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 لكية الآداب  

 01/04/2018املؤمتر ادلويل السابع  للكية الآداب : 

مستقبلية للتربية والتعليم في ظل عالم متغيرآفاق    
Future prospects for education in a changing world 

بريل  /  4 – 3يف الفرتة من    2018ا 

 برانمج جلسات املؤمتر 

 يف مرسح لكية الأعاملالفعالية  الوقت 
 تسجيل املشاركني 9.20-10.00

 السالم املليك 10.00-10.05

آايت من اذلكر احلكمي 10.05-10.10  آ

آداب  / لكمة  10.10-10.15  منال حسن د.   رئيس املؤمتر معيد لكية ال

 آأ.د تريك عبيدات   لكمة رئيس اجلامعة 10.15-10.25

 لكمة معايل وزير التعلمي العايل / راعي احلفل  10.25-10.35

 للمؤمتر توزيع ادلروع عىل آأعضاء اللجنة العلمية 10.35-10.45

 اسرتاحة شاي  10.45-11.00
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 3/4/2018الثالاثء  ول : اليوم الأ  

 3/4/2018  الثالاثء:   الأولاليوم                            (الهندسة)مرسح لكية  :    Aاجللسة الأوىل

 A 4 الأحباثرئيس اجللسة:  آأ. د عبد الباسط الرشمان              عدد                           المناهج والتدريس والتغيير المنشوداحملور:  
 التوقيت  عنوان البحث رمق البحث  البدل امس الباحث 

 11.05-11.00 لكمة رئيس اجللسة / ترحيب وتعريف  - - -
حن السلوكيات العدوانية دلى احلدث اجلافاعلية العالج النسقي وفق نظرية "مينوشا" يف خفض  123 اجلزائر د. فريدة بولس نان 

 املمتدرس .
11.05-11.20  

( عىل املفاهمي العلمية يف مادة الأحياء دلى طالب الصف التاسع k-W-I-Hفاعلية اسرتاتيجية )  87 الأردن د.  طارق فارس الصعوب  / د.  شادي الشواوره

 الأردنالأسايس يف 
11.20-11.35  

دراسة تطبيقية  - ية حملاربة الفكر املتطرفالأردن آأثر تطوير املناجه ادلراس ية يف وزارة الرتبية والتعلمي  81 الأردن النعاميتد.  محمود عيىس سعيد 

 عىل عينة من معلمي املرحةل الثانوية
11.35-11.50  

12.05-11.50 املتعملتصور مقرتح لمنوذج مهنج قامئ عىل الاسرتاتيجيات املمتركز حول  80 الأردن د.  تغريد املومين  

12.30-12.05 مناقشة  

 

 3/4/2018  الثالاثء:   الأولاليوم                                   (الهندسة)مرسح لكية   Bاجللسة الثانية:   

 4 الأحباثعدد           رئيس اجللسة: آأ. د عبد املهدي اجلراح                                 تكنولوجيا التعليم وتطوير العملّية التعليمّيةاحملور: 
B 

 التوقيت  عنوان البحث  رمق البحث البدل امس الباحث 

12.35-12.30 لكمة رئيس اجللسة / ترحيب وتعريف  --- --- ---  

12.50-12.35 الالكرتوينىل التعلمي ا  التحول من التعلمي التقليدي  106 ليبيا د.  خادل محمد الرتيك  
 هللا العريفان الرحمي السعيد   /  د.  انديه عبد د.  صاحل عبد

1.05-12.50 املواطنة الرمقية ودورها يف احلفاظ عىل الأمن الفكري و مواهجة ال رهاب الالكرتوين 96 الكويت  

 عفاف النجار آأ.  / امحد آأبو يوسف     .آأ 

 
 95 فلسطني

التواصل الاجامتعي كأداة تعلميية فعاةل دلى املعلمني بني الواقع والطموح  مدى فاعلية اس تخدام مواقع

 يف حمافظة شامل اخلليل يف فلسطني
1.05-1.20  

1.35-1.20 دور التعلمي املامتزج يف رفع سوية العملية التعلميية يف اجلامعة الهامشية 62 الأردن آأ. روان سليحات آأ. روان فياض فلوح / نرسين بسام فرحيات، / .آأ   

2.00-1.35 مناقشة  

 

 3.00  -  2.00      اسرتاحة الغداء من 
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 3/4/2018  الثالاثء:   الأولاليوم                              (الهندسة)مرسح لكية    Cجللسة الثالثة :   ا  

