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 بمئوية الدولة األردنيةاحتفاء 

 مؤتمر جامعة البلقاء التطبيقية دعوتكم للمشاركة في يسر  

 "تطور التنمية والخدمات العامة في مائة عام  " 
“The Centennial Growth of Services & Sustainable Development 

 in Jordan 2021-1921” 

 
 (4/10/2021-5خالل الفترة من )

 

 وبواسطة البث المباشر عبر تقنية التيمز في حرم جامعة البلقاء التطبيقية 
 

 المؤتمر:رسالة وأهداف 
 اتنتماء، ومشاعر العتزاز الوطني من خالل تسليط الضوء على المنجز تنمية قيم المواطنة وال     

نتماء للوطن وال  قيم الولءوالخدمات العامة في مئة عام، وترسيخ  في قطاعات التنمية ةاألردني ةالوطني
والقيادة الهاشمية من خالل تعميق المعرفة والفهم لمراحل التطور التي مر بها األردن الحديث في 

لمام بجوانب التاريخ األردني، والوعي بالصعوبات والتحديات التي اعترضت النهوض بتلك القطاعات، وال 
 .زيمة أبنائه على مواجهة تلك التحدياتتلك التجربة، وقدرة األردن بقيادته الحكيمة، وع

مناقشتها في سلسلة من ولعل توثيق هذه التجربة في مجموعة أبحاث ودراسات شاملة نطمح إلى     
دقة با على شكل كتاب مرجعي يعالج إخراجها إلى حيز الوجود في مؤتمرنا هذالجلسات الحوارية و 

لبراز النهضة األردنية بمختلف جوانبها، ويعالج وشمولية، ومؤلف وفق منهجية علمية رصينة، ويلتفت 
 :لألهداف اآلتية تطور النظم والقطاعات التي غذت المؤسسات الوطنية التي نعتز بها اليوم، وفقا  

الوحدة والحرية والحياة ربط التجربة األردنية التنموية والخدمية بفلسفة النهضة العربية الكبرى، في أول : 
وشرعية ما تحقق في قطاعاته الداخلية، وفي عالقته  ،شرعية النظام السياسي األردنيستنادا  لاالفضلى، 

 مع المحيط العربي والعالمي، وفي تعامله مع قضايا األمة المصيرية.
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التوازن في معالجة التاريخ التنموي والخدمي، والتاريخ الحضاري، وإيالء أهمية كبرى لمعالجة النظم  ثانيا :
أفرزت تلك المؤسسات التي نعتز بها اليوم، وتوجيه اهتمام الباحثين للتركيز على بيان  والقطاعات التي

الخطوط العامة لتلك القطاعات، وأثرها على تطور بنى المؤسسات على امتداد قرن كامل من عمر التجربة 
 .األردنية

اءاتهم الفكرية، في بناء ور األردنيين بمختلف شرائحهم الجتماعية، وانتمتسليط الضوء على د   ثالثا :
 األردن الحديث من خالل النهوض بقطاعات التنمية والخدمات العامة للدولة األردنية.

ئة عام، مع التركيز على التطورات المفصلية في لمؤسسات الخدمية في األردن عبر متتبع تطور ا رابعا :
 منجز تلك المؤسسات.

 محاور المؤتمر:
 ردنية وتأسيسها وتطورها )البنية التحتية(.والخدمات األ  نشأة التنميةالمحور األول: 
 نشأة وتطور التنمية القتصادية والخدمات المالية )المحور القتصادي(. المحور الثاني:
نشأة و تطور التنمية الزراعية والتحديات التى تواجهها )المحور الزراعي( المحور الثالث:  

