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ًبمئويةًالدولةًاألردنيةًًءً احتفا
ً

العاليًوالبحثًالعلميًووزارةًالثقافةًالمؤتمرًًالتعليمتنظمًجامعةًالبلقاءًالتطبيقيةًبالتعاونًمعًوزارةً

 " التنميةًوالخدماتًالعامةًفيًمائةًعامتطورًً"العلميً:ً

“The Centennial Growth of Services & Sustainable Development 

 in Jordan 2021-1921” 

ً

ً(4/10/2021-5)منًخاللًالفترةًً

ً

 ًالتيمزتقنيةًًوبواسطةًالبثًالمباشرًعبرًالتطبيقيةًءفيًحرمًجامعةًالبلقاً

ً

ًجدولًاألعمالًًًًًًًًًًًًًًً
 

ًاليومًاألولً

4/10/2021ًًثنيناأل
 

 تسجيل الحضور
 

9:30ً–ً10:00ً

 

 حفل االفتتاح
 

 

10:00-11:00ًً
 

مسرح الجامعة 

 الرئيسي

 

 

 .السالم الملكي

 .القرآن الكريم

 .الدكتور رئيس اللجنة التحضيريةاألستاذ كلمة 

 .كلمة األستاذ الدكتور رئيس الجامعة

 دولة السيد فيصل الفايز. راعي الحفلكلمة 

 .البلقاء وانجازاتها فيلم تسجيلي قصير عن جامعة

 .وتسليم الدروع التذكارية ،)وزارة التعليم العالي، وزارة الثقافة( نتكريم الداعمي

 .الدكتور جواد العناني عاليم –محاضرة تذكارية 

11:20ًً-11:00 استراحة
 

ًنشأةًالتنميةًوالخدماتًاألردنيةًوتأسيسهاًوتطويرهاً:الجلسةًالحواريةًاألولى

ًًًًً)البنيةًالتحتية(

 ًالسيدةًالناًالعطياتيديرًالجلسة:ً

11:30-ً13:00 

  فاضل الحمودسعادة العين  مفهوم األمن واألمن الشامل في مئة عام

مسرح الجامعة 

  الرئيسي

 

 

 

  معالي الدكتور زيد حمزة  التنمية والخدمات الصحية في مئة عام

  معالي المهندس وليد المصري في مئة عام العامةالبلديات واألشغال تطور 
 

 نقاش مفتوح
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ً

ًةًوتطورًالتنميةًاالقتصاديةًوالخدماتًالماليةأنشً:الجلسةًالحواريةًالثانية

ً

ًحازمًالرحاحلةاألستاذًيديرًالجلسة:ً

ً

ً

13.00-ً14:30 

  جواد العناني الدكتورمعالي  العالقة االقتصادية بين الضفتين وأثرها على التنمية

مسرح الجامعة 

 الرئيسي
 لسيد مازن الساكتامعالي  خالل مئة عام لعامتطور القطاع ا

 سيد خليل الحاج توفيقالسعادة  الشراكة بين القطاعين الخاص والعام عبر مئة عام

 نقاش مفتوح
ً

ًتناولًطعامًالغداءً
14:30-15:30 

ً

ًتقديمًأوراقًعلميةًللباحثينً

 خالدًالشنيكاتًالدكتوراألستاذً:ًرئيسًالجلسةً

 

15:30-16:30 

المركز األردني  عنوان الورقة العلمية المتحدث الدولة

 الكوري

 

 1قاعة 

 محمد الصرايرة األستاذ الدكتور األردن

 

الخدمات العامة ودورها في تنمية وتطوير قطاع 

 السياحة في محافظة الكرك

الدور االقتصادي للجامعات كحاضنات استشراف  العطياتأحمد زكريا  الدكتور األردن

 أعمال ريادية

 العالقات األردنية المصرية في مئة عام عصام خلف سيد الباحث مصر

 األردن في المواطنة قيم تعزيز في السامي النطق صخر الزعبي شذىالدكتورة  األردن

١٩٥١ -١٩٢١ 

واالستقرار السياسي في تطور أثر العقد االجتماعي  عالء المجاليالدكتور  األردن

 الدولة االردنية

دور المملكة االردنية الهاشمية في تعزيز العالقات  حمران يالباحث محمد عل اليمن

 البينية العربية والدولية

التحول الديمقراطي من خالل رؤية جاللة الملك  غدير مازن قطيشاتالباحثة  األردن

 النقاشيةعبدهللا الثاني في األوراق 

التشريعات والقوانين الناظمة لعمل المؤسسات  الباحثة أسماء غنيمات األردن

 الخدمية عبر مئة عام
ً

ً نقاش مفتوح
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ًتقديمًأوراقًعلميةًللباحثينً

 زيدًالعدواناألستاذًالدكتورًرئيسًالجلسةً:ًً

 

15:30-16:30 

المركز األردني  عنوان الورقة العلمية المتحدث الدولة

 الكوري

 

 2قاعة 

 واإلبداعجامعة البلقاء التطبيقية )حاضنة الريادة  غالب عربيات األستاذ الدكتور األردن

 واالبتكار(

جامعة صن 

يات سين 

 الصين/

 األردن تحديات ما بعد الربيع العربي شاهر إسماعيل الشاهر الدكتور

 البشير الهام معتصم ةالدكتور السودان

 بانقا

 األردن نموذجا -المستدامة واألوقاف الخيريةالتنمية 

الدكتور عز الدين المستشار  العراق

ًالمحمدي
 الهاشميون وأعمدة بناء الدولة

       حمد محمد الدكتور االستاذ نرداأل

 معتوق هيد ابو

 