 6 الأحباثرئيس اجللسة: آأ. د محمد سلمي الزبون                        عدد                          تكنولوجيا التعليم وتطوير العملّية التعليمّيةور: احمل 
C 

 التوقيت  عنوان البحث  رمق البحث  البدل امس الباحث 

3.05-3.00 لكمة رئيس اجللسة / ترحيب وتعريف  --- --- ---  

3.20-3.05 تأأثري ش باكت التواصل الاجامتعي عىل الهوية العربية 5 املغرب د. حمسن الندوي   

 88 اجلزائر  د. عبد الرمحن تيل 
 (2016/2017حتقيق اذلات يف مناجه الاصالح الرتبوي اجلديد ابجلزائر)

 دراسة حتليلية ميدانية ملناجه مادة التارخي للمرحةل املتوسطة
3.20-3.35  

 24 ليبيا د. عيل فرج رجب عبد الرمحن كرمي
 الأمن الفكري والانضباط اذلايتآأثر توظيف اللوحات الالكرتونية يف توطني 

 دلى طالبات الصف التاسع يف مدينة زلينت ليبيا
3.35-3.50  

 8 الكويت د   آأكرم عادل البشري .آأ 
" معيقات توظيف مناجه اللغة العربية الالكرتونية  يف املدارس احلكومية بدوةل الكويت: دراسة 

 حتليلية اس تقصائية
3.50-4.05  

آفاق 21 اجلزائر د.  سعد عبد السالم                                             4.20-4.05 الرتبية والتعلمي يف اجلزائر، الواقع وال  

 59 الأردن د.  خوةل عبد العزيز الصانع
 يفآأثر اس تخدام التعلمي املامتزج عىل التحصيل ادلرايس لطالبات الصف الثامن يف املدارس احلكومية 

 مادة اللغة العربية
4.20-4.35  

5.00-4.35 املناقشة  

 

 3/4/2018ول : الثالاثء  اليوم الأ 

 3/4/2018  الثالاثء:   الأولاليوم                       )مرسح املكتبة(A1 اجللسة الأوىل 

 4 الأحباثعدد          آأكرم البشري                                رئيس اجللسة: آأ. د               المناهج والتدريس والتغيير المنشوداحملور: 
A1 

 التوقيت  عنوان البحث رمق البحث  البدل امس الباحث 

11.05-11 لكمة رئيس اجللسة / ترحيب وتعريف  --- --- ---  

 16 الأردن د.  محمد رشيف مصطفى / آأ.د  محمد العبيس
آداب/درجة توظيف طلبة لكية العلوم    الأونروا لسرتاتيجيات التعمل يف دراس هتم ملساقات  الرتبوية وال

 ادلراسات ال سالمية والرايضيات
11.05-11.20  

11.35-11.20 منهاج التعددية الثقافية والبناء 60 الأردن د. جمدي اخلصاونة   

 

الزايت  عبد الرؤوف  آأ.  هناء ان امحد النجار  /امي   
 43 فلسطني

( 10-5)فاعلية تنفيذ برانمج تدرييب آأثناء اخلدمة عىل تمنية مس توى التفكري التأأميل دلى معلمي العلوم 

 يف مديرايت الرتبية والتعلمي يف الضفة الغربية يف فلسطني.
11.35-11.50  

 د  عادل معر  / آأ. حلميه عطية جلنبو .آأ 

 
الأردنمرص/  12.05-11.50 الكتاب املدريس بني الشلك واملضمون  28   

12.30-12.05 مناقشة     
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 3/4/2018  الثالاثء:   الأولاليوم                                 )مرسح املكتبة( B1اجللسة الثانية 

 4 الأحباثعدد                             محمد العبيس رئيس اجللسة: آأ. د                        المناهج والتدريس والتغيير المنشوداحملور: 
B1 

 التوقيت  عنوان البحث رمق البحث  البدل امس الباحث 

12.35-12.30 لكمة رئيس اجللسة / ترحيب وتعريف  --- --- ---  
 د. عبد السالم موىس العدييل  /  د.  محود محمد العلاميت

 
 25 الأردن

آل البيت  يف تطوير  سهام برانمج الرتبية العملية يف جامعة آ اطفية دلى الطلبة بيئة تعمل وتعلمي عدرجة ا 

 املعلمني
12.35-12.50  

1.05-12.50 تعمل الرايضيات ابس تخدام فعاليات الويب كويست " اجلانب العاطفي " 19 فلسطني آأكرم صاحل .آأ   
 ندى عبدهللا عيل عسريي د.

