عناوين المراسالت

التسجيل والرسوم

توجه كافة المراسالت المتعلقة بالمؤتمر إلكترونًي ا عىل موقع

يتم التسجيل للمؤتمر من خالل تعبئة البيانات والمعلومات
الواردة في استمارة المشاركة عىل الموقع اإللكتروني للمؤتمر،
ويتم دفع رسوم المشاركة كما هو مبين أدناه حال قبول البحث
وبموعد أقصاه أسبوعان من تاريخ القبول.

المؤتمر عىل العنوان اآلتي:

https://education.yu.edu.jo/index.php/edconf2022
ولمزيد من االستفسارات يمكن التواصل عبر البريد اإللكتروني
للمؤتمر:
ed.conferences@yu.edu.jo
هاتف 00962 2 7211111
فرعي 3730

اللجنة التحضيرّية للمؤتمر
أ .د .نــواف شطــناوي
أ .د .هاني عــبيـــدات
أ .د .ربــا الـبــطايـــنة
أ .د .أحـمد الشريفيـن
أ .د .مـحمد الحوامـــدة
د .مـحمد بني هـــاني
د .عـالء المخــزومــي
د .مؤيـــد مقــــدادي
السيد محمد شرايري

رئيس المؤتمر
رئيس اللجنة التحضيرّية
عضًو ا
عضًو ا
عضًو ا
عضًو ا
عضًو ا
عضًو ا
عضًو ا  /ممّثل العالقات العامة

سكرتاريا المؤتمر :السيدة ريما شطناوي

مالحظات ومواعيد مهمة:
 6آذار  :2022آخر موعد الستالم الملخصات
 3نيسان  :2022آخر موعد الستالم البحوث
ُ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.

أوًال :المشاركة من خارج األردن وجاهيًا

يدفع المشارك رسوم المشاركة في المؤتمر من خارج األردن
وجاهًي ا مبلًغ ا وقدره ( )400دوالر أمريكي من خالل حوالة بنكية
في حساب المؤتمر المبين أدناه .وتشمل هذه الرسوم اإلقامة
مدة ثالث لياٍل في الفندق ،والضيافة ،والمواصالت من المطار
إىل مكان انعقاد المؤتمر والعودة إىل المطار ،وكتاب المؤتمر
وحقيبته وشهادة المشاركة في المؤتمر.

تنّظ م كلية التربية في جامعة اليرموك
مؤتمًرا بعنوان:

ثانًي ا :المشاركة من خارج األردن إلكترونًي ا

"التربية والتنمية المستدامة:
الريادة واالبتكار"

يدفع المشارك رسوم المشاركة في المؤتمر من خارج األردن
إلكترونًي ا مبلًغ ا وقدره ( )250دوالًرا أمريكًي ا من خالل حوالة
بنكية في حساب المؤتمر المبين أدناه .وتشمل هذه الرسوم:
كتاب المؤتمر وشهادة المشاركة في المؤتمر وحضور الجلسات
إلكترونًي ا.

ثالًث ا :المشاركة من داخل األردن وجاهًي ا أو إلكترونًي ا

يدفع المشارك رسوم المشاركة في المؤتمر من داخل األردن
وجاهًي ا أو إلكترونًي ا مبلًغ ا وقدره ( )50ديناًرا أردنًي ا من خالل
حوالة بنكية في حساب المؤتمر المبين أدناه .وتشمل هذه
الرسوم كتاب المؤتمر وشهادة المشاركة في المؤتمر وحقيبته
لمن يحضر وجاهًي ا.
أرقام الحسابات الخاصة بالمؤتمر:
حساب رقم ( )$ 090003424722بالدوالر األمريكي
حساب رقم ( )JD 090003121018بالدينار األردني

اسم صاحب
الحساب

Yarmouk University

Beneficiary
Name

اسم البنك

Cairo Amman Bank

Beneficiary
Bank

فرع البنك

Yarmouk University Branch

Branch
Name

أيبان (دوالر)

JO53CAAB120000000009003424722

)IBAN ($

أيبان (دينار)

JO96CAAB1200000000090003121018

)IBAN (JD

نوع الرمز

001200

Sort Code

رمز
السويفت

CAABJOAM

Swift Code

خالل المدة من  10إىل  12أيار 2022م
في رحاب جامعة اليرموك  -كلية التربية
إربد  -األردن

