
املؤمتر العلمي السابع 
“الدويل واملحكم”

بعنوان

الرتبية الخاصة املعارصة:
الرؤية االسترشافية والتحديات

خالل الفرتة من 

25 - 26 / نيسان/2023

تنظمه: 
كلية العلوم الرتبوية والنفسية

جامعة عامن العربية

)املؤمتر وجاهي(

رئيس املؤمتر:
د. هيام التاج

عميد كلية العلوم الرتبوية والنفسية 
 جامعة عامن العربية

رشوط املشاركة
1- أن يرتبط البحث املقدم بأحد محاور املؤمتر.

2- أن ال يكون البحث قد نرش سابقاً أو قدم ملؤمتر آخر.

3- أن يلتــزم البحــث بــرشوط وعنــارص البحــث العلمــي الرصــن وقواعــد 

النــرش والتوثيــق وفقــاً لـــ APA ) اإلصــدار الســابع(.

4- أن يكتــب البحــث عــى برنامــج Microsoft Word بحجــم خــط 14 ونــوع 

 Times للبحــوث باللغــة العربيــة، وبحجــم 12 وبنــوع Simplified Arabic

New Roman للبحــوث باللغــة اإلنجليزيــة.

5- أن ال يتجاوز البحث 20 صفحة مع امللحقات واألشكال واملراجع.

6- يرفــق مــع البحــث كلــامت مفتاحيــة، وملخصــان أحدهــام باللغــة العربيــة 

واآلخــر باللغــة اإلنجليزيــة عــى أن ال يزيــد عــدد كلــامت امللخــص عــن 250 

. كلمة

التعديــات  وترســل  العلمــي،  للتحكيــم  البحــوث  جميــع  اخضــاع  يتــم   -7

لالتــزام بهــا مــن قبــل الباحثــن.

8- سيتم نرش البحوث يف كتاب خاص بوقائع املؤمتر.

9- يرســل الباحثــن ســرة ذاتيــة مختــرة ال تتجــاوز الخمســة ســطور عنــد 

ارســال البحــث بصورتــه النهائيــة.

 10- ترسل البحوث عى امييل املؤمتر

تواريخ مهمة 

- آخر موعد الستام امللخصات: 2023/02/10 م  

- آخر موعد الستام البحث بالشكل النهايئ: 2023/04/8 م  

- موعد انعقاد املؤمتر: 25-2023/04/26 م  

التسجيل باملؤمتر والرسوم 
رسوم االشرتاك يف املؤمتر

200 دوالر أمرييك أو ما يعادلها بالدينار األردين للباحثن املشاركن من   •
أعضاء هيئة التدريس من داخل األردن وخارجه.

70 دوالر أمرييك أو ما يعادلها بالدينار األردين لطلبة الجامعات من داخل األردن.  •
تسدد الرسوم عى الحساب البنيك اآليت:   •

IBAN No. : JO68 IIBA 1190 0000 0119 0000 0175 00
Swift Code: IIBAJOAM200
ISLAMICI INTERNATIONAL ARAB BANK
AMMAN ARAB UNIVERSITY 

مالحظة: - عند املشاركة بأكرث من بحث علمي يدفع املشارك %50 من رسوم 
البحث الثاين.

- ترسل صورة عن وصل التحويل أو الدفع عى امييل املؤمتر وباسم الباحث.
 - تتوفر خدمة املساعدة يف حجوزات الفنادق وفقاً لرغبة الباحثن.

معلومات إضافية:
يتحمل املشارك تكاليف السفر واإلقامة.  •

تتضمن رسوم املشاركة اآليت: )وجبة غداء ليومن( ، )حقيبة + قرطاسية(.  •

للتواصل

لالستفسار يرجى االتصال أو إرسال رسالة عىل العناوين اآلتية: 
كلية العلوم الرتبوية والنفسية /   جامعة عامن العربية

 شارع األردن – موبص – عامن )11953( األردن, ص.ب )2234(
رقم الهاتف: 780540040 00962 داخيل )207، 473( 