 
 44 السعودية

الفهم العميق وتمنية  القادم وآأثره عىلتصور مقرتح ملناجه العلوم ابملرحةل الابتدائية يف ضوء معايري اجليل 

 همارات الاس تقصاء العلمي دلى طالبات الصف اخلامس
1.05-1.20  

 57 فلسطني  حلمي رؤوف حلمي محدان   /  آأ.  نور محمد حشادة عالونة  .آأ 
طلبة الصف  وحتصيل آأثر اس تخدام اسرتاتيجية الصف املقلوب وخرائط سولو الصورية عىل تعملّ 

 الرايضيات.السابع يف 
1.20-1.35  

2.00-1.35 مناقشة  

 3.00  -  2.00      اسرتاحة الغداء من 
 

 3/4/2018  الثالاثء:   الأولاليوم                         )مرسح املكتبة ( C1  اجللسة الثالثة    

 6 الأحباثعدد                      ئيس اجللسة: د. زايد المنراوي          ر                 تكنولوجيا التعليم وتطوير العملّية التعليمّيةاحملور: 
C1 

 التوقيت عنوان البحث رمق البحث  البدل امس الباحث 

3.05-3.00 لكمة رئيس اجللسة / ترحيب وتعريف  --- --- ---  
د.  ماكل سلمي الزبون  /  د.  مأأمون سلمي الزبون  /  آأ.  هبه 

 بوحشيشآأ   هشام
 48 الأردن

يف جامعة العلوم  2اثر التعمل الالكرتوين يف حتسني همارات التعمل اذلايت دلى طلبة همارات احلاسوب 

 ال سالمية العاملية
3.05-3.20  

 آأ. د  جون تراكسلر  /     آأ. رضوان توايت 

 

بريطانيا / 

 اجلزائر
45 

سهامات تكنولوجيا الاعالم والتصال يف تعلمي وتعمل  لغات اجملمتعات الأصلية اللغة الأمازيغية يف  ا 

 اجلزائر منوذجا. 
3.20-3.35  

 خادل ادلرابيش د.

 
 40 ال مارات

 لكية يفمهية التعلمي املامتزج ومعوقات توظيفه من وهجة نظر طلبة برانمج ادلبلوم املهين يف التدريس آأ 

 .اجلامعية بعجامناملدينة 
3.35-3.50  

ري   /   آأ.  فاتن د. عيل لطفي عيل قشمر  /  آأ.  نداء العم

 الرواحنة

فلسطني/ 

 الأردن
4.05-3.50 لـدى طلبة اجلامعات الفلسطينية عىل العالقات الاجامتعية ال نرتنتآأثر اس تخـدام  30  

4.20-4.05 يف ضوء متطلبات عرص تكنولوجيا املعلومات  مدى اس تخدام معلمي العلوم التعلمي ال لكرتوين  1 ال مارات د. آأمل محمد عبدهللا بدو  
 د.  هبة عبد املطلب احملتسب

 
 17 فلسطني

وفق الاس تطالع العلمي لطلبة املرحةل الأساس ية يف فلسطني يف فهم  STSآأثر اس تخدام منحى   

 املفاهمي العلمية وتمنية التفكري ال بداعي.
4.20-4.35  

5.00-4.35 مناقشة      
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 4/4/2018اليوم الثاين  : الأربعاء  

 4/4/2018الأربعاء  وم الثاين  : الي                        (الهندسة)مرسح لكية    Dاجللسة الأوىل 

 4 الأحباثعدد                    رئيس اجللسة: آأ. د آأسامه عابد                            المناهج والتدريس والتغيير المنشود:احملور:    
D 

 التوقيت  عنوان البحث رمق البحث  البدل امس الباحث 

10.05-10.00 لكمة رئيس اجللسة / ترحيب وتعريف  --- --- ---  
 د.  ابراهمي اسامعيل آأبو جعاج

 
 12 فلسطني

نظرة جديدة حول تصورات الطالبات العربيات البدوايت حول سريورة الاستيعاب وتأأقلمهن يف  

 لكيات تأأهيل املعلمني يف ادلاخل الفلسطيين
10.05-10.20  

 116 الأردن د. عيل مصطفى العلاميت /  د. محمد عبد الوهاب محزة 
فاعلية برانمج قامئ عىل الأنشطة احلركية يف تمنية بعض املفاهمي الهندس ية دلى آأطفال  

 الروضة يف عامن
10.20-10.35  

 46 الأردن د. محمد زهران ابو عيل 
صعوابت تدريس العلوم يف صفوف املرحةل الأساس ية العليا من وهجة نظر املعلمني يف مديرية الرتبية 

