
 
�عة     كل�ة  Faculty of Shariahال�ش
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 محكمالمؤتمر العل�ي الدو�ي ال
ي تحقيق األمن المجتم�ي "

 االتجاهات المعا�ة �ف
���ة ع�ة وال�ت ي ضوء المقاصد ال�ش
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 2022/ 5/ 15-14عمان 

 

 
 / م�ح المئ��ة  فتتاح�ةاال                11:15 -10:00

احة                    11:45 -11:15  اس�ت
 

 و� الجلسة األ  13:15 –  11:45

 المئ��ة  درجم  المكان: 

                                           د. خالد السلطان    الجلسة: رئ�س  

ي المحافظة ع� األمن الفكري والمجتم�ي   محور الجلسة: 
   دور العق�دة اإلسالم�ة الصح�حة �ف

 اسم الباحث  البلد  عنوان البحث  الرقم 
 العموش أ. د �سام   األردن  العق�دة اإلسالم�ة و أمن المجتمع  . 1

2 . 
االجتما�ي  ا  األمن  تحقيق  ي 

�ض اإلسالم�ة  الحضارة  سهامات 
 للمرأة  نماذج مختارة 

ض   الصني
 الشعب�ة

 د سالمة البلويأ. 

3 . 
ضوء   ي 

�ض المجتم�ي  واألمن  السلم  تحقيق  ي 
�ض وأثرها  األمانة 
 الهدي النبوي

 بكر بن رش�د أ.د   األردن 

 عبد هللا أبو شاور  د.  األردن  االنحراف العقدي وأثرە ع� السلم المجتم�ي   . 4

5 . 
الفكري   األمن  ع�  المحافظة  ي 

�ض الصح�حة  العق�دة  دور 
 والمجتم�ي 

ض العوا�شة  األردن   د. حسني

ا   . 6 ي تع��ز األمن المجتم�ي اإل�مان بالقدر أنموذج�
ي السعود�ة أثر العق�دة �ض ض  د. حنان الع�ض

7  . 
التداب�ي اإل�مان�ة للوقا�ة من االنحرافات الفك��ة والمجتمع�ة  

 (دراسة عقد�ة) 
 د. نورة الشهري السعود�ة

 

 

 



 

 الجلسة األو�   13:15 –  11:45

ف صندوق الملك عبد هللا    المكان:  ي للتم�ي
 الثايف

ف    رئ�س الجلسة:                                      أ.د ع�ي عجني

ي ضوء ال�تاب والسنة  محور الجلسة: 
   األمن المجتم�ي �ف

 اسم الباحث  البلد  عنوان البحث  الرقم 

1 . 
ي السنة النب��ة دراسة تحل�ل�ة لحد�ث  

الدفاع االجتما�ي �ض
 "الشاب الذي طلب الزنا" 

ض أ.د  األردن   ع�ي عجني

ي ترسيخ ق�م السلم االجتما�ي  . 2
 محمد زرمان أ.د  الجزائر  القرآن ال���م ومنهجه �ض

ي ضوء القرآن ال���م . 3
 األمن المجتم�ي �ض

 ال���ت 
 ال���ت 

 د. أ�س ال�ندري
ي ض  د. نا� الع�ض

4 . 
ي تحقيق االمن المجتم�ي من خالل  

دور السنة النب��ة �ض
�عة   مقاصد ال�ش

يد.  السعود�ة ض ي الع�ض
 مل�ض

5 . 
ي سورة النور وأثرها  

التعقيبات القرآن�ة ع� حادثة اإلفك �ض
ي المجتمع 

ي حفظ األمن �ض
 �ض

 أحمد عبابنه  د.  األردن 

6 . 
العنا�ة النب��ة باألمن المجتم�ي من خالل خطبة حجة  

 الوداع 
 د. أسماء الغامدي  السعود�ة

7 . 
ي السنة النب��ة حد�ث "من 

أصبح  مقّومات أمن الفرد �ض
ي ��ه" نموذجا

 منكم آمنا �ض
 بكر الخرمانالباحث  األردن 

 

 ان�ة ث الجلسة ال  13:15-14:45

ف    المكان:   قاعة صندوق الملك عبدهللا للتم�ي

                                             حمد عبد الحم�دأ.د محمد     رئ�س الجلسة: 

ي      محور الجلسة: 
���ة �ف ع�ة وال�ت    تحقيق األمن المجتم�ي المقاصد ال�ش

 اسم الباحث  البلد  لبحث ا عنوان الرقم 
ي تحقيق األمن المجتم�ي  . 1

  دعائم العالقات اإل�سان�ة ودورها �ض
�عة اإلسالم�ة  ي ضوء ال�ش

 دراسة �ض
 أبو لیلأ.د. محمد  األردن 

األمن   . 2 ع�  المحافظة  ي 
�ض وأحكامهما  والطالق  الزواج  دور 

 المجتم�ي 
 األردن 

 ماهر النداف . د أ. 
 رائد ال�ردي د. أ. 

