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 عنوان البحث مكان العمل /اسم الجامعة  رقم الهاتف اإليميل
رقم 

 البحث 
تسلس الدولة اسم الباحث / 

 ل
Amal-

bado@hotmail.com 
مدى استخدام معلمي العلوم التعليم "  جامعة الفجيرة 00971501477740

في ضوء متطلبات عصر   اإللكتروني

 تكنولوجيا المعلومات

1 
 1 االمارات د. أمل محمد عبداهلل بدو

Nadoui_mohcen@yahoo.
fr 

رئيس المركز المغربي  -
لألبحاث والدراسات 

اإلستراتيجية والعالقات 
 الدولية

تأثير شبكات التواصل االجتماعي على " 

 الهوية العربية"

 

5 

 2 المغرب محسن الندويد. 

Akram.albasheer@yahoo
.com 

 جامعة الكويت  0096599902271
معيقات توظيف مناهج اللغة العربية " 

االلكترونية في المدارس الحكومية بدولة 

 الكويت: دراسة تحليلية استقصائية

د   أكرم عادل  .أ 8
 البشير
" 

 3 الكويت

As239s@walla.co.il 0504256962  كلية كي  لتأهيل المعلمين 
 بئر السبع

نظرة جديدة حول تصورات الطالبات     "

العربيات البدويات حول سيرورة االستيعاب 

وتأقلمهن في كليات تأهيل المعلمين في الداخل 

 الفلسطيني"

د.  ابراهيم اسماعيل أبو  12
 عجاج
 

 4 فلسطين

khasawneh1975@yahoo.
com 

 اليرموكجامعة  00962796811105
 منهاج التعددية الثقافية والبناء

 5 األردن  د. مجدي الخصاونة 60

Absi702000@yahoo.com 00962785792006  كلية العلوم التربوية 
درجة توظيف طلبة كلية العلوم التربوية :    انروا 

األونروا الستراتيجيات التعلم في  واآلداب/

دراستهم لمساقات الدراسات اإلسالمية 

 والرياضيات

د.  محمد شريف  16
 مصطفى 

 أ.د  محمد العبسي
 

 6 االردن
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hibamohtaseb@hotmail.c
om 

المعهد الوطني للتدريب  0599295809
 التربوي
 فلسطين

وفق االستطالع  STSأثر استخدام منحى   

العلمي لطلبة المرحلة األساسية في فلسطين 

في فهم المفاهيم العلمية وتنمية التفكير 

 اإلبداعي.

د.  هبة عبد المطلب  17
 المحتسب

 

 7 فلسطين

Akram.saleh.ps@gmail.c
om 

المعهد الوطني للتدريب  00970598347484
 التربوي
 فلسطين

الويب تعلم الرياضيات باستخدام فعاليات 

 كويست " الجانب العاطفي "

19 
 

 أكرم صالح  .أ
 

 8 فلسطين

saadibnhazm@gmail.co
m 

---  Education in Algeria , nowadays 

and future 

 عبد السالم د.  سعد  21
 

 9 الجزائر

Nasser_sharaa@yahoo.c
om 

 جامعة البلقاء 0772272738
ممارسة مديري المدارس لمهارات قيادة 

 وجهة نظر المعلمين التغيير من

 د.  ناصر ابراهيم الشرعه 22
 

 10 االردن

Ali.kareum@yahoo.com 00218925510047 
00218913249669 

 جامعة األسمرية  االسالمة
 ليبيا

أثر توظيف اللوحات االلكترونية في توطين 

 األمن الفكري واالنضباط الذاتي

لدى طالبات الصف التاسع في مدينة زليتن 

 ليبيا

د. علي فرج رجب عبد  24
 الرحمن كريم

 

 11 ليبيا

Adili_66@hotmail.com 00096279533368
2 

 جامعة آل البيت 
درجة إسهام برنامج التربية العملية في جامعة  االردن

آل البيت  في تطوير بيئة تعلم وتعليم عاطفية 

 لدى الطلبة المعلمين

عبد السالم موسى د.  25
 العديلي 
 العليماتد.  حمود محمد 

 

 12 االردن
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dradel@zuj.edu.jo 00962777889479 جامعة الزيتونة 

 الكتاب المدرسي بين الشكل والمضمون 

د  عادل عمر  .أ 28
 والباحثة 

أ. حليمه عطية  
 جلنبو

 

