بسم

ميحرلا نمحرلا هللا

جذوي فؼاٌياث اٌّؤتّش اٌــ ٌٍّٕ 63ظّت اٌؼشبيت ٌٍّغؤوٌيٓ ػٓ اٌمبىي واٌتغجيً في اٌجاِؼاث باٌذوي اٌؼشبيت
"اعتششاق اٌّغتمبً في ػّاداث اٌمبىي واٌتغجيً"
برنامج املؤمتر
ماىقبلىالمؤتمرى(ىورشىالعملى–ىمقرىجامعةىمؤتةى–ىىالكركى)ى/ىىاالثنونىىىالموافقى2017/2/22م
0:0:: – 906:
0206: – 000::

اعتمباي اٌّشاسويٓ
ا.د .احّذ ابى اٌهيجاء

International Credit Mobility / Erasmus
Plus
دٔ .ضاي اٌشِحي
اٌجىدة اٌشاٍِت وِؼاييش تطبيمها في خذِاث اٌمبىي
جاِؼت اٌضسلاء االهٍيت  -االسدْ
واٌتغجيً
غذاء

National Erasmus+ Office

000:: – 0206:
15030 – 00000
0506:

صياسة لٍؼت اٌىشن اٌتاسيخيت ثُ اٌؼىدة اًٌ اٌفٕذق

الوومىاألولى(ىافتتاحىالمؤتمر)/ىىالثالثاءىىالموافقى2017/2/22م ى
تغجيً اٌّشاسويٓ

0:0:: – 006:

الدالمىالملكي ى
آياث ِٓ اٌزوش اٌحىيُ ( اٌطاٌب  0خاٌذ ابى بىش ِاِادسا – اٌجٕغيت اٌتايٍٕذيت )
000::– 0:0::
ػشيف اٌحفً
االعتار اٌذوتىس
ِاهش اٌّبيضيٓ

وٍّت ػطىفت سئيظ جاِؼت ِؤتت  -االعتار اٌذوتىس ظافش اٌصشايشة
وٍّت سئيظ اٌّؤتّش – سئيظ إٌّظّت  -اٌذوتىس بغاَ اٌّحاديٓ ِ /ذيش وحذة اٌمبىي واٌتغجيً  /جاِؼت
ِؤتت
وٍّت اِيٓ ػاَ إٌّظّت – (ػٕه د .هالي اٌشيزأي – جاِؼت اٌغٍطاْ لابىط – ػُّاْ)
وٍّت اٌّشاسويٓ – (د .ػبذاٌشحّٓ صذيك – جاِؼت اٌمشآْ اٌىشيُ اٌغىداْ)
وٍّت ساػي اٌّؤتّش سئيظ ِجٍظ إِاء جاِؼت ِؤتت  -عؼادة اٌؼيٓ اٌذوتىس يىعف اٌمغىط
فيٍُ وثائمي ػٓ جاِؼت ِؤتت
تىصيغ اٌذسوع

11030 – 00000

اعتشاحت
اٌجٍغت االوًٌ
سئيظ اٌجٍغت 0االعتار اٌذوتىس جّاي ابشاهيُ
جاِؼت اٌمذط اٌّفتىحت  -فٍغطيٓ

0200: – 0006:
0206: -0200:
0205: – 0206:

اعتششاف ِغتمبً إٌّظّت اٌؼشبيت ٌٍمبىي واٌتغجيً في د .هالي اٌشيزأي – جاِؼت اٌغٍطاْ لابىط -
ظً اٌّتغيشاث اٌؼاٌّيت ِٓ خالي تىظيف اإلػالَ ػُّاْ
االجتّاػي
يغشي اٌشباطي ،ػفشاء اٌطٕيجي ،ػٍي واًِ
تحذياث اعتخذاَ وعائً اٌتىاصً االجتّاػي في ػٍّيت
عٍيُ 0جاِؼت اٌشاسلت – اٌشاسلت – االِاساث
اٌتغجيً في اٌجاِؼاث  -تجشبت جاِؼت اٌشاسلت
اٌؼشبيت
 Using Innovative Ways to Enhanceد .حدام الديؽ يؾنس  -مرر

Student Relationship Management
)(Conceptual Research

0600: – 0205:

ٔظاَ ِمتشح ٌٍحىوّت في ػّادة اٌمبىي واٌتغجيً في د .زياد شاور  -جامعة بؾليتكشػ فمدظيؽ –
جاِؼت بىٌيتىٕه فٍغطيٓ واثش رٌه ػًٍ تحغيٓ اٌخذِت
فمدظيؽ
واالداء.
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جمدــــــــة نقاشيــــــــــة
اعتشاحت اٌغذاء

0606: – 0600:
0006: -0606:

050:: – 0000:

ميحرلا نمحرلا هللا

اٌجٍغت اٌثأيت
سئيظ اٌجٍغت 0ا.د.ػبذهللا ػبذاٌحي أبىبىش
جاِؼت اٌمشاْ اٌىشيُ واٌؼٍىَ االعالِيت  -اٌغىداْ
أ.سؾسؽ غزال ،جامعة جشان  -لبشان
"أىسية استخدام وسائل التؾاصل االجتساعي في عسمية

التؾجيو الجامعي واستقظاب الظالب الجدد"
اٌمبىي اإلٌىتشؤي بجاِؼت االِاَ ػبذ اٌشحّٓ بٓ فيصً

0502: –050::

اٌغيذ عيف اٌغيف – جاِؼت االِاَ
ػبذاٌشحّٓ بٓ فيصً – اٌذِاَ – اٌغؼىديت
تجشبت جاِؼت اٌغٍطاْ لابىط في تؼضيض اٌىػي أ.زايد بؽ سعيد الذكيمي
االواديّي ٌذي طٍبت اٌجاِؼت باعتخذاَ وعائً اٌتىاصً
جامعة الدمظان قابؾس  -مدقط
االجتّاػي (اٌتىيتش)

030:: – 0500:

الخظة التشفيذية لمخظة االستراتيجية لمسشغسة

0500: – 0502:

ا.د .صالح وسدة
جاِؼت اٌضلاصيك ِ -صش

جمدــــــــة نقاشيــــــــــة

0302: – 030::

سحٍت تشفيهيت ِغ ػشاء اًٌ ِتحف و جبً ٔيبى

اٌغاػت 0306:

ى
الوومىالثانيى/ىىاالربعاءىىالموافقى2017/2/22م ى
اٌجٍغت االوًٌ
سئيظ اٌجٍغت 0اٌذوتىس ػبذاٌشحّٓ بٓ ػبذاٌٍطيف اٌؼضِاْ
جاِؼت داس اٌؼٍىَ  -اٌغؼىديت
دور اإلرشاد األكاديسي في حل مذاكل الظمبة الستعثريؽ
0020 -00000
00040 – 0020

10000 – 00040

وتحديؽ مدتؾى الظمبة عسؾما

أ.د .جسال دمحم ابراىيؼ ،أ .زكريا خالد ساق هللا،
جامعة القدس السفتؾحة – القدس  -فمدظيؽ

"جامعــة القــدس السفتؾحــة انسؾذج
 Targeted Proactive Academic Advisingد.حديؽ السيدي – جامعة الذارقة – الذارقة
using Learning Management Systems
 – (Blackboard): University of Sharjahاالمارات العربية
Case Study
الخدمات اإللكترونية في عسادات القبؾل و التدجيل الدكتؾرة نيى السال – جامعة االمام عبدالرحسؽ

بالجامعات ،جامعة االمام عبد الرحسؽ بؽ فيرل بؽ فيرل – الدمام – الدعؾدية
أنسؾذج
10020 – 10000
10040 – 10020

الشغام اإللكتروني لحفل التخرج بجامعة الدمظان قابؾس سيف بؽ عمي الريامي ،جامعة الدمظان
دراسة تظؾر انغسة القبؾل والتدجيل في ضؾء معايير

الجؾدة الذاممة والفروق بيؽ االتجاه نحؾ الدراسة لدى

قابؾس  -عسان
ا.د .صالح وسدة
جاِؼت اٌضلاصيك ِ -صش

طالب بعض الجامعات السررية في ضؾء تمػ االنغسة

جمدــــــــة نقاشيــــــــــة

11000 – 10040
11030-11000

استزاحت
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11050 – 11030
12010 – 11050
12030 – 12010
12050 – 12030
13000 – 12050
13040 – 13000

ميحرلا نمحرلا هللا

اٌجٍغت اٌثأيت
سئيظ اٌجٍغت 0اٌغيذة عىعٓ غضاي ،جاِؼت اٌجٕاْ ٌ -بٕاْ
واقع تظبيق الحؾكسة مؽ وجية نغر مؾعفي عسادة د .مؤمؽ الحشجؾري ،أ .ضياء مظر ،أ .عدنان
العجرمي ،جامعة االزىر – غزة – فمدظيؽ.

القبؾل و التدجيل في جامعة األزىر – غزة
 The Role of Online Admission andغادة الظيب – جامعة الذارقة – االمارات
Social Media on Attracting Top Quality
 Students in Competitive Marketsالعربية
ا.د .صالح وسدة
تفعيل دور االرشاد الشفدي في الجامعات
جاِؼت اٌضلاصيك ِ -صش
َدور االرشاد الجامعي في ِبشاء ِ
التربؾية ا .د .حديؽ حافظ  -جامعة الكؾفة – العراق
القيؼ
َ
األخالقية و ّ
ّ
ِ
عي
الذباب الجام
عشد َ
َ ِّ
جمدــــــــة نقاشيــــــــــة
Diploma Supplement
ا.د .احّذ ابى اٌهيجاء
National Erasmus+ Office