سكرتاريا املؤمتر: اآلنسة عبر عنبة     اآلنسة رشا مسامر 
للتواصل عرب الواتس آب

رئيس املؤمتر: د. هيام التاج )00692796404263( 
د. أنس الهناندة )00962785428198( / 
اآلنسة عبر عنبة )00962792241219( 

 seconf23@aau.edu.jo   :الربيد اإللكرتوين للمؤمتر
www.aau.edu.jo  :موقع الجامعة االلكرتوين

https://erp.aau.edu.jo/conferences/seconf23/ :موقع املؤمتر االلكرتوين 

لجنة اإلعالم والعالقات العامة

رئيساً - أ. وضاح مسامر   
عضواً - د. خليل الفيومي   
عضواً - د. جهاد املومني   



اللجنة العلمية للمؤمتر

اللجنة االستشارية العليا للمؤمتر فكرة املؤمتر
يــأيت املؤمتــر العلمــي الســابع لكليــة العلــوم الرتبويــة والنفســية يف جامعــة 
"الرتبيــة الخاصــة املعــارصة: الرؤيــة  عــامن العربيــة  لهــذا العــام بعنــوان 
ــات" اســتجابًة ملــا يشــهده الوقــت الحــارض مــن تطــورات  ــترشافية والتحدي االس
متســارعة يف شــتى مجــاالت الحيــاة  بشــكل عــام ، ويف ميــدان الرتبيــة الخاصــة 
ــاول  ــع، لنح ــس الواق ــن يف عك ــون رشكاء فاعل ــا  لنك ــع بن ــام دف ــاص، م ــكل خ بش
عــى  اإليجــايب  التأثــر  شــأنها  مــن  بتوصيــات  والخــروج  ودراســتها  تأملهــا 
املهتمــن بالقضايــا الرتبويــة لفئــات املجتمــع، ويتنــاول املؤمتــر مســتجدات 
ــداداً ملؤمتــرات متخصصــة  هامــة يف الرتبيــة الخاصــة ليكــون هــذا املؤمتــر امت
ــا يف  ــراز دوره ــعى إلب ــت تس ــا زال ــي م ــة الت ــامن العربي ــة ع ــت يف جامع أقيم
ــص  ــدة، و باألخ ــاالت ع ــز يف مج ــادة والتمي ــم الري ــال دع ــن خ ــع م ــة املجتم خدم
دعــم األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة واالميــان بقدرتهــم عــى اإلنجــاز واإلبــداع 
واالبتــكار، وباعتبارهــم جــزٌء مــن العطــاء يف هــذا املجتمــع، وكذلــك الحــال 
ــة  ــات الرتبي ــد فئ ــن كأح ــن واملوهوب ــداع واملبدع ــى اإلب ــز ع ــق الرتكي ــن طري ع
ــتثامر  ــا الس ــم ودعمه ــان أفكاره ــارص واحتض ــامم مع ــت باهت ــي حظي ــة الت الخاص

ــره. ــع وتطوي ــاء املجتم ــات يف بن ــذه الطاق ه

كل  يف  واملهتمــن  والباحثــن  املختصــن  يناشــد  املؤمتــر  فــإن  هنــا  ومــن 
مــا يخــص الرتبيــة الخاصــة ملشــاركة أوراقهــم البحثيــة وتبــادل الخــربات مــع 
املشــاركن يف حــدث علمــي هــو األقــرب لألكادمييــن مــن كل دول العــامل.

اهداف املؤمتر
يهــدف املؤمتــر العلمــي الســابع الــدويل واملحكــم لكليــة العلــوم الرتبويــة 
والنفســية يف جامعــة عــان العربيــة الســترشاف رؤى الباحثــن حــول مواجهة 

التحديــات املســتجدة يف ميــدان الرتبيــة الخاصــة مــن خــالل:
1- استقصاء أحدث التوجهات العاملية املعارصة يف الرتبية الخاصة.

2- الريادة واالبداع يف تنمية التفكر العلمي والتفكر الناقد.
3- توجيــه الباحثــن واملامرســن يف ميــدان الرتبيــة الخاصــة إىل اســتثامر 

ومواكبــة أحــدث املناهــج وأســاليب التدريــس. 
النفــي والرتبــوي واألرسي يف دعــم  4- لفــت األنظــار إىل دور اإلرشــاد 

وأرسهــم.  واملوهوبــن  اإلعاقــة  ذوي  قضايــا 
5- استطاع واقع وآفاق االتجاهات العلمية املعارصة يف ميدان الرتبية الخاصة.

6- الســعي نحــو تحســن جــودة برامــج اعــداد وتأهيــل معلمــي الرتبيــة الخاصــة 
يف الجامعــات ونتاجــات التعلــم.

7- استرشاف مستقبل الرتبية الخاصة ضمن منظومة التعليم املحلية والدولية.
ــة  ــة والرتبي ــن جه ــام واألرسة م ــم الع ــن دور التعلي ــل ب ــوة إىل التكام 8- الدع

الخاصــة مــن جهــة أخــرى خاصــة يف الكشــف واإلحالــة والعــاج والتقييــم.