أهداف المؤتمر

مقدمة
بعد أكثر من عام من جائحة كورونا العالمّية،

وما أفرزته من تغييرات سياسّية واقتصادّية

واجتماعّية ألقْت بظاللها عىل التعلم والتعليم

عالمًي ا ،فقد شّكلت أكبر تهديد لمنجزات التنمية
خالل العقدين الماضيين ،وجعلت العالم أجمع

في مسار أبعد عن تحقيق أهداف التنمية
المستدامة ..األمر الذي يتطلب تضافر الجهود

إلعادة توجيه التعليم نحو التنمية المستدامة،

وأن

يصبح

تبّني

تحقيق

أهداف

التنمية

المستدامة  2030أمًرا جوهرًيا في صلب العملية

التعليمّية ،وأساس التعاون العالمّي الرائد؛ من
أجل االرتقاِء بمخرجات عملية التعّلم في ظّل
اقتصاد

المعرفة

والعصر

الرقمي

والثورة

يهدف المؤتمر التعّرف إىل:
المناهج التربوّية في العصر الرقمّي
استراتيجيات التدريس المعاصرة لتحقيق
التنمية المستدامة

والبحث العلمّي َو ْف ق أعىل المستويات العالمّية،

جاءت الدعوة النعقاد هذا المؤتمر.

وأوراق العمل ،أو الحضور والمناقشة.

الباحث بقبول ملخص بحثه مبدئًي ا في غضون

والتعليم الدامج

تطبيقات البحث العلمّي في علم النفس
والصحة النفسّية

أحدث الخبرات والمعارف وتبادلها بين الخبراء

والمختصين في المجاالت التربوّية المختلفة

محاور المؤتمر

المناهج في العصر الرقمّي
استراتيجيات التدريس اإلبداعّية

رؤية كلية التربية ورسالتها المستمّدة من رؤية

والتمّيز والمساهمة في تحسين نوعية التعليم

المؤتمر من خالل تقديم البحوث والدراسات

األنظمة اإلدارّية التربوّية في العصر الرقمّي
برامج ومناهج ذوي االحتياجات الخاصة

تصميم التعليم في زمن األزمات

تكنولوجيا األداء البشرّي
التربية عىل المواطنة العالمّية

الجامعة ورسالتها في السعي نحو اإلبداع والريادة

والباحثين ،وطلبة الدراسات العليا المشاركة في

تطبيقات الذكاء االصطناعّي في التعليم
والتعلم

الصناعية الرابعة ..فالتحديات هائلة ،ولكن هناك

واستمراًرا لهذه الجهود المبذولة ،وانطالًق ا من

يمكن للراغبين من أعضاء هيئة التدريس،

يرسل ملخص البحث ( )Abstractإلكترونًي ا
مشتمًال عىل عنوان البحث واسم الباحث وفي

الموارد التعليمّية المفتوحة
تطبيقات الذكاء الصناعّي في التعليم والتعلم

أيًض ا ما يدفع لألمل بمستقبل أكثر إشراقة..

شروط المشاركة

مهارات التفكير الريادّي واإلبداعّي
اإلدارة في العصر الرقمّي

الصحة النفسّية

التعليم في زمن األزمات

حدود ( 250 - 200كلمة) ،علًم ا أن آخر موعد
الستالم الملخصات هو  6آذار  ،2022وسيبلغ
أسبوع من تاريخ استالمه.

ترسل نسخة إلكترونية من البحث بصورته
النهائية في موعد أقصاه  3نيسان ،2022

وسيبلغ الباحث خالل أسبوعين من تاريخ استالم
البحث بقرار لجنة التحكيم بشأن قبول البحث

للمشاركة في المؤتمر.

تقبل األبحاث باللغتين العربية واإلنجليزية مع

تقديم ملخصين باللغتين ،عىل أن ال يزيد البحث

عىل  15صفحة.

مواصفات البحث

يقبل البحث للمشاركة في المؤتمر إذا توافرت فيه

الشروط اآلتية:

أن يعالج موضوعه أحد محاور المؤتمر.
أن يكون أصيًال لم يسبق نشره أو تقديمه إىل
مجلة أو مؤسسة أو مؤتمر آخر ،وأن يلتزم

الباحث في كتابته للبحث بمواصفات (.)APA

يرسل البحث مطبوًع ا عىل الحاسوب بصيغة

التقويم في ظل التعلم والتعليم اإللكترونّي
التعليم الدامج والتصميم الشامل من أجل

ملف  Wordوبتباعد بين األسطر  1.5نقطة،

علم النفس اإليجابّي

بالعربية ،وحجمه باإلنجليزية ونوعه Times 12

التعلم

وحجم الخط ونوعه Simplified Arabic 14

.New Roman

