آلية تقديم األوراق البحثية

لجنة اإلعالم والعالقات العامة
 أ .د .عوده أبو سنينة /رئيساً /عضوا ً

 -أ .د سهري التل

 د .بالل أبو قدوم د .كفاح الصوري -د .أحمد عبابنه

 /عضوا ً
 /عضوا ً
 /عضوا ً

 د .ابتسام الصالح -د .وفاء العيد

 -د .نبيل حميدان

 د .خليل فيومي -أ .وضاح مسامر

 /عضوا ً

ميكن تقديم األوراق البحثية كام ييل:

 /عضوا ً

• إرسال البحث إلكرتونياً عىل ملف  wordعىل الربيد اإللكرتوين للمؤمتر:

 /عضوا ً

Sha.edu.conf2022@aau.edu.jo

 /عضوا ً

معلومات إضافية

 /عضوا ً

رسوم اإلشرتاك يف املؤمتر

• تتضمن رسوم املشاركة اآليت:

• االشرتاك مجاين يف املؤمتر.
• ســيتم تزويــد كل مشــارك ببحث بنســخة ورقية مجانيــة ألوراق املؤمتر.

 -حقيبة  +قرطاسية  +كتاب املؤمتر.

• تقبل البحوث التي تقع يف مجال محاور املؤمتر املختلفة.
• أن ال تكون البحوث قد نرشت أو أرسلت للنرش يف أي مكان آخر.
• لغة البحوث املعتمدة يف املؤمتر العربية واإلنجليزية.
• أن ال يزيــد عــدد صفحــات البحــث عــن ( )20صفحــة مبــا فيهــا األشــكال
والرســوم واملالحــق وأن ال يتجــاوز عــدد الكلــات عــن ( )10000كلمــة.
• أن تـكـــون البحوث مـكـتـــوبة بـــواسطة برنامج (  ،) Microsoft Wordحجم
الخــط ( )12ptنــوع  Simplified Arabicللنصــوص العربيــة ،وحجــم ()10pt
نــوع  Time New Romanلإلنجليزيــة ،وحجــم ( )14ptومنــط غامــق ()Bold
للعناويــن الرئيســة.
• يرفــق مــع البحــث كلــات مفتاحيــة وملخصــان أحدهــا باللغــة العربيــة
واآلخــر باللغــة اإلنجليزيــة عــى أن ال يزيــد عــدد كلــات كل ملخــص عــن
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نائب رئيس املؤمتر :

الدكتورة هيام التاج

عميد كلية العلوم الرتبوية
والنفسية

مقرر املؤمتر :الدكتورة كفاح الصوري

محاور املؤمتر

فكرة املؤمتر
إزاء مــا يشــهده العــر مــن مظاهــر العنــف املجتمعــي واألزمــات

 .1األمن املجتمعي يف ضوء الكتاب والسنة.

اللجنة العلمية للمؤمتر
األردن

والرصاعــات املتباينــة وارتفــاع نســب الجرميــة عــى مســتوى األفــراد

 .2دور العقيــدة االســامية الصحيحــة يف املحافظــة عــى األمــن الفكــري

 -أ .د عدنان الجادري

اســتقرار أمــن املجتمــع مبختلــف مســتوياته وفئاتــه بدايــ ً
ة مــن

 .3املقاصد الرشعية والرتبوية يف تحقيق األمن املجتمعي.

 -أ.د.انتصار العشا

والجامعــات ومــا ينجــم عنهــا مــن آثــار ســلبية تســهم يف زعزعــة
األرسة ومكوناتهــا وأبعادهــا والتهديــدات التــي تحيــط بســامة
األفــراد واملجتمعــات ،كان لزامــاً علينــا الوقــوف عــى املشــاهد
لتحليلهــا؛ إليجــاد حلــول وقائيــة وعالجيــة مســتمدة مــن الرشيعــة
اإلســامية لتحقيــق األمــن املجتمعــي والــذي هــو أســاس االســتقرار
والتقــدم يف املحيــط بــأرسه يف جميــع املجــاالت  ،ولــذا نظمــت كالُ
مــن كليــة الرشيعــة وكليــة العلــوم الرتبويــة والنفســية يف جامعــة
عــان العربيــة املؤمتــر العلمــي الــدويل املحكــم واملوســوم

واملجتمعي.