 13 االردن

alilutfe@gmail.com 00972599717935 
0097292940877 

 جامعة االستقالل 
 فلسطين 

االنترنت على العالقات أثر استخـدام  اريحا

 لـدى طلبة الجامعات الفلسطينية االجتماعية

د. علي لطفي علي  30
 قشمر 

 أ.  نداء العمري 
 أ.  فاتن الرواحنة

 

 14 فلسطين

Raedakhresha@yahoo.co
m 

وزارة التربية  0772199266

 والتعليم/االردن

" معيقات مشاركة المعلمين في صنع القرار 

 الشمالية الغربية بمحافظة المفرقفي البادية 
 د.  رائدة سالم الخريشا 32

 أ. خالد نايف قطيش
 

 15 االردن

m.alzboon@ju.ed.jo 0777641256  الجامعة األردنية 

 كلية التربية

تأثير تحديات العولمة الثقافية على نظام التعليم 

 العالي في األردن وسبل المواجهة
محمد سليم  د  .أ 36

 الزبون
د.  ختام نظمي   

 رضوان

 16 االردن

k.derbashi@cuca.ae 00971501385657  المدينة الجامعية / عجمان- 

 االمارات

المتمازج ومعوقات توظيفه من  التعليم"أهمية 

وجهة نظر طلبة برنامج الدبلوم المهني في 

 التدريس في كلية المدينة الجامعية بعجمان"

 خالد الدرباشي د. 40
 

 17 االمارات
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s.fatimaz@yahoo.fr 
Soumia.keddi@yahoo.co

m 

جامعة مصطفى  00213550278506

 اسطنبولي/الجزائر

جودة  تحسينفاعلية برنامج إرشادي في 

لدى المعلمين وأثره في تطوير أدائهم  الحياة

المعرفي. _ دراسة شبه تجريبية على معلمي 

 االبتدائية بالجزائر_المرحلة 

 قدي سوميه  د. 41
د.  سيسبان فاطمة 

 الزهراء
 

 18 الجزائر

eman.alnajjar2010@gmai
l.com 

المعهد الوطني لتدريب  00972598040797

 المعلمين /

 فلسطين

فاعلية تنفيذ برنامج تدريبي أثناء الخدمة على 

تنمية مستوى التفكير التأملي لدى معلمي 

 31/03/2018العلوم 

ايمان احمد    .أ 43
 النجار 

 أ.  هناء الزيات

 19 فلسطين

Nadaassiri16@hotmail.c
om 

 وزارة التربية  00966540079979

 

تصور مقترح لمناهج العلوم بالمرحلة 

االبتدائية في ضوء معايير الجيل القادم وأثره 

على الفهم العميق وتنمية مهارات االستقصاء 

 الصف الخامس العلمي لدى طالبات

ندى عبداهلل علي  .  أ 44
 عسيري

   

 20 السعودية

redtouati@hotmail.fr 00213658372415 جامعة يحي فارس 

 المدية/الجزائر

في  واالتصال عالم اإلإسهامات تكنولوجيا 

اللغة  .األصلية لغات المجتمعات  تعليم وتعلم 

 .في الجزائر نموذجا األمازيغية 

 رضوان تواتي   .أ 45
 د  جون تراكسلر .أ

 

بريطانيا 
 والجزائر

21 

Zbon86@yahoo.com 0797927212 اثر التعلم االلكتروني في تحسين مهارات التعلم  الجامعة االردنية

في  2الذاتي لدى طلبة مهارات الحاسوب 

 جامعة العلوم اإلسالمية العالمية

 د.  مالك سليم الزبون   48
 د.  مأمون سليم الزبون  

هشام ابو أ.  هبه 
 حشيش

 

 22 االردن

Hananobaid328@yahoo.
com 

التخطيط االستراتيجي إلدارة الوقت ودرجة  االردن 00962788772769

ممارستها لدى طلبة كلية العلوم التربوية في 

 الجامعة األردنية

 د.  حنان عبيد  49
 أ. د محمد سليم الزبون

 23 االردن

mailto:s.fatimaz@yahoo.fr
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 د. احمد بني مرعي 
  

ymsiuam@yahoo.com 0788191462 درجة تطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم  وزارة التربية والتعليم

في المدارس التي حازت  على جائزة الملكة 

رانيا العبد هللا )للمعلم، المدير، المرشد 

 التربوي( المتميز من وجهة نظر الفائزين.

 د.  يعقوب محمود صيام 55
 

 24 االردن

hilmihandan@gmail.com 00970598615398 
00970569039359 

الصف المقلوب  استراتيجيةأثر استخدام  وزارة التربية/فلسطين

 وتحصيل وخرائط سولو الصورية على تعلّم

 طلبة الصف السابع في الرياضيات.

