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اللجنة التحضيرية للمؤتمر :
أ.د. عبد الرزاق قاسم الشحاده       ( رئيس المؤتمر) 

أ.د. ريما عبد الكريم أبو خلف        (رئيس اللجنة العلمية) 
أ.د. إقبال حمزة جبريل                     (رئيس اللجنة التنظيمية) 

أ.د. سعد غالب ياسين                                      عضًوا
أ.د. أمجد محمود زريقات                                  عضًوا
أ.د. خالد حسن سليمان                                    عضًوا
د. فؤاد علي القرم                                            عضًوا
د. محمد حسن الطراونة                                  عضًوا
د. عبد القادر فارس البواب                              عضًوا
د. منير محمد العفيشات                                عضًوا
د. محمد فهمي غزوي                                   عضًوا
 د. نبيل عبد الفتاح أبو شعبان                       عضًوا

تواريخ مهمة :
������������إلى���������اســــــتــــــالم�الـمـــشـــــاركات����������من��
���������������إلى����������الحصول�على�نتيجة�التقييم��������من��
������������إلى��������������من� الــــتـــســــجــيــل�للـــمـــؤتــمــر��
������������إلى��������������من� مــــوعد�انعـــقـــاد�الـــمـــؤتمر��

اللجنة العليا للمؤتمر :
أ.د. محمد أحمد المجالي                         (رئيس الجامعة)

أ.د. طارق مصباح القرم                          (نائب رئيس الجامعة)

أ.د. عبد الرزاق قاسم الشحاده         (عميد الدراسات العليا) 

أ.د. محمد أحمد عالية                     (عميد البحث العلمي واالبتكار)

أ.د. ريما عبد الكريم أبو خلف           (نائب عميد الدراسات العليا) 

مخرجات المؤتمر :
�يحصل المشاركون  على شهادة مشاركة وحضور.

المكتبة� في� إيداع� وبرقم� المؤتمر� في� المقبولة� بالملخصات� ُكتّيب�  -

الوطنية��
الدولي� الرقمي� الوثيقة� معرف� على� الُكتّيب� في� ملخص� - سيحصل كل�

�����،��كمرجع�توثيق�عالمي�
للنشر� وترشيحها� المحاور� وحسب� المقدمة� ا�بحاث� من� مجموعة� اختيار�  -
����
في�مجالت�علمية�مصّنفة�في�قواعد�البيانات���������	��

� ��مجلة�جامعة�الزيتونة�ا�ردنية�للدراسات�القانونية
���

� ������مجلة�جامعة�الزيتونة�للدراسات�ا£نسانية�واالجتماعية��

������������������������ ����������������
���������
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المؤتمر العلمي ا¬ول لطالب الدراسات العليا
(مساهمات نحو التميز وا¯بداع)

�e 1st Scienti�c Conference for Graduate Students
(Contributions toward Excellence and Creativity)

03-04/05/2023

الجهات المدعوة للمشاركة

طالب الدراسات العليا والحاليين والخرجين من جميع الجامعات ا¬ردنية.

http://scgs.zuj.edu.jo :  موقع المؤتمر
scgs@zuj.edu.jo             : إيميل الـمـــؤتمر
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في  الفعال  ا£سهام  في  ا�ردنية  الزيتونة  جامعة  رسالة  من  انطالًقا 
المتخصصة  بالكفاءات  العمل  للمجتمع، ورفد سوق  المستدامة  التنمية 
القادرة على القيادة والريادة وا£بداع من خالل التركيز على البحث العلمي 
الدراسات  عمادة  تقوم  جاذبة،  وتعليمية  علمية  بيئة  وتطوير  التطبيقي، 
العليا بتنظيم المؤتمر العلمي ا�ول لطالب الدراسات العليا في الجامعات 
ا�ردنية لزيادة االهتمام ورفع مستوى برامج الدراسات العليا مما يسهم 
العلوم  توطين  في  المساهمة  تستطيع  علمية  كوادر  تأهيل  في 
هذا  يسهم  حيث  العلمية،  بالمجاالت  بالمجتمع  والنهوض  والمعرفة 
جسور  وإيجاد  والخاصة  العامة  بالمؤسسات  الجامعة  ربط  في  المؤتمر 
كافة  في  ا�خرى  الجامعات  في  العليا  الدراسات  طالب  مع  التواصل 

التخصصات.

-تعزيز التعارف وتوثيق ُعرى التواصل بين طالب الدراسات العليا في مختلف 
الجامعات ا�ردنية.

