
تنظم كلية العلوم التربويـة في جامعة إربد األهلية مؤتمرها الدولي الثاني المحكم , بعنوان :

التعلم و التعليم والتطلع نحو المستقبل
( الـــمـــتـــطـــلـــبـــات , الـــفـــرص , و الـــتـــحديــــات )

جامعة إربد األهلية - األردن

من 2022/5/31 إلى 2022/6/2

في رحاب



المؤتمر الدولي الثاني المحكم لكلية العلوم التربويـة في جامعة إربد األهلية

أن يكون البحث ضمن محاور المؤتمر 
أن تكون البحوث باللغتين العربية واإلنجليزية.

.A4 أال تزيد عدد صفحات البحث على (25) صفحة حجم
أن يكون أصيًلا لم يسبق نشره أو تقديمه إلى مجلة أو مؤسسة أو مؤتمر آخر.

أن يلتزم الباحث بنظام (APA) في توثيق البحث. 
.Word أن يكون البحث مطبوًعا بصيغة ملف

للباحث الخارجي وجاهًيا (200) دوالر.
للباحث الخارجي عن بعد (100) دوالر.

للباحث من داخل األردن (50) دينار.

شروط المشاركة في المؤتمر : 

 
تسديد االشتراكات على حساب (0057441) بنك االستثمار العربي األردني فرع إربد

IBAN NO: JO53AJIB2120000574410010541000
 

رسوم االشتراك: 

المشاركة في المؤتمر

https://www.ajib.com/ar


َرات ُمتسارعة ومتباينة، ِاْنعَكسْت على جوانب ة تغي� ْربوي�  تْشهد المْنظومة الت�
ة ْعليمي� ة والت� ْربوي� ْعليم، وفي نمط الممارسات الت� األَداء ِفي داخل َأنِظمة الت�
ة ِفي ي� ْأثير، ويْزَداد األْمر أهم� ْرعة والت� ر فائق الس� َغي� تي تتوافق مع هَذا الت� ال�
تي فرضْت ة الحديثة، ال� ْورة العْلمي� ْربوي� وتْطبيقات الث� ر الت� َطو� ِسياق الت�
ة، فمهارات وكفايات القْرن الحالي� ذات ي� ة وكم� ة ونْوِعي� بات ِإْبداعي� ُمتطل�
ة ْربوي� ، وتْوِظيف المْعطيات الت� ْربوي� ر الت� َطو� سق مع الت� طبيعة ُمتمايزة تت�
به ذلك ِمن ة، وَما يتطل� مي� عل� ة الت� ْعليمي� ة الت� ة ِفي العملي� ة واْلعملي� العْلمي�
مين، ة فائقة سواء على ُمْستًوى المعل� ة، وتْطبيقي� ة، ومْعرفي� مهاَرات عْقلي�
ة ِفي جامعة ْربوي� ة العلوم الت� ي� َظام اإلداري� ذاته. وأخذْت ُكل� َلبة، أم الن� أم الط�
ة الجديدة ْعليمي� ؤى الت� ة على عاتِقَها أن ُتْسهم ِفي َتقِديم الر� ِإْربد األْهلي�
ة، ة القِوي� ْخصي� َلبة القيم الحميدة واْلمهارات الحديثة ، ولبَناء الش� ِإلْكَساب الط�
م ن، َتعل� م ِلتكو� ولتْنمية اإلْبداع واالْبتكار َلدْيهم ِباْلَعمل على َأرَبعة َأبَعاد: َتعل�

م ِلتعيش. م ِلتْعمل، َتعل� ِلتْعرف، َتعل�
 

مقدمة عن المؤتمر
المؤتمر الدولي الثاني المحكم لكلية العلوم التربويـة في جامعة إربد األهلية



ْدريس. جاهات الحديثة ِفي المناهج وطرائق الت� االت�
ة ومعايير الجْودة. ْربوي� اإلدارة الت�

م. عل� ْعليم والت� ِتْكنولوْجَيا الت�
 . ياضي� ْأهيل الر� ْدريب والت� الت�

ْفكير. مهاَرات الت�
ة. ْربوي� ة واْنعكاساتَها الت� ْفسي� ة الن� ح� الص�

ة واْلِقيم. ْنشئة االْجتماعي� الت�
يادة واْإلْبداع. الر�

ْقويم.  القَياس والت�
ْصنيف. ِعْلم المْكتبات والت�

ْعليم. ة ِفي الت�  َتمِكين المْرأة العربي�
ة. ْربية المْهني� جاهات حديثة ِفي الت�  ِات�

محاور المؤتمر
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الموعد النهائي الستالم

مالحظات وتواريخ مهمة

2022 \ 3 \ 20 
الملخصات                           البحث كامًال                               التعديالت

2022 \ 4 \ 242022\ 5 \ 8

ُيعطى الباحث مدة أسبوعين من تاريخ قبول البحث كحد أقصى لدفع رسوم
المشاركة في المؤتمر.

ال ترد الرسوم المدفوعة في حال اعتذر الباحث عن الحضور.
يمكن للباحث المشاركة وجاهًيا أو عن بعد.

بعد تسديد رسوم المشاركة في المؤتمر ُيرسل المشارك صورة عن قسيمة الدفع
Taria@inu.edu.jo  إلى البريد اإللكتروني

المؤتمر الدولي الثاني المحكم لكلية العلوم التربويـة في جامعة إربد األهلية

mailto:Taria


المسمىاالسمالرقم

عطوفة رئيس الجامعة األستاذ الدكتور:1
أحمد منصور الخصاونة.

رئيًسا للمؤتمر

عميد كلية العلوم التربوية األستاذ الدكتور:2
ونة. نشأْت أبو حس�

نائًبا لرئيس المؤتمر

ة3 ُعْضًواأ . د . ِرَضا المواضي�

ُعْضًواأ . د . وفاء األْشقر4

ُعْضًوا و مقرًراد . أْشرف كْنعان5

ُعْضًواد . نْجوى خصاْونة6

د الموْمني7 ُعْضًواد . ُمحم�

اللجنة التحضيرية
المؤتمر الدولي الثاني المحكم لكلية العلوم التربويـة في جامعة إربد األهلية



المسمىاالسمالرقم

ُعْضًواد . زْيد هزاِيمة8

ُعْضًواد . ِفْكري� ُدوْيري9

ُعْضًواد . سمير ِعيْلبوني10

ُعْضًواد . ُمْؤنس حماْدنة11

ام العْجلوني12 ُعْضًواد . بس�

مادّي13 د الص� ُعْضًواد . ُمحم�

ُعْضًواد . ُخلود المسيعدين14

اني15 ع� ُعْضًواد . ُورود الط�

ُعْضًواد . ِفْريال الخِطيب16

ُعْضًواد . رْحمة العيسى17

اللجنة التحضيرية

السكرتارية
1- السيدة والء نواِصرة
2- اآلِنسة أسيل حتاْملة
يب دة عْبلة الذ� ي� 3- الس�



تتم المراسالت على العنوان التالي:

كلية العلوم التربوية – جامعة إربد األهلية

ص. ب 2600 الرمز البريدي 21110

هاتف 0096227056682 (فرعي 543) 

واتس: 00962777238049

البريد اإللكتروني: 

M2neshamadneh@gmail.com د. مؤنس حمادنة
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