حلمي رؤوف   .أ 57
 حلمي حمدان

نور محمد   .أ
 شحادة عالونة

 25 فلسطين

newsalsane@yahoo.ie 0786473123 أثر استخدام التعليم المتمازج على التحصيل  وزارة التربية /األردن

الدراسي لطالبات الصف الثامن في المدارس 

 الحكومية في مادة اللغة العربية

59 
 

د.  خولة عبد العزيز 
 الصانع

. 

 26 االردن

dr.nail196833@gmail.co
m 

 جامعة القصيم 00966596412442

 السعودية

مقترح لمقرر دراسي حول األمن تصور 

 الفكري في المرحلة الجامعية األولى.
نائل محمد إبراهيم د.  . 61

 قرقز .
 

 27 السعودية

nesreen66696@yahoo.c
om 

0772311226 
0797166696 

 الجامعة الهاشمية 

 كلية التربية

دور التعليم المتمازج في رفع سوية العملية 

 التعليمية في الجامعة الهاشمية
 نسرين بسام فريحات،  .أ 62

 روان فياض فلوح .أ
 روان سليحات  .أ

 28 االردن

rahim.telli@gmail.com 22213774513728  تحقيق الذات في مناهج االصالح التربوي  الجزائر
 (2016/2017الجديد بالجزائر)

 29 الجزائر د. عبد الرحمن تلي 88
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دراسة تحليلية ميدانية لمناهج مادة التاريخ 
 للمرحلة المتوسطة

yacine_22000@hotmail.c
om 

00213077557251
1 

جامعة جياللي لباس سيدي 
 بالعباس
 الجزائر

األدوات القياسية المستعملة في العملية 
اإلرشادية / دراسة ميدانية علي عينة من 

 –الجزائر-المرشدين التربويين والنفسانيين

 د.  حبال ياسين 75
 

 30 الجزائر

m_abuqattam@yahoo.co
m 

االبداع اإلداري لدى القادة االداريين في  جامعة الزيتونة 0796687834

الجامعات الخاصة االردنية  وعالقته بادارة 

 االزمات

 د.  مسلم فؤاد ابو قطام 76
  نورا نعيم أبوقطامأ. 

 31 االردن

abimouloud.abdf@gmail.
com 

 جامعة قاصدي مرباح  00213662031569

 ورقله

 الجزائر

التدريب أثناء الخدمة لألستاذ الجــامعي 

 المتربــصفي ضـوء تطبيق نظــام جودة التعليم

 " الجــامعة الجــزائرية نموذجا "

 د. عبد الفتاح ابي مولود            79
 د. فاطمة غالم

 

 32 الجزائر

tagreed1@yahoo.com 0096264790222 
0797180302 

تصور مقترح لنموذج منهج قائم على  االوسطجامعة الشرق 

 االستراتيجيات المتمركز حول المتعلم
 د.  تغريد المومني 80

 
 33 االردن

alnaimat.dr@gmail.com 0796552553  وزارة التربية

 والتعليم/االردن

أثر تطوير المناهج الدراسية في وزارة التربية 

 - والتعليم األردنية لمحاربة الفكر المتطرف

دراسة تطبيقية على عينة من معلمي المرحلة 

 الثانوية

محمود عيسى سعيد د.   81
 النعيمات

 

 34 االردن

tsoub@aut.edu.jo 0799229258  جامعة العقبة للتكتولوجيا  ( فاعلية استراتيجيةk-w-l-H) مفاهيم على ال

لدى طالب الصف األحياء  في مادة العلمية

 التاسع األساسي في األردن

طارق فارس  د.  87
 الصعوب

 د.  شادي الشواوره
 

 35 االردن
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abuyousefahmad@yahoo
.com 

مدى فاعلية استخدام مواقع التواصل  وزارة التربية/فلسطين 0599642409

االجتماعي كأداة تعليمية فعالة لدى المعلمين 

بين الواقع والطموح في محافظة شمال الخليل 

 في فلسطين

 احمد أبو يوسف     .أ 95
الباحثة  عفاف   .أ

 النجار
 

 36 فلسطين

alsaeedsaleh@hotmail.co
m 

المواطنة الرقمية ودورها في الحفاظ على  جامعة الكويت  0096599659660

 األمن الفكري و مواجهة اإلرهاب االلكتروني
د.  صالح عبدالرحيم  96

 السعيد   

د.  ناديه عبداهلل 

 العريفان

 37 الكويت

hadeel.baker@yahoo.co
m 

 وزارة التربية  0796601103

 االردن

تطبيق منحى ادارة الجودة في المدارس: 