-االسهام في صقل الشخصية ا�كاديمية المستقلة لطالب الدراسات العليا 
من خالل عرض نتائج بحوثهم في المؤتمرات العلمية.

بمهارات  واالرتقاء  العليا  الدراسات  لطالب  البحثي  النشاط  على  -التعرف 
ومستوى البحث لديهم.

تعزيزها  في  واالسهام  البحثية  العليا  الدراسات  طالب  إمكانيات  -تطوير 
واالستفادة منها في خدمة القضايا التنموية للمجتمع.

-ا£سهام في تطوير الشراكة البحثية وتبادل المعلومات والخبرات والتعرف 
على االهتمامات البحثية المشتركة لطالب الدراسات العليا.

تلك  توظيف  وكيفية  المختلفة  العلوم  بين  القائمة  العالقات  -فهم 
العالقات في تحسين  البحث العلمي وتطويره.

نبذة عن عمادة الدراسات العليا :
العمادات  إحدى  ا�ردنية  الزيتونة  جامعة  في  العليا  الدراسات  تُعدعمادة 
الدراسات  لبرامج  والتطوير  والمتابعة  ا£شراف  بها  أنيط  وقد  المساندة 
سبيل  في  ا�كاديمية،  وأقسامها  الجامعة  كليات  مع  بالتنسيق  العليا 
دراساتهم  باستكمال  الراغبين  للطالب  الفرص  بإتاحة  الجامعة  رؤية  تجسيد 

العليا.
العليا وتنظيم عملية  الدراسات  برامج  وتقوم العمادة با£شراف ومتابعة 
تشمل  وهي  الجامعة  تطرحها  التي  الماجستير  برامج  في  الطلبة  قبول 

اثني عشر برنامًجا موزعة على سبع كليات كاÄتي:

تعليمات المشاركة في المؤتمر :
   يعقد المؤتمر وجاهيًا في حرم جامعة الزيتونة ا�ردنية.

   يمكن المشاركة في المؤتمرمن خالل: 
-ملخصات الرسائل الجامعية.

-البوسترات.
-ا�بحاث غير المنشورة والمستّلة من الرسائل الجامعية. 

-يتم تقديم الملخص أو البحث المقبول  أو البوستر ضمن الشروط التالية:
��أن تكون المشاركة ضمن أحد محاور المؤتمر السبعة.

� كلمة والبوستر عن صفحة واحدة والبحث عن ����أن ال يزيد  الملخص عن 
�� صفحة باللغة العربية أو ا£نجليزية.

المؤتمر  موقع  خالل  من  بالمؤتمر  والتسجيل  المشاركة  إرسال  ��يتم 
ا£لكتروني وحسب التعليمات.

��المحور ا�ول: العلوم ا�ساسية والتطبيقية
����الكيمياء، الفيزياء، الرياضيات، ا�حياء.

��المحور الثاني: العلوم ا£نسانية والتربوية
     اللغة العربية، اللغات ا�جنبية وآدابها، العلوم التربوية.

��المحور الثالث: العلوم الصحية والصيدالنية
����الطب البشري، طب ا�سنان، الصيدلة، التمريض. 

��المحور الرابع: العلوم ا£دارية واالقتصادية
     المحاسبة، ا£دارة، التسويق، تحليل ا�عمال، المالية والمصرفية، االقتصاد 

الرقمي. 
��المحور الخامس: العلوم الهندسية والتصميم

 الهندسة المدنية، المعمارية، الميكانيكية، الكهربائية، الطاقة البديلة،        
التصميم الجرافيكي، الوسائط المتعددة، التصميم الداخلي.   

��المحور السادس: علوم تكنولوجيا المعلومات
    علم الحاسوب، هندسة البرمجيات، ا�من السيبراني، الذكاء االصطناعي.

�� المحور السابع: العلوم القانونية
     الحقوق.

محاور المؤتمر :

هندسة البرمجياتالعلوم وتكنولوجيا المعلومات
علم الحاسوب

الرياضيات
العلوم الصيدالنيةالصيدلة

التمريض

اÄداب

ا�عمال

الحقوقالحقوق
التصميم الجرافيكيالعمارة والتصميم

اللغة ا£نجليزية/ أدب
إدارة ا�عمال

التسويق
تحليل ا�عمال

المحاسبة

التمريض السريري/ البالغين

التخصصالكلية

أهداف المؤتمر :