3 . 
ي حفظ األمن المجتم�ي 

ع�ة لأل�ة وأثرها �ض  األردن  التداب�ي ال�ش
 د. مراد شك�ب 

 د.كفاح الصوري
 د. بالل أبو قدوم 

ضوء   . 4 ي 
�ض المجتم�ي  األمن  تحقيق  ي 

�ض المعا�ة  االتجاهات 
���ة ع�ة و ال�ت   المقاصد ال�ش

 األردن 
 د. عا�شة المناجعة

 نهاد الجن�ديالباحثة 
مقاصد  . 5 ضوء  ي 

�ض ومتطلباته  المجتم�ي  األمن  مقومات 
�عة   ال�ش

 د. م��م العزر�ة سلطنة ُعمان 

حة لتحقيق األمن المجتم�ي  . 6 ض  األردن  متطلبات ت����ة مق�ت  د. آ�ات ال��دانيني

 األردن  حفظ النفس واألمن المجتم�ي  . 7
 د. نور صن��ر 

 طلعت صن��ر الباحث 



ي تحقيق االمن الفكري . 8
ض المحتسب األردن  أثر اللغة الع���ة �ض  د. مع�ت

 

 

 

 ن�ة ثاالجلسة ال   14:45 – 13:15

 مدرج المئ��ة   المكان: 

 عبدهللا ع��داتأ.د     رئ�س الجلسة: 

ي تحقيق األمن المجتم�ي   محور الجلسة: 
���ة �ف    دور المؤسسات الدين�ة وال�ت

 الباحث اسم  البلد  عنوان البحث  الرقم 

1 . 
ي ترسيخ مفهوم األمن  

���ة �ض دور المؤسسات ال�ت
ي  

المجتم�ي من وجهة نظر معل�ي المرحلة الثان��ة �ض
 مدي��ة لواء قصبة عمان

 األردن 
 د. فواز شحادة 

 ریحاب إبراھیم الباحثة 

2 . 
تصور مقترح  لتفعیل دور الجامعات اللیبیة في مواجھة 

تعالیم الشریعة االنحراف الفكري المجتمعي في ضوء 
 اإلسالمیة

 د. لیلى العزیبي  ليب�ا 

3 . 
ي تحقيق  

���ة �ض حه لتفع�ل دور المناهج ال�ت متطلبات مق�ت
 األمن المجتم�ي 

 وفاء العابد الباحثة   األردن 

4 . 
دور المعلم في بناء األمن النفسي للطالب داخل الصف  

 د. علي الربابعة االردن  الدراسي 

5 . 
ي 

تحقيق األمن المجتم�ي لمواجهة التطرف  دور التعل�م �ض
ي الجامعات الحكوم�ة األردن�ة) 

 (دراسة وصف�ة �ض
 األردن 

 عمروالد. فاتن 
 د. بسام العضایلة 

 د. كفى الحمود األردن  دور المدرسة �ض تحقيق األمن المجتم�ي  . 6

7  . 
ي تحقيق األمن  

���ة �ض األدوار الُمستجدة للق�ادات ال�تَّ
ي 

���ة من وجهة نظر القادة  الُمجتم�ي �ض الُمؤسسات ال�تَّ
ي ُمحافظة إر�د 

ض �ض ���ني  ال�تَّ
 د. أث�ي ال�وري األردن 

8 . 
ي تفع�ل اإلرشاد النف�ي  

دور مؤسسات التعل�م الجام�ي �ض
�وي لتع��ز األمن المجتم�ي   وال�ت

 د. فاطمة عبد الحم�د  ليب�ا 

 

 وانتهاء فعال�ات اليوم األول اءدالغ 14:45
 



 الجلسة األو�  10:00-11:30

 مدرج المئ��ة  المكان: 

 د. �سام غانم    رئ�س الجلسة: 