 دراسة مقارنة  بين

 التجربة األردنية والتجربة السنغافورية

د. هديل مصطفى ابراهيم  97
 بكر
  

 38 االردن

salima.psycho@gmail.co
m 

العمل والمرونة النفسية روحانية مكان  جامعة بسكرة الجزائر ------

 وعالقتهما باألداء الوظيفي لدى المعلم
 د.  سليمة حمودة 103

 د.  صباح عايش 
 39 الجزائر

kaled.t2001@gmail.com 00218925713066 التحول من التعليم التقليدي الى التعليم  جامعة المرقب ليبيا

 االلكتروني
 د.  خالد محمد التركي 106

 

 40 ليبيا
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n_boudiaf2010@yahoo.co
m 
 

00213777062963 
 

 جامعة المسيلة 

 الجزائر

 جامعة بليدة

معوقات تطبيق اإلدارة باألهداف في المدرسة 

 االبتدائية من وجهة نظر المديرين
 د.  بوضياف نوال  107

 بن خرور خير الديند. 
 

 41 الجزائر

faridabatna@yahoo.fr 00213552426879 الجزائر 
 جامعة المسيلة 

فاعلية العالج النسقي وفق نظرية "مينوشا" 
في خفض السلوكيات العدوانية لدى الحدث 

 الجانح المتمدرس

 42 الجزائر د. فريدة بولسنان  123

ibtessam_mahdi@yahoo.
com 

 43 العراق أ.د. ابتسام جواد مهدي  113 تصور مقترح لحوكمة اعداد المعلم جامعة الشرق الوسط 0798232610

nyazan@hotmail.com 
 

 الجامعة الهاشمية 0799995211
 االردن

االرشاد النفسي للطلبة الموهوبين ومبررات 

 رعايتهم وارشادهم

 44 االردن د. نادر الزيود  110

rana.bakhit@jinan.edu.lb 0096170919789 الجامعة اللبنانية 
 لبنان

م التعليالحوكمة ومعايير الجودة في مؤسسات 
" في لبنان   العالي ودورها في خدمة المجتمع

 نموذجًا" 
 

 د.  رنا بخيت االيوبي      82
 د.  جمانه كيال    

 

 45 لبنان

mohd_0@hotmail.com 00962795720349 فاعلية برنامج قائم على األنشطة الحركية في  جامعة االسراء
تنمية بعض المفاهيم الهندسية لدى أطفال 

.في عمانالروضة   
 

د. محمد عبد الوهاب  116
 حمزة 

د. علي مصطفى 
 العليمات

 46 األردن
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m.abuali@zuj.edu.jo 
mzabuali@yahoo.com 

صعوبات تدريس العلوم في صفوف المرحلة  جامعة الزيتونة 00962795243220
األساسية العليا من وجهة نظر المعلمين في 

السيرمديرية التربية والتعليم للواء وادي   
 

 47 األردن د. محمد زهران ابو علي  46

Dr.algharibeh1975@yah

oo.com 

 

 

0791811780 
0777719940 

في تشّكل الُهويّة الوطنيّة: مقاربة تحليليّة في  جامعة الزيتونة

اختيار نصوص منهاج اللغة العربيّة األردنّي 

 للصف الثامن.

 48 االردن د. عالء الدين الغرايبة 119

dr_mohtrawneh@yahoo.
com 

درجة الوعي البيئي لدى طلبة كلية اآلداب في  جامعة الزيتونة 

 جامعة الزيتونة األردنية

وعالقته ببعض المتغيرات   

 49 االردن د. محمد حسن الطراونة 120

manal_shanaa11@yahoo
.com 

 50 االردن د. منال حسن  121 القيادة التحويلية  جامعة الزيتونة  0795104899

drziadnemrwi@gmail.co
m 

 51 االردن د. زياد النمراوي  86 التشكيالت  المتعددة في تدريس الرياضايات جامعة الزيتونة  0795540850

 جامعة الزيتونة  0796373767 
 م(1405ه/808التعلمي والعمران عند ابن خدلون )ت

 د. خلون الحباشنة  78
 د. نضال العمارين

 52 األردن

 31/3/2018            د. محمد أبو علي  أمين سر اللجنة التحضيرية 
 31/3/2018                 د. منال حسن رئيس المؤتمر / عميد كلية اآلداب

 


