداعدلدة عدي الدمدؤسدسدا  الدتدربدويدة  -0
 العامة وال اصة ودورها عي تطوير التربية والتعليم والتعليم العالي.

 محاور المؤتمر

 المناهج الدراسية عي عالم متغير.  .0

االستراتيجيا  الدتددريسديدة والدتدعدلديدم االلدكدتدروندي عدي  دل  .2
 التحديا  المعرعية والتكنولوجية.

واقا التعليم والتدريل الدمدهدندي والدتدقدندي واحدتديداجدا  سدوق  .0
 العمل. 

 القيادة التربوية الفاعلة عي  ل المتغيرا  المعاصرة. .2

تجارب وخبرا  عي تطوير جودة التعليم عي مؤسسا  التعليدم  .5
 العالي.

االتجاها  المعاصرة عي التنمية المهدنديدة وإعدداد الدمدعدلدمديدن  .0
 ومديري المدارس.

 االتجاها  الحديثة عي التربية ال اصة. .0

 التقويم التربوي لضمان جودة م رجا  التعليم. .4

ا رشاد النفسي والتربوي للطلبة ودوره عي تدفدعديدل الدعدمدلديدة  .9
 التعليمية التعلمية. 

التحديا  التي تواجه تنمية ا بداع والموهبة والتفكديدر والدقديدم  .03
 عي عالمنا العربي.

م رجا  التعليم العالي عي الوطن العربي ومدتدطدلدبدا  سدوق  .00
 العمل. 

 

 فكرة المؤتمر  

تواجه أمتنا العربية كغيرها من شعوب الدول النامية عدي الدعدقدد 

الثاني من األلفية الثالثة العديد مدن الدتدحدديدا  الدتدي عدر دتدهدا 

المتغيرا  والمستجدا  على السداحدة الددولديدةت والدتدي يدمدكدن 

اختزالها عي العولمة والتقداندة الدمدتدقددمدة واالندفدتدا  ا عدالمدي 

واالنفجار المدعدرعدي والدمدعدلدومداتدي والدتدكدتدال  االقدتدصداديدة 

والثقاعية وغيرها. وهذه المستجدا  بما تتضمنه مدن إيدجدابديدا  

وسلبيا  ال يمكن لدولنا تجدندبدهدات بدل يدندبدغدي الدتدعدامدل مدعدهدا 

والتكيف لها وعقاً لصيغة متوازنة ت دم مصدالدحدهدا. وإزاء هدذا 

الو ا تتحمل األجهزة التربوية والتعليمية مسؤولية تداريد ديدهت 

لالستجابة لهذا الواقا وصديداغدة الدمدسدتدقدبدل لشدعدوبدهدات إ  إن 

المستقبل بكل أبعاده وتحدياته يعتمد على بناء المواطن الصدالد  

المنتجت من خالل إعداده وتأهيله بكفاءةت ليتمدكدن مدن الدتدفداعدل 

الواعي ما التقدم العلمّي والتقنّيت الذي يشهده عالمنا المعاصدر. 

لهذا تتبنى كلية العلوم التربويدة والدندفدسديدة عدي جدامدعدة عدمدان 

العربية بكاعة ت صصاتها )المناهج وطرق التدريد،ت األصدول 

وا دارة التربويةت وعلم النف،ت وا رشادت والتربيدة الد داصدة( 

عكرة عقد مدؤتدمدرهدا الدعدلدمدّي الدرابدا تدحدي عدندوان   ر يدة 

استشراعية لدلدتدربديدة والدتدعدلديدم الدعدالدي عدي  دوء الدتدحدديدا  

التكنولوجية والثورة المعلوماتية  ت وتناشد العلمداء والدبداحدثديدن 

والم تصين بشؤون التربية والتعلديدم الدمدشداركدة عدي الدبدحدو  

والدراسا  العلمية وأوراق العمل لمعالجة الدقدضدايدا الدتدربدويدة 

والنفسيةت التي تواجده عدالدمدندا الدمدعداصدرت ومدا يدواجدهده مدن 

 تحديا  وتغيرا  اقتصادية واجتماعية.
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 اللجنة التحضيرية:

 رئيساً            أ.د عدنان الجادري 
 عضواً             د. اياد الشوارب 

 أ.د سام  محاعظة                        عضواً 
 أ.د يوسف قطامي                        عضواً 
 ا.د عاطف مقابلة                         عضواً 
 د. عؤاد الجوالدة                          عضواً 

 عضواً            د.عودة ابو سنينة 
 د. محمد الجاغوب                       عضواً 
 د. هيام التاج                              عضواً 

 عضواً            منار حؤبش 
 

 العلمية: اللجنة 
 األردن         أ.د نزيه حمدي              

 أ.د عبد هللا عويدا                      األردن
 أ.د سام  محاعظة                       األردن
 أ.د أمين أبو الوي                      األردن
 أ.د عاطف مقابلة                       األردن
 أ.د سامي ملحم                          األردن
 أ.د يوسف قطامي                       األردن
 أ.د عتحي جروان                        ألردن
 أ.د شذى العجيلي                       األردن
 د. عودة أبو سنينة                      األردن

 األردن                     أ.د عدنان العتوم  
 أ.د بشير معمرية                       الجزائر

 أ.د اسماعيل لعي،                    الجزائر 
 د. مكي ديوا                            السودان 

 أ.د محمد أبو عاشور                   األردن
 أ.د جميل الصمادي                    األردن 

 األردن                     أ.د أحمد الطويسي 
 أ.د عبد العزيز السرطاوي           االمارا  العربية المتحدة 

 األردن                     أ.د عبد هللا عبابنة 
 األردن          أ.د انتصار عشا
 األردن          أ.د راتل السعود
 األردن          أ.د حسن الطعاني

 السودان          أ.د رقية السيد
 السودان          أ.د علي عر 

 السودان          د. صال  هارون
 المملكة العربية السعودية         د. سامي السنيدي

  
 
 
 

 شروط تقديم البحوث 

 . تقبل البحو  التي تقا عي مجال محاور 0

 المؤتمر الم تلفة.

 . أن ال تكون البحو  قد نشر  أو أرسلي للنشر عي2

 أي مكان آخر.

 . لغة البحو  المعتمدة عي المؤتمر العربية وا نجليزية.0

( صدفدحدة بدمدا عديدهدا 25. أن ال يزيد عدد صفحا  البدحدث عدن )2

 األشكال والرسوم والمالحق وأن ال يتجاوز عدد الكلما  عن 

 ( كلمة.03333)

 Microsoft. أن تـكـون البحو  مـكـتـوبة بـواسطة برنامج )5

Word( ت حجم ال ط)02 pt نوع )Simplified Arabic 

 Time New Roman( نوع 03ptللنصوص العربيةت وحجم )

 ( للعناوين الرئيسة.Bold( ونمط غامق )02ptلإلنجليزيةت وحجم )

. يرعق ما البحث كلما  مفتاحية ومل صان أحدهما باللغة العربية 0

واآلخر باللغة ا نجليزية على أن ال يزيد عدد كلما  كل مل ص 

 ( كلمة.033عن )

 (.CD. سيتم إدراج وقائا المؤتمر على قرص مدمج )0

 . ت ضا البحو  المقدمة للمؤتمر للتحكيم العلميت4

 وسيتم اختيار مجموعة من األبحا  المميزة ليتم نشرها عي 

 ( ISSN:2509-0023مجلة جامعة عمان العربية للبحو  ) 

 

 تواريخ مهمة

 23 / 0 / 2300آخر موعد الستالم األبحا   .0

 2300/2/05آخر موعد الستالم البحث بالشكل النهائي المنسق  .2

 2300/2/05آخر موعد للتسجيل عي المؤتمر   .0

 0-0 /2300/5موعد انعقاد المؤتمر  .2
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