00:11 –04:31

اعتشاحت اٌغذاء
اٌجٍغت اٌثاٌثت
سئيظ اٌجٍغت 0اٌذوتىسة إششالت بشيش اٌحغٓ
جاِؼت اٌغىداْ اٌؼاٌّيت  -اٌغىداْ
د .بدام السحاديؽ ،جامعة مؤتة  -االردن

15020 – 15000

اليشدسة االجتساعية

15040 – 15020

استخدام السشظق السزبب ()Fuzzy logic

في د.حازم الحروب – جامعة االستقالل -

عسمية قبؾل الظمبة في الجامعات و الكميات العدكرية فمدظيؽ

 جامعة االستقالل انسؾذج16000 – 15040

التسكيؽ العمسي مؽ خالل أسس قبؾل وتدجيل الظمبة د .مشار مدانات – السجمس االعمى لذؤون

16020 – 16000

جمدــــــــة نقاشيــــــــــة

16040 – 16020

استراحة

ذوي اإلعاقة في الجامعات الحكؾمية االردنية

11000 – 16040

االشخاص السعؾقيؽ – االردن

اٌجٍغت اٌشابؼت
سئيظ اٌجٍغت 0اٌذوتىس خاٌذ اٌضيذأييٓ
جاِؼت اٌضسلاء االهٍيت  -االسدْ
اإلرشاد األكاديسي وأثره عمى األيدولؾجية التعميسية د .بكر الظراونة – جامعة مؤتة  -االردن
لمظالب الجامعي

11020 – 11000

 Generating and managing the universityالديد رأفت اسحاق – جامعة بيت لحؼ -
 class schedule that minimize studentفمدظيؽ

conflicts and maximize the efficiency of
university resources .
22000 – 20000

تكريؼ السذاركيؽ باألوراق البحثية  +عذاء في الفشدق
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الوومىالثالثى/ىىالخموسىىالموافقى2017/2/27م ى
اٌجٍغت االوًٌ
سئيظ اٌجٍغت 0غادة اٌطيب
 جاِؼت اٌشاسلت – االِاساثأثر إنذاء وحدة التدقيق الداخمي في تظؾير جؾدة

00020 -00000

عسادة القبؾل والتدجيل واالمتحانات ،فــي جامعــة

أ.د .جسال ابراىيؼ ،أ .زكريا خالد ساق هللا
جامعة القدس السفتؾحة – فمدظيؽ

القـدس السفتؾحــة
0040 – 0020

أثر استخدام التقشيات البرمجية ووسائل التؾاصل

د .جاد الظؾرة – جامعة الحديؽ  -االردن

الحديثة عمى مرير عسادات القبؾل والتدجيل
أىسية الجؾدة الذاممة ومدى إمكانية تظبيق مبادئيا في اسسيان الجعافرة – جامعة مؤتة – االردن

10000 -00040

القبؾل والتدجيل
000:: – 0:0::
ِٕالشاث
11030-11000

استزاحت
اٌجٍغت اٌثأيت
سئيظ اٌجٍغت 0د .بىش اٌطشاؤت
جاِؼت ِؤتت  -االسدْ
مريام حبيقة  ،بيرنا نخمة
IT & Beyond

12000 – 11030

لبشان
الدقة والزبط اإلجرائي في إدارة القبؾل والتدجيل في د .شادي الذؾاورة

12020 – 12000

الجامعات الخاصة االردنية لتظبيق تعميسات مشح الدرجة جامعة العقبة لمتكشؾلؾجيا  -العقبة

العمسية ( دليل السيام واالجراءات)

د .عبد الحكيؼ مدمؼ

02:31 –02:21

إدارة التدجيل واالرشاد األكاديسي

04:21 –02:31

تعميسات القبؾل والتدجيل في الكميات العدكرية  -كمية د .ىالو عبيدات

جامعة الذارقة – االمارات العربية

االميرة مشى لمتسريض انسؾذج

14030 – 13020

كمية االميرة مشى لمتسريض – جامعة مؤتة

وجبت انغذاء
انجهست انختاميت وانتىصياث
رحهت انى نهز االردن (انمغطس)

محاورىالمؤتمرىهي :ى

.1
.2
.3
.4
.5

أفضم انممارساث واألنظمت انمتطىرة في انتسجيم و انىثائق وحمايتها
تأثيز وسائم انتىاصم االجتماعي في تطىيز عمهياث وخذماث انقبىل وانتسجيم
استخذاو انتطبيقاث انذكيت نتسهيم عمهياث وخذماث انقبىل وانتسجيم
انحىكمت في أنظمت انقبىل وانتسجيم ومزاعاة تطبيق معاييز انجىدة انشامهت في انخذماث
انتي تقذمها عماداث انقبىل وانتسجيم في انجامعاث في انذول انعزبيت (انجىدة وانكفاءة )
دور تقنياث انمعهىماث واالتصاالث انحذيثت في تعزيز اإلرشاد األكاديمي انفعال وأثزه عهى
انتحصيم األكاديمي نهطهبت.
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مهخصاث االبحاث

5

