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 كلية اآلداب 

 : كلية اآلدابل الدولي السابع  مؤتمرال

 آفاق مستقبلية للتربية والتعليم في ظل عالم متغير

 2018/ بريل إ  4 – 3في الفترة من 

 

 :رؤية كلية اآلداب 
الوصوووووى تلل ت ليع  وني م احل م ليا وتيليميان وة بوووو ة ب  ية تسوووومع حي ت مين م ايير تووووماا تودع الت ليع والتاانى مع المتتمع الم لي      

 ببكى مستداع.
 

 :رسالة كلية اآلداب 
ي  دمة ودنع الب ث ال لمي بما يصوووووب ح ت مى الكلية نلل توحير بيئة ت لمية تاانلية  بووووو ة تمد  تلل تتويد الم رتاع الت لمية حي الكليةن     

 المتتمع ما  الى استم اب ةنتاء هيئة تدريل مؤهليا.
 

 :قيم كلية اآلداب 
 . اال تماء الو  ي.1
 . الميادع وال مى بروح الارين.2
 . ال زاهه والبااحية.3
 . ال دالة وتكاحؤ الارص.4
 . الت لع المستمر.5
 ال ماحية. ا تراع الرةي اآل ر والت ددية 6
 

 :أهداف الكلية 
 تبتيع الب ث ال لمين وتنداد الدراساع المت صصة حي الموتوناع التي تمع المتتمع الم لي وةنتاء هيئة التدريل وال لبة حيما. .1
 الم ب مة ن ما.ن والمباركة حي اللتاا دا ليا المباركة حي ال دواع والمؤتمراع الم لية واإليليمية والدوليةن وت ظيع م ى هذه المؤتمراع .2
 نت وير ال    الدراسية الم موى بما  اليا حي الكليةن ا ستاما مع مت لباع تودع الت ليعن وما تبمده ما ت ور حي التك ولوتيان وحي  رائ .3

 التدريل.
 است داث ت صصاع تديدعن حي توء  اتة المتتمع الم لي واإليليمي وسوق ال مى. .4
 يرن وتنداد الب وث والدراساع حي ت صصاتمع.تدريب  لبة الكلية نلل مماراع التاك .5
 است داث برامج دراساع نليان حي توء اإلمكا ياع المتواحرعن وحن م ايير االنتماد ال اص لمذه البرامج. .6
 تدريب  لبة التام ة نلل المماراع األساسية حي است داع اللغتيا ال ربية واإل تليزية حي متاى دراستمع. .7
 ال ياتية وة ما  تاكيرهع  بما ي  كل نلل تاانلمع مع المتتمع الم لي وال المي.ت وير مماراع ال لبة  .8
 ت زيز ال الية مع المتتمع الم لين ما  الى نمد دوراع ت صصيةن ودراساع وة ب ة مت ونة. .9

 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         :نبذة عن المؤتمر

بلية حاق مسووووتمآر)ماء هذا المؤتتديدعن وما ه ا ت احايآيبوووومد ال الع ما  ول ا ت والع وتغيراع متسووووارنة تارت نلل التربية ت دياع كبيرع و  
ب د الت ددي المائع  ياء بيئاع الت لع ذاع التكريا و اسوويان ما  الى الب ث حي للتربية والت ليع حي ظى نالع متغير( ليسوومع حي ت صوويا ةتياى المسووتمبى ح

 التربوية حي ب اء يياداع تربوية تؤما بالتباركيةن وت مىنلل تمبى اال تال  والت وع. ويأتي هذا المؤتمر ليؤكد ةهمية  دراسة الدور الم وري لإلدارع 
يمد  تلل اال الع نلل تتارب نربية  ونالمية حي متاى ت بين م  ل تدارع كما  نلل ت ياء روح الزمالة المم ية المست دع نلل ا تراع الميع اإل سا ية.

