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رئيس جامعة احلسني بن طــالل/ للمؤتـمرالرئيـس الشـريف 

للمؤمترالرئيس و املنسق العام 
مدير مركز أرايم األردين للبحوث والدراسات

رئيس اللجنة العلمية للمؤمتر



اللجنة العلمية للمؤمتر 

الدولة االسم الدولة االسم

الجزائر Dr. Zourdani Safia العراق رابحـة محمـد خضيـر عيسـىد . م.أ

العراق عمـر احمد سعيـدد . م.أ األردن كمـال المعـانيمصطفـى . د

العراق عبـد العـزيز عمـرباسمـة د . م.أ العراق محمـد عبيـدعائـدة د . م.أ

المغرب مدغـريعلـوي صوفيـة . د العراق حمـد النعيمـيزينـود وسـن . م

العراق ميسـر حامـد احمـدد برزان . م.أ الجزائر نعيمـةصادقـي . د

العراق الدكتـورة سجـى قحطـان محمـد العراق القادر احمد يونسعبد د . م.أ

العراق النعيمـيد وجـدان . م.أ المغرب بريكيهند . د

اموريتاني ابنوسيدي محمد عبدهللا . د الجزائر المهدي بكراويمحمد . د

العراق عبد الكريم خطابرغد . د العراق خلـف جميـن الشمـريمهنـد . د

المغرب  الغني النامعبد . د العراق فهـد هنـو الطائـيحاتـم د . م.أ

العراق االرحيمفيصل سيماء . د العراق مسعـود شريـفناديـة . د



الدولة االسم الدولة االسم

السعودية الشالقيتركي . د العراق رنا سالم محمد محمود. د

الجزائر قندوسـي سعديـة. د العراق ايمان حسن. د

العراق احمـد فتحي رمضان. د العراق غادة قحطان حسن علي. د

العراق االء احمـد حسـن. د الجزائر صليحـة حميـدو. د

الجزائر محمـد عبد الحق بكراوي. د ليبيا فاطمـة سالم عمر العقيلي. د

الجزائر زينـب سيـد أعمـر. د الجزائر محمـد القطبـي. د

الجزائر زواغيسكينـة . د الجزائر ايمان جريدان. د

الجزائر احمـد برادي. د الجزائر خطـوي العيفـة. د

العراق د  هناء سالم ضائع. م.أ الجزائر شريفـي سفيـان. د

العراق لمى عبد العزيز مصطفى. د ليبيا ايهـاب عبـد الرزاق النعـاس. د

ليبيا خالد عبد القادر التوميد.م.أ الكويت حمـد العجمـي. د



املؤمترديباجة

اإلنساينلنسيجلواحلقيقيالسليمالتصورعلىواالجتماعيةاإلنسانيةالعلومتساعد
واملشرتكاتاملتفقاتلحو التالقيزايدةعلىتساعداليتالفطريةوتركيباتهالعامواجملتمعي

المركبةمنظومةمنجزءأنهعلىاإلنساينالفردوفهموالتنمية،للبناءخالهلامنواالنطالق
الوالتوافقالتكاملإىلبهيدفعكيجمتمعهيفوفاعالطيباأثراحمداثمعهايتماهىأنبد
ماهونساناإلبناءيفاملطلوبالفكروهذااملنتظم،العقدحباتونثرالصفشقإىل

برتكيبتهراقياياوعاإلنسانيعطيوالذيواالجتماعيالرتبويالنفسعلم  بناءهيفيساهم
منبدالأبنهواليقي  واحلياة،للكوناألخرىاملكوانتمعالتالؤمإىلوحاجاهتاالبشرية
الدفعيفجدامهمواالجتماعيةاإلنسانيةابلعلوماالهتمامفإنكذلكاملكوانت،تناغم

واملعنويةسيةاحلاملدركاتترتيبخاللمنالراقيالتفكريمنمراتبإىلالعقليابلوعي
علىتمعيةواجملاخلاصةعلىالعامةاملصاحلوتغليبوعدمهااحلاجةأولوايتيفووضعها
اجلهاتحرصتهلذاو اهلامشية،علىواملعيشيةوالتحسينيةالكماليةعلىوالفطريةالفردية
اإلنسانيةعلومالمؤمتر"عنوانحتتلتنصببعنايةحماورهاختيارعلىللمؤمتراملنظمة

4/3/2021-1الزمنيةالفرتةضمنتركيا–اسطنبوليفسيعقدوالذي"واالجتماعية



أ هداف املؤمتر 

تمقارابخاللمناهلادفوالعلمياألكادمييللنقاشمتنوعةموضوعاتطرح-
وصياغةية،والرايضواالجتماعيةاإلنسانيةالعلوميفللتخصصاتوعابرةمتعددة

االنسانيةعلومالخارطةتوسعةيففعالبشكلتسهمالتطلعاتمتعددةعلميةأوراق
.والرايضيةواالجتماعية

اإلنسانيةالعلومموضوعاتحولوتقاطعاهتاوالبحثيةالنظريةاملستجداتعندالوقوف-
نسانيةاإلالتخصصاتخمتلفمناألكادميييوتالقيوالرايضيةواالجتماعية
الفرصةوااتحة،والنتائجاحللولاىلواتوصلاإلشكالياتلطرحوالرايضيةواالجتماعية

.الفاعلةللمشاركةالعلياالدراساتطلبةامام
والبحثيةلميةالعالشراكةمننوعحتققأنميكنهامشرتكة،ألعمالالعالقاتتشبيك-