ي تواجه تحقيق األمن المجتم�ي التحد�ات    محور الجلسة: 
 والمع�قات اليت

 عنوان البحث  البلد  اسم الباحث  الرقم 

ي  . 1
ي المجتمع األرديض

 األردن  تحد�ات ومع�قات األمن المجتم�ي �ض
 الدراوشةد.عبدهللا 

 د. كفاح منا�ە 

2 . 
المجتم�ي   األمن  ع�  وأثرها  االجتما�ي  التواصل  شبكات 

 (المخاطر والتهد�دات) 
 د. محمد سع�د عثامنه األردن 

3 . 
األمن   تحقيق  ي 

�ض ودورها  اإلسالم�ة  ون�ة  االل��ت المواقع 
"

�
 المجتم�ي "األمن الفكري أنموذجا

ي  تو�س 
 د. عفاف جعوايض

4 . 
األمن المجتم�ي  تحد�ات مواقع   التواصل االجتما�ي ع� 

ي االمارات الع���ة المتحدة" 
 "دراسة تطب�ق�ة �ض

 األردن 
 . عدنان الضمور د 

 أ.د غسان العمري

5 . 
ي ��ش األفكار المتطرفة 

دور منصات التواصل االجتما�ي �ض
 من وجهة نظر طلبة جامعة مؤتة 

 الباحثة فاد�ة الشواورة  األردن 

6 . 
تنم�ة الجوانب الشخص�ة لدى مستخد�ي مواقع التواصل  

 االجتما�ي من طلبة الجامعات االردن�ة  
 األردن 

 د. م��م عبد العال 
 د. نجوى دراوشه

ي تواجههاأل  . 7 : مفهومه والتحد�ات اليت ض  األردن  من الُمجتم�ي  د. مجد القبالني
 

 األو� الجلسة   30: 11 – 10:00

ف صندوق الملك    المكان:   عبدهللا للتم�ي

 د. أحمد عبابنة     رئ�س الجلسة: 

ي تحقيق األمن المجتم�ي      محور الجلسة: 
 التداب�ي الوقائ�ة والعالج�ة �ف

 اسم الباحث  البلد  عنوان البحث  الرقم 

1 . 
ي  تحقيق األمن المجتم�ي دراسة  

اإلجراءات الوقائ�ة ودورها �ض
�عة اإلسالم�ة   مقارنة بال�ش

 القضاة منذر  د.  األردن 

2 . 
مهارة إدارة الغضب وعالقتها باألمن المجتم�ي لدى الشباب  

ي األردن  
 �ض

 األردن 
 ميض الصوريالباحثة 

 د. سه�لة بنات 

3 . 
فقه�ة   (دراسة  المجتم�ي  األمن  تحقيق  ي 

�ض ودورها  العق��ة 
 قانون�ة) 

 د. �سام الجبور  األردن 



4 . 
من   الحد  ي 

�ض ودورها  الوسط�ة  ��ة  ال�ت العنف  متطلبات 
 لتحقيق األمن المجتم�ي "دراسة تحل�ل�ة" 

 ر�م الع�فان د.  األردن 

حة لتحقيق األمن المجتم�ي  . 5  د. هبة أبو ع�ادة  األردن  ُسُبل ت����ة مق�ت

6 . 
ي تع��ز األمن  

�وي �ض ي تحد من ق�ام المرشد ال�ت الصع��ات اليت
 األردن  المجتم�ي لدى طلبة المرحلة الثان��ة 

 د. رند ع���ات  
 د. بهجت أبو سل�مان 

7 . 
ض   ي كل من فلسطني

الطالق المبكر وأثرە ع� األمن المجتم�ي �ض
وجات  ض ض  وتو�س من وجهة نظر طالبات الجامعة الم�ت  فلسطني

 د. ع�ي قشمر
 الباحثة مروة الحرز�ي 

 

احة    11:45- 11:30اس�ت

 الجلسة الثان�ة  :1513-:4511

 مدرج المئ��ة  المكان: 

   أ.د شذى العج��ي    الجلسة: رئ�س 

ي تحقيق األمن المجتم�ي   محور الجلسة: 
�وي �ف  دور اإلرشاد النف�ي وال�ت

 اسم الباحث  البلد  عنوان البحث  الرقم 
ض  دور االرشاد النفسي والتربوي في تحقیق األمن المجتمعي  . 1  عبدهللا الشافعي الباحث  فلسطني

2 . 
الفكري لدى الطلبة دور المرشد المدرسي في تعزیز األمن  

 والصعوبات التي تواجھھ
 د. رامي طشطوش األردن 

3 . 
دور تطور التفكیر األخالقي في اتخاذ القرار بتعدیل السلوك 
الفلسطینیة  الجامعة  في  أولى  سنة  طلبة  لدى  االنساني 