 موي والجتماعي ) المحور الجتماعي(.المحور الرابع: نشأة وتطور العمل التن
 

 لجان المؤتمر
 اللجنة العليا

 رئيسا   األستاذ الدكتور رئيس الجامعة

داريةاألستاذ الدكتور نائب الرئيس للشؤون ال  عضوا   

 عضوا   األستاذ الدكتور نائب الرئيس لشؤون المراكز

عمالاألستاذ الدكتور عميد كلية األ  عضوا   

ربد الجامعيةإعميد كلية  األستاذ الدكتور  عضوا   

 عضوا   األستاذ الدكتور عميد كلية الهندسة التكنولوجية

عميد كلية الزرقاء الجامعية األستاذ الدكتور  عضوا   

عميد كلية الكرك الجامعية الستاذ الدكتور  عضوا   

 عضوا   الدكتور عميد شؤون الطلبة

وخدمة المجتمعمدير وحدة التنمية الدكتور   عضوا   
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 اللجنة العلمية
 رئيسا   األستاذ الدكتور نائب الرئيس للشؤون الكاديمية

 عضوا   األستاذ الدكتور عميد كلية الدراسات العليا

ميرة عالية الجامعيةستاذ الدكتور عميد كلية األاأل  عضوا   

والبتكار األستاذ الدكتور عميد البحث العلمي  عضوا   

 عضوا   األستاذ الدكتورة عميد كلية العلوم

 

 اللجنة التحضيرية

 األستاذ الدكتور نضال يونس/ نائب الرئيس لشؤون المراكز وعميد كلية الطب
 ب/ نائب الرئيس لشؤون الكلياتاألستاذ الدكتور ناصر كلو 

 األستاذ الدكتور سعيد أبو رمان/ عميد البحث العلمي والبتكار
 عميد كلية الحصن الجامعية األستاذ الدكتور زكريا القضاة /

 عميد كلية عمان الجامعية األستاذ الدكتور باسم اللوزي/
 معيةميرة عالية الجااأل عميد كلية /ناجي السعايدةاألستاذ الدكتور 

 المنسق العام للمؤتمر - األستاذ الدكتور غالب عربيات/ كلية السلط للعلوم النسانية
 الدكتور خلف ختاتنة/ مدير مركز الحاسوب

 الدكتور محمد أبو رمان/ مدير وحدة الخدمات العامة
 العامة عالقاتالدكتور خالد العواملة/ مدير دائرة ال

 عالمالسيد أحمد المناصير/ مدير دائرة ال
 شذى الزعبي/ سكرتاريا المؤتمرالدكتورة 

 

 عضوا   الدكتور مدير وحدة الخدمات العامة

 عضوا   الدكتور مدير دائرة العالقات العامة

عالممدير دائرة ال  عضوا   
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 تعليمات المشاركة:
 

 المشاركة في المؤتمر مجانية للمشاركين من الداخل والخارج. -1
 أن ل يكون البحث المقدم للمشاركة في المؤتمر منشورا ، أو سبق نشره في مؤتمر آخر. -2
 فحة.( ص15( صفحة، ول تقل عن )25أن ل تزيد عدد صفحات البحث عن ) -3
مراعاة معايير المنهج العلمي المتعارف عليه في كتابة البحوث العلمية من دقة وأمانة علمية  -4

 وموضوعية، ومرعاة التوثيق العلمي للمصادر والمراجع.
 (.14وبحجم خط ) ) simplified Arabicترسل الملخصات واألبحاث بنوع خط ) -5
( في موعد أقصاه Wordية بصيغة )يرسل البحث على البريد اللكتروني المعلن في المطو  -6

1/8/2021. 
تخضع البحوث المقدمة للتحكيم األولي لغاية المشاركة برأي اللجنة العلمية في حال قبول البحث  -7

 .5/8/2021أو العتذار للباحث في موعد أقصاه 
 .يمنح المشارك شهادة تفيد مشاركته في أعمال المؤتمر -8
 م على جميع الجهات المعنية في المملكة.تنشر وقائع المؤتمر في إصدار خاص بعم -9

                   ر:ترسل المشاركات عبر الرابط اللكتروني لموقع المؤتم -10
https://bau.edu.jo/conference/dev_serv/reg.aspx 

 

https://bau.edu.jo/conference/dev_serv/reg.aspx