محاور املؤمتر
يشتمل املؤمتر عىل املحاور اآلتية:

• أساليب واسرتاتيجيات التعليم الحديثة لتدريس ذوي اإلعاقة واملوهوبن.
التعليــم  تكنولوجيــا  مواكبــة  ومــدى  بعــد  عــن  والتعلــم  االلكــرتوين  التعليــم   •

الخاصــة. الرتبيــة  تواجــه  التــي  للتحديــات 
• األدلة واملعاير العاملية لتشخيص وتصنيف فئات الرتبية الخاصة.

• اإلدارة والقيــادة الرتبويــة يف املؤسســات الرتبويــة الدامجــة ومراكــز الرتبيــة 
الخاصــة ومــدارس املوهوبــن واملتميزيــن.

• أخاقيــات املهنــة وإعــداد املعلمــن واإلدارات الرتبويــة والتطويــر املهنــي يف 
ميــدان الرتبيــة الخاصــة.

• تقويــم نتاجــات التعلم لضامن جودة املخرجات التعليمية والحصول عى االعتامدات الدولية.
• اإلرشاد النفي والرتبوي واألرسي ودوره يف ميدان الرتبية الخاصة. 

• الخدمات املساندة وقضايا التأهيل والدمج الشامل: واقع وتطلعات.
•  القوانن الخاصة بحقوق ذوي اإلعاقة: تجارب وخربات عربية وعاملية. 

• مشكات البحث العلمي يف ميدان الرتبية الخاصة.
• الريادة واإلبداع واالبتكارات املعارصة لخدمة األشخاص ذوي االعاقة.

ويتضمــن الربنامــج العلمــي إلقــاء محــارضات وعــرض أبحــاث علميــة ومعــرض لألشــغال 
اليدويــة ملراكــز ذوي اإلعاقــة.

 اللجنة التحضريية للمؤمتر
تتكون اللجنة التحضريية للمؤمتر:

- د. هيام التاج )عميد كلية العلوم الرتبوية والنفسية(      رئيساً
- د. رامي الشقران                                         نائب رئيس اللجنة التحضرية للمؤمتر

- أ.د. عودة أبو سنينة                      عضواً
- أ.د. سهر التل        عضواً
- أ.د. انتصار العشا         عضواً
- د. فيصل عبد الفتاح        عضواً
- د. مروان الصامدي        عضواً
- د. نسيبة املوىس        عضواً
- د. رند عربيات        عضواً
- د. زهر زغلول         عضواً
- د. وفاء العيد        عضواً
- د. نبيل حميدان        عضواً
- د. سامر العيارصة        عضواً
- د. رضوان أبو سيف        عضواً
- د. دينا بزادوغ        عضواً
- د. أنس الهناندة           عضواً

- أ.د. عدنان الجادري              رئيساً
- أ.د. سهام أبو عيطة             عضًوا
- أ.د. وائل مسعود            عضًوا
- أ.د. شذى العجييل            عضًوا
- أ.د. سهيلة بنات             عضًوا
- أ.د. خالد أبو شعرة            عضًوا
- أ.د. محمد املومني            عضًوا
- أ.د. عليا العويدي             عضًوا

- د. رامي الشقران            عضًوا
- د. هيام التاج           عضًوا
- د. إياد الشوارب           عضًوا
- د. بسام غانم           عضًوا
- د. معن نراوين           عضًوا
- د. حسن الطراونة           عضًوا
- د. عبدالله الدرواشة            عضًوا
- د. بهجت أبو سليامن           عضًوا

- أ.د. عبد الله عويدات                                األردن
- أ.د. جميل الصامدي                                 األردن
- أ.د. إبراهيم الزريقات                                األردن

- أ.د. نعامت علوان                                فلسطن 
- د. جعفر أبو صاع                                   فلسطن
- د. حسام القاسم                                    فلسطن
- د. منال القيي                                      فلسطن

- أ.د. عبد العزيز الرسطاوي                           االمارات العربية املتحدة
- د. أحمد حمدان              االمارات العربية املتحدة

- د. أحمد الشيحة               دولة الكويت

- أ.د. دوييل منصورية                                 الجزائر
- أ.د. ربيع العبزوزي                                    الجزائر

- أ.د. إبراهيم القريويت                            سلطنة ُعامن

- أ.د. إبراهيم املعيقل                            اململكة العربيةالسعودية

- أ.د. إيهاب البباوي                                    جمهورية مر العربية

- د. هند غدايفي                                             الجزائر

-  د. عيل موىس                                         تونس