 في الهاشمية األردنية المملكة في البيئة إدارة نظام تطور

 العرش لخطب تحليلية دراسة: االولى الدولة مئوية

1953- 1997 

ً

 إمارة شرقي األردن  فيالحركة التجارية  أنور دبشي الجازيالدكتور  األردن

(1923-1937) 

ً

ً دور المرأة األردنية في التنمية إيمان علي الغنانيمالدكتورة  األردن

هيجاء حسين الشمايلةالدكتورة  األردن

  

ً اإلمارةالصحية في عهد  األحوال

ً نقاش مفتوح
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ًاليومًالثاني

 5/10/2021ًالثالثاءً
ً

ًوتطورًالتنميةًالزراعيةًوالتحدياتًالتيًتواجههاًنشأةً:الجلسةًالحواريةًالثالثة

ً)المحورًالزراعي(

ًأملًالعباديًاألستاذًالدكتورةًيديرًالجلسة:

ً

10:00-11:30ً

  خالد حنيفاتمعالي المهندس  التحديات التي تواجه القطاع الزراعي األردني

مسرح الجامعة 

 عبدالهادي الفالحاتالمهندس  التنمية الزراعية في األردن ) النشأة والتطور في مئة عام(ًالرئيسي

 أ.د. سعيد محمد ابو رمان البحث العلمي والزراعة في األردن

 

 نقاش مفتوح

ً

ًنشأةًوتطورًالعملًالتنمويًواالجتماعيً:الجلسةًالحواريةًًالرابعة

ًًً)المحورًاالجتماعي(

 األستاذًالدكتورةًداللًالزعبيًيديرًالجلسة:

11.40-ً13:00ً

ً معالي المهندس موسى المعايطة تطور المجتمع المدني األردني في مئة عام

 فارس بريزات معالي الدكتور خالل مئة عام في األردن السياسيةالتنمية 

 أبو السمنسعادة السيدة مي  المرأة األردنية والتنمية

 نقاش مفتوح

 تناول طعام الغداء

 

 

 

 

13:00-14:00ً
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 تقديم أوراق علمية للباحثين المشاركين 

هاله الجبر األستاذ الدكتورة رئيس الجلسة:   

14:00-ً15:30ً

ً عنوان الورقة العلمية المتحدث الدولة

ً
المركز األردني 

 الكوري 

 

1ًقاعة 

التخطيط االستراتيجي لتنمية وتمكين الشباب في  حنان عبيد األستاذ الدكتورة بريطانيا

األردن "مؤشرات واستراتيجيات وحلول 

 مقترحة"

 تطّور الممارسات الديمقراطية في عهد المئوية الدكتور عاطف خلف العيايدة األردن

  تطور إدارة الموارد البشرية في الدولة األردنية امنه محمد خريسات الدكتورة األردن

 في ظالل المئوية: مسيرة جامعة البلقاء التطبيقية الباحثة روان صخر الزعبي   األردن

 تعليم مهني ... استشراف ... امتياز

  األردن

 

  الخليفات سالم عطاهلل محمد الدكتور

 

 المدرسة السجالت خالل من األميرية معان ذكور مدرسة

 .م1946-1921 والحكومية الخاصة والوثائق
ً

أثر ممارسات ادارة الموارد البشرية الخضراء  محمد عبدالرزاق ابورمانالدكتور  األردن

  على مئوية الدولة األردنية
ً

المبادرات الملكية واألعمال التطوعية وأثرها  عاهد احمد الدبعيالباحث  األردن

  على التنمية في مئة عام
ً

 The development of cyber security in تسنيم مصطفى غنيماتالباحثة  األردن

Jordan in light of the country's centenary 
ً

 نقاش مفتوح

 

 

 

 

 

 

 

 

ً
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 تقديم أوراق علمية للباحثين

غالب عربياتاألستاذ الدكتور رئيس الجلسة:   

14:00-ً15:30 

  عنوان الورقة العلمية المتحدث الدولة

 

 األردنيالمركز 

  الكوري

 

 2قاعة 

مشروع المياه في مدينة السلط في الثالثينيات من  عليان الجالودي األستاذ الدكتور األردن

 القرن العشرين )دراسة وثائقية(

 2020-1962العالقات األردنية الجزائرية  بروفيسور جياللي شقرون الجزائر

الدولية وانعكاساتها االقتصادية  لألسواقالدخول   غازي الوشاحاألستاذ الدكتور  األردن

  خالل مئة عام األردنفي 
 

  المعاصرة األردنيةالسياسة الخارجية  خالد ممدوح العزي  الدكتور  لبنان

هج الهاشميين في إدارة األزمات للدولة األردنية ن أبو رمان بشير جمانة  ةالدكتور األردن

بين الوقاية والعالج والتعافي عبر مائة عام 

(1921-2021 ) 

ً

ً جودة التعليم العالي في األردن خريسات احمد اماني الباحثة األردن

 الزراعة في البادية الشمالية االردنية سلطان الرصيفانالدكتور  األردن

 1921-1981 

ً

 التعليم غير النظامي في األردن زيد سليمان العدوان األستاذ الدكتور األردن

 1946-2021  

 محو األميّة أنموذًجا 

 نقاش مفتوح

17:30ً-16:00 تالتوصيا الجلسة الختامية و
ً

 

مسرحًالجامعةً

ًالرئيسي

 التوصيات

 توزيع الشهادات للمشاركين

ً السالم الملكي

 

 