 .4دور املؤسسات الدينية والرتبوية يف تحقيق األمن املجتمعي.

 .5التحديات واملعيقات التي تواجه تحقيق األمن املجتمعي.

 -2املحافظــة عــى األمــن الفكــري واملجتمعــي من خــال تبنــي العقيدة

 -د .هيام التاج

 أ.د.شذى العجييل د .رامي الشقران -د .رند عربيات

 -د.سهيلة بنات

 -د .سامر العيارصة

عــرف دور املؤسســات الدينيــة والرتبويــة يف مواجهــة العنــف
 -4ت ّ

 -د .نسيبه املوىس

 -5العمــل عــى إيجــاد وســائل وقائية وعالجيــة للحد من مهــددات األمن

 -د.مراد شكيب

املجتمعي.
 -6عــرض منــاذج لــأدوار املســتجدة للقيــادات الرتبويــة يف تحقيــق
األمن املجتمعي.

 أ.د .أحمد فارس السلومالجزائر

 د .هند غدايفيتركيا

 د .ماجد العدوان -د.دينا بزادوغ

 د .محمد مصطفى -د .اياد الشوارب

 -د .مشعل الجراح

 -د .عامد كنعان

 /رئيساً

اللجنة االستشارية

 /نائب رئيس املؤمتر
 /عضوا ً ومقررا ً للمؤمتر
 /عضوا ً
 /عضوا ً
 /عضوا ً

األردن
 -أ.د.مهند أبومغيل

 أ.د.عبدالله عويدات -أ.د.هايل داود

الكويت

 /عضوا ً
 /عضوا ً
 /عضوا ً
 /عضوا ً
 /عضوا ً
 /عضوا ً
 /عضوا ً
 /عضوا ً
 /عضوا ً
 /عضوا ً

 -د.رامي الشقران

السعودية

تتكون اللجنة التحضريية للمؤمتر من:

 -د .أحمد عبابنة

املجتمعي.

 -د.مراد شكيب

اللجنة التحضريية للمؤمتر

 -1مناقشــة القضايــا املتعلقة باألمن املجتمعــي والتحديات التي تواجه

املجتمعي.

 -د.مروان الصامدي

 -د.بسام غانم

 -أ.د نعامت علوان

 .9أية مواضيع أخرى تُسهم يف يف تحقيق األمن املجتمعي.

 -د .كفاح الصوري

 -3اظهــار أهمية تطبيق املقاصــد الرشعية والرتبوية يف تحقيق األمن

 -د.سهيلة بنات

 -د.منذر القضاة

 -د.أحمد عبابنة

 -د .نسيبه املوىس

فلسطني

 .8األدوار املستجدة للقيادات الرتبوية يف تحقيق األمن املجتمعي.

أهداف املؤمتر

االسالمية الصحيحة.

 -د.هيام التاج

 .7دور اإلرشاد النفيس والرتبوي يف تحقيق األمن املجتمعي.

 -د .بالل أبو قدوم

تحقيقه.

 -د.بالل ابو قدوم

 .6التدابري الوقائية والعالجية يف تحقيق األمن املجتمعي.

ب ..االتجاهــات املعــارصة يف تحقيــق األمــن املجتمعــي يف ضــوء
املقاصــد الرشعيــة والرتبويــة :يف الفــرة مــن 2022\5\15-14

 -أ.د .سهام ابوعيطة

 -د.كفاح الصوري

 -د.بهجت أبو سليامن

 أ.د.عبدالرحمن املطريي -أ.د.عبداملحسن الزين

 -أ.د.عيل الصوا

 -د .خالد السلطان

تايالند

 -د .عبدالله مطر الرشيكة

 د .عيل مهاماالجزائر

 د .سليامن بن صفيةتونس
 -د .عيل موىس