 والتعلمي للواء وادي السري 
10.35-10.50  

آداب يف جامعة الزيتونة الأردنية  وعالقته ببعض املتغريات مس توى  120 الأردن د. محمد حسن الطراونة الوعي البييئ دلى طلبة لكية ال  10.50-11.05  

11.30-11.05 املناقشة  

11.45-11.30 اسرتاحة شاي   

 

 4/4/2018وم الثاين  : الأربعاء  الي                (الهندسة)مرسح لكية    Eاجللسة الثانية     

 6 الأحباثرئيس اجللسة: آأ. د عبد املنعم السعايده                     عدد                                      احملور: عمل النفس        
E 

 التوقيت  عنوان البحث رمق البحث  البدل امس الباحث 

11.50-11.45 لكمة رئيس اجللسة / ترحيب وتعريف  --- --- ---  

12.05-11.50 رشادمها  رعايهتم و لبة املوهوبني ومربرات رشاد النفيس للط ال   110 الأردن د. اندر الزيود  

12.20-12.05 روحانية ماكن العمل واملرونة النفس ية وعالقهتام ابلأداء الوظيفي دلى املعمل 103 اجلزائر د.  سلمية محودة  /     د.  صباح عايش  

 75 اجلزائر د.  حبال ايسني
رتبويني عينة من املرشدين ال عىلالأدوات القياس ية املس تعمةل يف العملية ال رشادية / دراسة ميدانية 

 يف اجلزائر والنفسانيني
12.20-12.35  

براهمي قرقز .. 12.50-12.35 تصور مقرتح ملقرر درايس حول الأمن الفكري يف املرحةل اجلامعية الأوىل. 61 السعودية  د.  انئل محمد ا   

1.10-12.50 ية للمتثيالت الرايضية املتعددة.الأردن مدى اس تخدام طلبة الرايضيات يف جامعة الزيتونة  86 الأردن د. زايد المنراوي   
 قدي سوميه   /  د.  سيس بان فاطمة الزهراء د.

 
 41 اجلزائر

رشادي يف حتسني دلى املعلمني وآأثره يف تطوير آأداهئم املعريف. _ دراسة  جودة احلياة فاعلية برانمج ا 

 املرحةل الابتدائية ابجلزائر عىل معلميش به جتريبية 
1.10-1.25  

2.00-1.25 مناقشة  
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 3.00  -  2.00      اسرتاحة الغداء من 
 

 4/4/2018وم الثاين  : الأربعاء  الي                                  (الهندسة)مرسح لكية   Fاجللسة الثالثة  

 5 الأحباثعدد                     رئيس اجللسة:آأ. د زيد البشايره                    الجودة في التربية ودورها في التطوير والتحسين احملور: 
F 

  عنوان البحث رمق البحث  البدل امس الباحث 

3.05-3.00 لكمة رئيس اجللسة / ترحيب وتعريف  --- --- ---  

 براهمي بكرا  د. هديل مصطفى 

 
3.20-3.05 افوريةية والتجربة الس نغالأردن التجربة  دارة اجلودة يف املدارس: دراسة مقارنة  بنيا  تطبيق منحى  97 الأردن  

 د.  يعقوب محمود صيام

 
 55 الأردن

دارة اجلودة الشامةل يف التعلمي يف املدارس اليت حازت  عىل جائزة امللكة رانيا العبد هللا  درجة تطبيق ا 

 املدير، املرشد الرتبوي( املمتزي من وهجة نظر الفائزين.)للمعمل، 
3.20-3.35  

 يب مولود    /    د. فاطمة غاملآأ د. عبد الفتاح 

 
 79 اجلزائر 

س تاذ اجلــامعي املرتبــص ة  يف ضـوء تطبيق نظــام جودة التعلمي/  اجلامع التدريب آأثناء اخلدمة للأ

 اجلزائرية منوذجا. 
3.35-3.50  

4.05-3.50 .دارة الازماتية  وعالقته اب  الأردن داريني يف اجلامعات اخلاصة بداع ال داري دلى القادة ال  ال   76 الأردن  قطام /   آأ. نورا نعمي آأبوقطامآأبو د.  مسمل فؤاد   

4.20-4.05 الابتدائية من وهجة نظر املديرينمعوقات تطبيق ال دارة ابلأهداف يف املدرسة  107 اجلزائر . بن خرور خري ادلين/ دياف نوال د.  بوض   

5.00-4.20 مناقش ىة  

 