قييمتوواحدةوإشكالياتمهومحولهؤالءبيجيمعرحبأفقيفللتفكري
واالجتماعيةسانيةاإلناملوضوعاتتنميةيفودوليةحمليةوجتاربلسياساتواستشراف

.والرايضية



فلسفــة التعليــم علــم االجتمــاعويعلــم النفــس التربــ

علم النفس الحضري 

المستدام

العلــوم الرياضيــة 

والبدنيــة

علــم المناهــج التربويــة

علم المناهج التربوية التنمية البشرية التاريــخ

علــوم االثــار والسياحــةعلــم الجريمــة الترجمــة 

العلوم السياسية االدب

والقانونية

علــم اللغـــة

إدارة المعلومــات والنظــم اللغــات الحديثــة

االلكتروني 

العلــوم الدينيــة

السينمــا والمسرح 

والتلفزيون

ادارة المكتبات والمعلومات

الرقمية

الدراســات الحضريــة

تمكيــن المــرأةالعالقــات الدوليــةالفلسفــة

الصحافــة واإلعــالمالتسويــق الرقمــيعلــوم الجغرافيـا

الفنــون التشكيليــة قالتصميم وفنون التطبي

والموسيقيــة

العمــال والنقابــات

حماور املؤمتر 



للباحثني واملشرتكني التسهيالت 

علميةجلانقبلمنالعلميللتقييمستخضعاملؤمترإىلسرتسلاليتالبحوثملخصاتمجيع
.رصينة
كمةدوليةميةعلجملةواالجتماعيةاإلنسانيةللعلوماألردنيةأرايمجملةيفاملؤمتراعملستنشر بدورةحم 

دوليا  صةومرخمفهرسةجملةوالدراساتللبحوثاألردينأرايممركزعنتصدرسنوية،ربعإصدار
ISSN:2706الدويلالرتقيمحتملو – 8455
منمعتمدةشهاداتاملشاركياملؤمترادارةستمنح:

(معاناألردن،)طاللبناحلسيجامعة
.(عماناألردن،)والدراساتللبحوثاألردينأرايممركز

املؤمترجلساتتنظيممناملؤمترانعقادستصاحباليتاخلدماتمجيعبتوفرياملؤمترادارةستتكفل
.العامالتخصصحسبالعلمية

مزدوجةالغرفونوتكمجنوممخسفندقيفأايماربعةملدةاإلقامةبنفقاتاملؤمترادارةتتكفل
انحيثافيةاضاجورهنالكسيكونمنفردةغرفةعلىحيصلانالباحثطلبحالةويفلشخصي،

.2021-3-4يوماحصبملغادرةا2021-3-1,يومالوصول
حبثتقدميدونللمشاركيفقطللمؤمترحضورشهادةاملؤمترإدارةمتنح.
صاتامللختقييميفاملشاركيالعلميةاللجانألعضاءتقديريةشهاداتتقدمييتم.



والضوابط الرشوط 

يفعتمدةاملواملنهجيةواألصالةابجلديةيتسمواملؤمتر،حماورأبحدصلةذاتالبحثيكونأن
فيهمبيكلمة300يتجاوزالبقدرwordملفالبحثعنملخصيرسلو العلميةالبحوث

ariamcenter122195@gmail.comاملؤمترامييلإىلالرئيسية،واحملاوروأهدافهالبحثأمهية

.الذاتيةالسريةمعهويرفق
أهناإذواالجتماعيةنيةاإلنساللعلوماألردنيةأرايمجملةموقععلىاملتوفرةالنشربشروطالباحثيلتزم

/https://www.aryamjordanjournal.comاملؤمتراوراقلنشراملعتمدةاجمللةستكون

يفاملعتمداملنهجمعجمينسمباالتعديلالعلميةاللجنةطلبتحاليفالتعديالتإبجراءالباحثيلتزم
.العلميالبحث



31/12/2020أخر موعد لتقديم الملخصات

10/1/2021أخر موعد للرد على الملخصات 

1/3/2021تاريخ استقبال الباحثين 

2/3/2021تاريخ انعقاد المؤتمر 

4/5/2021أخر موعد لتقديم البحوث كاملة 

هامة مواعيد 

.ر خ اس لالم امللخصسيمت اعالم الباحث بنتيجة امللخص املرسل اىل جلنة املؤمتر العلمية خالل فرتة اس بوع من ات



 ariamcenter122195@gmail.comالبريد اإللكتروني

00962790763490واتس اب/ اتصال

املؤمترلغات 
حدى لغات املؤمتر الاربعة ويهتقبل  .الفرنس يةاللغة العربية ، اللغة الرتكية ، اللغة الاجنلزيية، اللغة  :البحوث بإ

اللواصل مع ادارة املؤمتر 

مالحظة هامة

دارة  املؤمتر يرىج التسجيل يفالواتسلالشرتاك يف مجموعة  اب من الواتساب  واللواصل بشلك مبارش مع اإ

00962790763490خالل رمق 



رسوم املشاركة

.يورو للباحثني من خمتلف دول العامل320رسوم املشاركة يف املؤمتر ستكون -

.يورو 300رسوم املشاركة حلضور املؤمتر فقط دون املشاركة ببحث  -

.يورو من خمتلف دول العامل300رسوم املشاركة لطلبة الدراسات العليا  -

.يورو300يورو بينما يدفع الباحث املتغيب 320يف االحباث املشرتكة يدفع الباحث األول -

.لباحثاترسل الرسوم على احلساب البنكي للمؤمتر بعد ارسال خطاب قبول امللخص اىل -

.اب اخلاص ابملؤمترالواتسارسال اشعار التحويل اىل امييل املؤمتر او عرب رقم -