 واالردنیة من وجھة نظر الطلبة
ض   فلسطني

 د. علي قشمر 
 د. فاتن الرواحنھ
 د. نداء  العمري

4 . 
ظّل   في  الروضة  أطفال  لدى  النفسي  األمن  مظاھر ضعف 

 جائحة كورونا من وجھة نظر األمھات
 األردن 

 أ.د. ھناء  الفلفلي 
 میسون الشوابكةالباحثة 

5 . 
ي تع��ز األمن المجتم�ي من وجهة نظر  

�وي �ض دور المرشد ال�ت
الحكوم�ة   المدارس  ي 

�ض االو�  الثالث  الصفوف  معل�ي 
 االردن�ة

 فؤاد أبو شّنار د.  األردن 

6 . 
للطلبة   ي 

ايض السي�ب األمن  تع��ز  ي 
�ض ض  ���ني ال�ت المرشدين  دور 

ض  ي فلسطني
ض �ض  المراهقني

ض   أ.د نعمات علوان  فلسطني

7 . 
المجتم�ي داخل   األمن  لتنم�ة  اإلرشاد�ة كوس�لة  الخدمات 
الفلسطين�ة   (المدرسة  ض  فلسطني ي 

�ض ���ة  ال�ت المؤسسات 
ا)  أنموذج�

ض   النجارأ.د �حيي   فلسطني

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجلسة الثان�ة  :1513-:4511

ف   المكان:   قاعة صندوق الملك عبدهللا للتم�ي

                                       د. سه�لة بنات     رئ�س الجلسة: 

ي تحقيق األمن المجتم�ي   محور الجلسة: 
�وي �ف    دور اإلرشاد النف�ي وال�ت

 اسم الباحث  البلد  عنوان البحث  الرقم 

1 . 
جودة الحیاة لألفراد ذوي اإلعاقة وعالقتھا بالدعم المقدم من 

 مراكز التربیة الخاصة 
 األردن 

 إخالص المصبحیین الباحثة 
 د. منیرة المصبحیین 

2 . 
صورة االب المدركة وعالقتها بتقدير الذات لدى  عينة من  

ي محافظة معان 
ي وقع فيها الطالق �ض ي األ� اليت

ض �ض  المراهقني
 األردن 

ض أحالم  الباحثة   المصبحيني
 أبو درو�ش ميض الباحثة 

3 . 
أھمیة وواقع دور المرشد التربوي في تعزیز األمن المجتمعي 

 من وجھة نظر أعضاء ورؤساء أقسام اإلرشاد في األردن 
 األردن 

 د. بھاء شواقفھ 
 أحمد خوالده الباحث 

4 . 
المرحلة لم عن بعد لدى طلبة  عالصحة النفسیة وعالقتھا بالت

 األساسیة في األردن 
 األردن 

 د. سھیلة بنات
 د. نسیبة الموسى 

 رند عربیات د.
 تھاني بنات  د.

 خدیجة البالونة
 راضي البالونة 

5 . 
(دراسة   المجتم�ي  األمن  لضمان  حة  مق�ت ت����ة  أسس 

 تحل�ل�ة). 
 د. رو�دە العابد  األردن 

6 . 
 أثر رأس المال النفسي في تحقیق األمن النفسي لدى الطلبة 

 حمزة الربابعة د.  األردن  المتعافین من فایروس كورونا في جامعة الیرموك  

7 . 
األمن المجتم�ي وعالقته بضبط الذات من وجهة نظر طلبة  

ي جامعة العلوم اإلسالم�ة العالم�ة 
���ة �ض  كل�ة العلوم ال�ت

 األردن 
 المصاروة د. عدي 

 د.أسامة المصاروة 
 

احة  13:15-13:30  اس�ت

 الثالثة الجلسة   13:30-15:00

 مدرج المئ��ة  المكان: 

 أ.د ع�ي الصوا      رئ�س الجلسة: 

ي تحقيق األمن المجتم�ي   األدوار   محور الجلسة: 
���ة �ف    المستجدة للق�ادات ال�ت

 اسم الباحث  البلد  عنوان البحث  الرقم 

1 . 
إسهام   بيئة  درجة  توف�ي  ي 

�ض إر�د  محافظة  مدارس  مديري 
الوجا�ي من وجهة نظر  التعل�م  إ�  تعل�م�ة آمنة للعودة 

ض    المعلمني
 األردن 

 سماح دغیم الباحثة 
 د. بسام غانم

2 . 
دور اإلدارات المدرسیة في المدارس الحكومیة في تعزیز  
وجھة نظر  من  الثانویة  المرحلة  لدى طلبة  الفكري  األمن 