 التودع حي الت ليع. 
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رمتغي  ة للتربية والتعليم في ظل عالم آفاق مستقبلي    

Future prospects for education in a changing world 

 أهداف المؤتمر : 

  دي ة.  التوتماع ال بما يتواحنالمدرسية  م اهجالت وير وت ديث حي  اإلسماع  .1

  ما  الت   لم التتما. تللالت ر  متاالع الموع حي الم اهج الدراسية وت زيزها و تللالت ر   .2

 . ظع ت وير الت ليع المدرسي ب المت لمة تبادى ال براع  .3

 و براع نربية ونالمية حي ي اع الت ليع.  ات ة  نرت تتارب .4

 ة حي ال الع.االتتاهاع ال دي ة لل ظع الت ليمي   تللالت ر   .5

 ت زيز دور الت ليع ورب ه ب دمة المتتمع. .6

 دراسة الص وباع التي تواته ي اع الت ليع وتمديع  لوى وتوصياع .  .7

 ر المؤتمر :محاو

 :والتغيير المنشودأوال : محور المناهج والتدريس 

 .ت وير الم اهج وسؤاى األما الاكري -

 ت ددي مت وع.  و بيئة ذاع ب د  :عتصميع بيئاع الت ل  تنادع  -

 .م ماج الت ددية ال ماحية: الماموع والب اء -

 األيدولوتيا والم ماج. -

  الماهية واالستراتيتياع.: الم اهج المتمركزع  وى المت لع ب اء -

 ستقبل .دارة التربوية وبناء قيادات الماإل:  ثانيا

  سا ي.تة ما م ظور ة اليي دارع التربوي  اإل -

  .نالع متغي ر ة حي ظى  دارع التربوي  اإل -

 ت دياع و مو اع. –التباركية والت اوا حي ال مى اإلداري  -

 :ثالثا : الجودة في التربية ودورها في التطوير والتحسين 

 دارع التودع حي الت ليع.تة حي ت بين م  ل تتارب نالمي   -

 ما م ظور تودع الت ليع . التمويع التربوي   -

 دوار التديدع للم لع والمت لع حي توء تودع الت ليع .األ -

 ع مغاير.برادايع الت ليع ال الي: الب ث نا  مد نملياع التودع حي مؤسسا -

 ة.ة التعليمي  لي  ممحور تكنولوجيا التعليم وتطوير العرابعا : 

 تك ولوتيا الت ليع ما  يث هي نلع ص انة اإل ساا. -

 الت ليع المتمازج ممابى الت ليع التمليدي. -

 ة.ة الت ليمي  ودورها حي ال ملي   نلكترو ية / االتتمانيةببكاع التواصى اإل -

 لكترو ي. حي الت ليع اإلة ة ونالمي  تتارب م لي   -

 محور علم النفس  امسا : 

 ة حي ال الع ال ربي . ة والديموغراحي  رباد ال اسي ومواتمة اال تالالع السياسي  اإل -

 برامج الدمج المتتم ي: تنادع ت ري  -

 لم ع ا  را  األحراد   و الاكر المت ر . ةداع  ها ب د  ة الص ة ال اسي   -

 ة. الببري  ة والت مية الص ة ال اسي   -

 رباد ال اسي حي ت وير ةداء الم لميا . دور اإل -
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  :اللجنة التحضيرية للمؤتمر

 رئيسا عميد كلية اآلداب د. منال حسن  1

 أمينا للسر  رئيس قسم معلم صف  د. محمد أبو علي  2

 عضوا نائب عميد كلية اآلداب  د. محمد الطراونة  3

 عضوا قسم معلم صف د. زياد النمراوي 4

 عضوا قسم معلم صف د. نضال العمارين  5

 عضوا قسم اللغة العربية د. زاهرة ابو كشك 6

 عضوا  قسم العلوم اإلنسانية د. سليمان األحمد  7

 عضوا قسم اللغة اإلنجليزية د. هيثم طالفحة 8

 عضوا قسم اللغة العربية د. عالء الدين زكي 9

 عضوا اإلنسانيةقسم العلوم  د. رهام أبو رومي 10

 عضوا قسم العلوم اإلنسانية د. مسلم أبو قطام 11

 عضوا قسم اللغة الفرنسية د. عاتكة العبيدي 12

 

