
  

 

 جامعة البلقاء التطبيقية

 20/2018-19الدولي االول للتعليم التقني برنامج المؤتمر

 

 19/12/2018اليوم االول /االربعاء 

 

 برنامج االفتتاح

 

 الجامعة الرئيسيمسرح 

 

 التسجيل  9.30-10.0

 االفتتاح  10.0

 السالم الملكي -

 القران الكريم  -

 ا.د بشار تليالن –كلمة اللجنة التحضيرية  -

 المهنية والتقنية مسارات ال عن  عرض فلم -

 )التجسير والنفاذية ومنح الشهادات المهنية (

 كلمة االستاذ الدكتور رئيس الجامعة  -

 معالي وزير العمل االكرمكلمة راعي الحفل  -

  استراحة شاي-

 



 المكان /المركز الكوري –جلسات اليوم االول 

 19/12/2018االربعاء 

 الجلسة االولى  -

س جامعة البلقاء /نائب رئي االستاذ الدكتور سعد ابو قديس –رئيس الجلسة 

 التطبيقية لشؤون التعاون الدولي والجودة

 الباحث  عنوان الورقة الزمن

11.00-

12.00 

 Mr.Vincent verges التجربة الفرنسية في التعليم التقني

مدير المجلس االقليمي 

 /فرنسا المهنيالفرنسي للتعليم 

 

 الجلسة الثانية -  

االستاذ الدكتور جالل عبدهللا / نائب رئيس جامعة الطفيلة   -رئيس الجلسة 

 التقنية للشؤون االكاديمية

 الباحث  عنوان الورقة الزمن

12.00- 

 

1.30 

واقع ومستقبل التعليم التقني في االردن وعالقته بالصناعة 

 الوطنية
 /االردن د.علي موسى عثمان

 / االردن د.يوسف العبدالالت

"عمالة المعرفة بين مخرجات التعليم المهني والتقني 

 واحتياجات سوق العمل فلسطين أنموذجاً" 
 /ا.د.نعمات شعبان علوان

 فلسطين

/  د. محمود عيسي النعيمات اثر وسائل االعالم في توجيه األفراد للتعليم التقني والمهني

 االردن

 "Empowering Women's Role Through 

Technical and Vocational: A Northern Jordan 

Case Study" 

 

Dr.Mufadi Al-Momani / 

jordan                                

 

 استراحة غداء – 1.30-2.30



 

 الجلسة الثالثة -  

 

محلية المهندس علي نصر هللا /خبير في عدة منظمات   -رئيس الجلسة 

 ودولية

 

 الباحث  عنوان الورقة الزمن

2.30 

 

-

4.00 

The Enhanced Multi-Platform Optics and 

Photonics APP 
Prof. abdahhah  khreishah /usa 

Prof. john carpinelli  / usa 

Ms . Louis yepez     /usa  

Prof . durga misra / usa 

"Developing A Mobile Application to Simplify 

the Educational Process Using Android 

Operating System" 

Dr. Obaida M. Al-hazaimeh / 
jordan 

Mr.Monther Al-bsool/ jordan  

Mr.Ma’amoun Al-Smadi / 
jordan 

"تقدير مدى فاعلية استخدام نظام سيجما ستة في تطوير االداء 

 االداري لمعاهد التدريب المهني " 
 /االردن  احمد محمد بدحد. ا.

 مرام محمود ابو ارحيمالسيدة 

 االردن/

" درجة توافر متطلبات إدارة الجودة الشاملة في برامج التعليم 

 التقني من وجهه نظر المشرفين التربويين تعليم منطقة حائل"
 /السعودية الربيعان حمود سعود د.

 السعودية /الفقيهالسيدة هند محميد

 العتيقحمود لطيفةالسيدة 

 السعودية/

 

 

 

 



 اليوم الثاني

 20/12/2018الخميس 

 المركز الكوريالمكان /

 

 الجلسة الرابعة -

 

 الدكتور نائل الحسامي / مدير عام غرفة صناعة عمان  -رئيس الجلسة 

 

 الباحث  عنوان الورقة الزمن

9.30 

 

-11.00 

اثر برنامج تدريبي قائم على األنشطة المهنية في تنمية 

 اتجاهات الطلبة نحو التعليم التقني "
 / االردن عمر موسى محاسنة د.

 

 / االردن  الرحامنة احمد عزيز د. دور اإلرشاد والتوجيه المهني نحو التعليم التقني

 االردن /د .رائد احمد الكريمين

الصعوبات التي تواجه المرشدين التربويين في تقديم  "
الخدمات اإلرشادية لطلبة المرحلة الثانوية نحو التعليم 

 التقني، وسبل التغلب عليها "

 محمود النجاريحيى د. ا.

 فلسطين/

دور االسرة في توجيه االبناء نحو التعليم التقني من وجهة 
 نظر االبناء أنفسهم

 /االردن منى سليم ابوطه د.

 

 

 

 استراحة شاي-11.00-11.30

 



 الجلسة الخامسة -

 

العميد الدكتور المهندس عوني الخصاونة /مدير المركز   -رئيس الجلسة 

 الجغرافي الملكي االردني

 

 الباحث  عنوان الورقة الزمن

11.30 

 

-1.00 

 " التعليم التقني تحديات وامال "

 

جميلة متعب شيهان العيادة السيدة 

 السعودية/

" أسباب عزوف الطلبة عن االلتحاق بالتعليم المهني والتقني 

 في المدارس المهنية من وجهة نظر عينة من المدرسين "
 خريساتناصر ايمن محمد  د.

 االردن /

 منذر بن سعيد بن حميدالسيد 

 سلطنة عمان/

تعلم العلوم ببيئة افتراضيه ثالثية االبعاد بتواجد عدد من " 

 "في المرحلة األساسية (online)الينون المستخدمين ا
/  ايمان احمد شديفاتالسيدة 

 االردن

"أسباب عزوف طلبة المدارس الحكومية في فلسطين عن 

 التعليم المهني والتقني "
 / فلسطين يوسف حرفوش د.

 طلبة لدى التقني التعليم نحو المهني والتوجيه األرشاد واقع 
 المفرق  قصبة في األساسية المدارس

 / االردن  عليمات قاسم اشرفد .

  / االردن د. ميساء وليد غيظان 

 

 

 استراحة غداء – 1.00-2.00

 

 

 

 



 

 الجلسة السادسة  -

 

 الدكتور ايمن مقابلة /عميد كلية لومينوس الجامعية التقنية  -رئيس الجلسة 

 

 الباحث  عنوان الورقة الزمن

2.00 

 

-3.30 

في الوطن العربي خبرات التعليم التقني والمهني 

  وتجارب قطرية
 / االردن  ا.د.عمر الخرابشة

التجربة االلمانية في التعليم التقني ومقارنتها مع النموذج 

 االردني
 / االردن  محمود زيدان  د.

" دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في عمليات إدارة 

 التعليميةالمعرفة لدى المؤسسسات 
 / االردن  محمد القداحد.

حوكمة الجامعات ودورها في تعزيز قدرات منظومة التعليم " 

 " العالي والتقني في االردن
 /االردن النسور السيدة ايمان 

 / االردن النسورالسيدة اماني 

 االردن /رشا رحاحلة السيدة 

 

 

 الجلسة الختامية -

 

نائب رئيس جامعة البلقاء   /طلب الزيودا.د.عبد الناصر   -رئيس الجلسة 

 للمؤتمر رئيس اللجنة التحضيريةالتطبيقية لشؤون الكليات / 

 

 التوصيات وتسليم شهادات المشاركة في المؤتمر 4.00-.3.30

 

 السالم الملكي /الختام -