 المعلمین في محافظة إربد 
 الزعبي  د. محمد األردن 

3 . 
تفع�ل   ظل  ي 

�ض المجتم�ي  األمن  لتحقيق  ح  مق�ت تصور 
ي  

�ض ض  األ�اد�ميني القادة  قبل  من  المجتمع�ة  المسؤول�ة 
 تالجامعا

 األردن 
 د. د�ما الزو�ري
 د. فاطمة الراوي



ي تحقيق األمن المجتم�ي  . 4
���ة �ض  ھنادي الھنداويد.  األردن  دور الق�ادات ال�ت

5 . 
محافظة  مدارس  ي 

�ض ���ة  ال�ت الق�ادات  ممارسات  واقع 
ي تحقيق األمن المجتم�ي 

 عجلون لدورها الق�ادي �ض
 د. مھا المومني األردن 

6 . 
ي تع��ز  

���ة المسؤولة لدورها �ض درجة ممارسة الق�ادات ال�ت
طلبة   لدى  بالمسؤول�ة  والشعور  المجتم�ي  االنتماء 

 األساس�ة العل�ا من وجهة نظر أول�اء األمور. المرحلة 
 ریحاب ابراھیم الباحثة  األردن 

7 . 
�عة   وال�ش النسوي  الفكر  ض  بني للمرأة  المجتم�ي  األمن 

 اإلسالم�ة 
 د. محمد الطرایرة  األردن 

 

 

 الثالثة الجلسة   13:30-15:00

ي   المكان: 
 قاعة صندوق الملك عبدهللا الثايف

 الخواجا د. ماجد     رئ�س الجلسة: 

ي تحقيق األمن المجتم�ي      محور الجلسة: 
 مواضيع �سهم �ف

 اسم الباحث  البلد  عنوان البحث الرقم 

1 . 
الهجرة   نحو  العل�ا  الدراسات  طلبة  اتجاهات  استطالع  

 بأشكالها كمؤ�ش لألمن المجتم�ي 
 الجزائر 

 ف��دة بولسنان  .د أ 
 د فؤاد الطالفحة. أ 

2 . 
معالجة   ي 

�ض ي 
المكايض مقاصد  التوز�ــــع  وفق  األ�ي  العنف 

ي محافظة العقبة من  
�عة اإلسالم�ة �ض م  ٢٠٢١/ ٢٠١5ال�ش

 GIS  خالل برامج نظم المعلومات الجغراف�ة
 سوزان العنوز الباحثة   األردن 

3 . 
من   األردني  المجتمع  في  التطرف  على  وأثرھا  الفتاوى 

 وجھة نظر مؤسسات اإلفتاء الرسمیة وغیر الرسمیة
 مصطفى العوادد.  األردن 

4 . 
التفاؤل   �س�كولوج�ة  وعالقتها  السائدة  التفك�ي  أنماط 
ي ضوء  

التعلم �ض والتشاؤم لدى أ� الطلبة ذوي صع��ات 
ات   بعض المتغ�ي

 األردن 
 خالد الموا�ي الباحث 

 ف�صل النوا�ە  د. 

5 . 
ي  

التدر�س �ض اعضاء هيئة  ي لدى 
الوظ��ض اق  االح�ت مستوى 

وعالقته بدرجة ممارستهم للمسؤول�ة  الجامعات االردن�ة  
ي ضل جائحة كورونا 

 المجتمع�ة �ض
 األردن 

ض الن�او�ن د.   معني
 را�ي الشقران د. 
 مهند الشبول د. 
 محمد مصط�ض                  د. 

6 . 
ي إمارة الشارقة 

تداع�ات جائحة كورونا ع� األمن األ�ي �ض
 بدولة اإلمارات الع���ة المتحدة 

 اإلمارات
ي د.   عبدهللا الح�ايي
 عدنان الضمور د. 

7 . 
ي  

�ض وأثرها  واالقتصاد�ة  واالجتماع�ة  الس�اس�ة  التحد�ات 
تحقيق األمن المجتم�ي من وجهة نظر أعضاء مؤسسات  

ي 
ي األرديض

  المجتمع المديض
 را ز�نات الفقالباحثة  األردن 

ي تحقيق األمن المجتم�ي  . 8
  د. ماجد الخواجا األردن  دور اإلعالم �ض

 

   وتوز�ــــع الشهادات الختام والتوص�ات 15:00-15:30

 اء دالغ 15:30