 اللجنة العلمية للمؤتمر: 

 جامعة مؤته أ.د زيد البشايرة 1

 الجامعة االردنية أ.د محمد أمين القضاة  2

 الجامعة األردنية أ.د عبد المهدي الجراح 3

 الجامعة األردنية عبد المنعم السعايدهأ.د  4

 الجامعة الهاشمية أ.د عبد الباسط الشرمان  5

 الجامعة األردنية  أ.د محمد سليم الزبون 6

 جامعة االسراء د زهرية عبد الحق أ. 7

 كلية العلوم التربوية / األنروا د. أسامه حسن عابدأ. 8

 الجامعة الهاشمية د. جالل ضمرة  9

 جامعة االسراء محمد عبد الوهاب حمزةد.  10

 جامعة الزيتونة د. محمد حسن الطراونة 11

 جامعة الزيتونة د. زياد محمد النمراوي 12

 

  :شروط المشاركة في المؤتمر

 ةا يمع الب ث تما وا د ما م اور المؤتمر. -

 مؤتمراع ة رى.ةا ال يكوا الب ث م بورا ةو ممدما لل بر حي دورياع ةو كتب ةو ح الياع  -

بتراك مرحما بسيرع ذاتية للبا ث ويسيمة اإل (300بري ة ةا ال يزيد ندد الكلماع نا )باللغتيا ال ربية واإل تليزية يرسى مل ص الب ث  -

 . 15/12/2017ب د ملئما تلل رئيل اللت ة الت تيرية حي موند ةيصاه األ د 

 ع.15/2/2018ما  الى البريد اإللكترو ي  حي موند ةيصاه األ د  يرسى الب ث كامال  حي  اى المواحمة نلل يبوى المل ص -

 بر الب وث الممبولة حي ندد  اص بويائع المؤتمر نلل ياندع  وسيتع  ت تع تميع الب وث ل ملية ت كيع ما يبى م كميا  ارتييان  -

 .(EBSCO)بيا اع 

 (A4) ية م بونة ب ظاع  ميكروسوحع وورد  تع الورق . ويرسى الب ث ب س ة الكترو(APA)يرانل ةا يكوا التو ين وحن  ريمة  -

يكوا وصا ة للب ث باللغة ال ربية ةو باللغة اإل تليزيةن   (20)وبما ال يزيد نا   (Simplified Arabic)  وع ال      12وب تع    

 (  .12وب تع    )   (Times New Roman) وع ال   للب ث حي  اللغة اال تليزية 

نلما ةا التام ة ستت مى  اماع اإليامة والتياحة  1/3/2018نلل البا  يا حي موند ةيصاه األ د  ال مائي لت تيرية بالرد ستموع اللت ة ا -

 للمباركيا ما  ارج األردا.

 يرحن مع الب ث كلماع ماتا ية ومل صاا للب ث ة دهما باللغة ال ربية واآل ر باللغة اإل تليزية . -
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 :ال  واا اآلتيلل تتوته المراسالع 

 تام ة الزيتو ة األرد ية

 كلية اآلداب

 11733نماا  130ص ب 

www.zuj.edu.jo 

 

 387حرني       0096264291511هات  

 0795243220 لوي          د. م مد ةبو نلي سر المؤتمر  لإلستاسار/ ةميا 

 Fpecw@zuj.edu.joلكترو ي و نلل ن واا البريد  اإلة
 

 :ترحن مع مل ص الب ثيسيمة المباركة حي المؤتمر

 اسع البا ث )البا  يا( ..............................................................................

 ....................................................ن واا الب ث : ..............................

 الت سية : ..........................................................................................

 ة : ...................................................................................الدرتة ال لمي  

 ة : .................................................................................كاديمي  الرتبة األ

 الت صص: ........................................................................................

 ......................................................................................مكاا ال مى: 

 ال  واا : .........................................................................................

 .............................ال لوي : .....................................................  المات

 لكترو ي : ................................................................................البريد اإل

http://www.zuj.edu.jo/
mailto:Fpecw@zuj.edu.jo