 4/4/2018اليوم الثاين  : الأربعاء                      )مرسح املكتبة (D1 اجللسة الأوىل  

 4 الأحباثعدد                          رئيس اجللسة: د. محمد الطراونة                       المناهج والتدريس والتغيير المنشوداحملور: 
D1 

 التوقيت  عنوان البحث رمق البحث البدل امس الباحث 

10.05-10.00 لكمة رئيس اجللسة / ترحيب وتعريف  --- --- ---  

10.20-10.05 عداد املعملا  تصور مقرتح حلومكة  113 العراق آأ.د. ابتسام جواد همدي   

10.35-10.20 " يف لبنان منوذجاً"   احلومكة ومعايري اجلودة يف مؤسسات التعلمي العايل ودورها يف خدمة اجملمتع 82 لبنان د.  ران خبيت الأيويب  /  د.  جامنه كيال    

10.50-10.35 ممارسة مديري املدارس ملهارات قيادة التغيري من وهجة نظر املعلمني 22 الأردن د.  انرص ابراهمي الرشعه  

11.05-10.50 م(1405ه/808التعلمي والعمران عند ابن خدلون )ت 78 الأردن د. خدلون احلباش نة / د. نضال عامرين  

11.30-11.05 املناقشة   

11.45-11.30 اسرتاحة شاي   
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 4/4/2018اليوم الثاين  : الأربعاء                           )مرسح املكتبة (E1 جللسة الثانية  ا

 5 الأحباثعدد                            رئيس اجللسة: آأ. د محمد آأمني القضاة                       اإلدارة التربوية وبناء قيادات المستقبل احملور: 
E1 

 التوقيت  عنوان البحث رمق البحث البدل امس الباحث 

11.50-11.45 لكمة رئيس اجللسة / ترحيب وتعريف  --- --- ---  

12.05-11.50 معيقات مشاركة املعلمني يف صنع القرار يف البادية الشاملية الغربية مبحافظة املفرق 32 الأردن د.  رائدة سامل اخلريشا   /  آأ. خادل انيف قطيش  

12.20-12.05 يةلأردن االتخطيط الاسرتاتيجي ل دارة الوقت ودرجة ممارس هتا دلى طلبة لكية العلوم الرتبوية يف اجلامعة  49 الأردن د.  حنان عبيد  / آأ. د محمد سلمي الزبون /  د. امحد بين مرعي  

12.35-12.20 س بل مواهجة حتدايت العوملة الثقافية عىل نظام التعلمي العايل يف الأردن 36 الأردن   الزبون مأأمون د. محمد سلمي الزبون  /   د  آأ.  /د. ختام نظمي رضوان  

12.50-12.35 درجة ممارسة مدراء املدارس لها.  -مدخل لتطوير ال دارة املدرس يةالقيادة التحويلية  121 الأردن منال حسن صبحي د.   

1.05-12.50 رديّن للصف الثامن.الأ يف تشلّك الهُويّة الوطنّية: مقاربة حتليليّة يف اختيار نصوص مهناج اللغة العربيّة  119 الأردن د. عالء ادلين الغرايبة  

  2.00-1.05 املناقشة   

 3.00  -  2.00      اسرتاحة الغداء من 
 

 

5.15-5.00 قراءة التوصيات العلمية للمؤمتر  

5.30-5.01 تسلمي شهادات املشاركة  
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 د . منال حسن رئيس المؤتمر : 

 عليد. محمد أبو  أمين سر اللجنة التحضيرية : 

 

 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 ابو كشك د. زاهرة 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 قسم العلوم اإلنسانية 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: 

 رئيسا جامعة مؤته أ.د زيد البشايرة 1

 عضوا الجامعة االردنية أ.د محمد أمين القضاة  2

 عضوا  الجامعة األردنية أ.د عبد المهدي الجراح 3

 عضوا الجامعة األردنية أ.د عبد المنعم السعايده 4

 عضوا الجامعة الهاشمية أ.د عبد الباسط الشرمان  5

 عضوا الجامعة األردنية  أ.د محمد سليم الزبون 6

 عضوا جامعة االسراء د زهرية عبد الحق أ. 7

 عضوا األنرواكلية العلوم التربوية /  د. أسامه حسن عابد 8

 عضوا الجامعة الهاشمية د. جالل ضمرة  9

 عضوا  جامعة االسراء الوهاب حمزةد. محمد عبد  10

 عضوا جامعة الزيتونة د. محمد حسن الطراونة 11

 عضوا جامعة الزيتونة د. زياد محمد النمراوي 12
 


