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الجمعية األردنية للبحث العلمي والريادة واإلبداع بالتعاون مع  الجامعة األردنية 
برنامج المؤتمر التاسع للبحث العلمي في األردن

برعاية دولة األستاذ الدكتور عدنان بدران األفخم
السبت 2019/11/09

الجلسة االفتتاحية: مدرج الحسن بن طالل

تسجيل املشاركني9:30-09:00 

السالم املليك09:32-09:30

آيات من الذكر الحكيم09:35-09:32

كلمة األستاذ الدكتور عيل بدران / رئيس اللجنة التحضريية09:40-09:35

كلمة األستاذ الدكتور عبدالكريم القضاة / رئيس الجامعة األردنية09:45-09:40

كلمة األستاذ الدكتور رضا شبيل الخوالدة / رئيس الجمعية األردنية للبحث العلمي والريادة واإلبداع09:50-09:45

املحارضة الرئيسية/  دولة االستاذ الدكتور عدنان بدران 10:20-9:50

رئيس مجلس امناء الجامعة االردنية - رئيس مجلس امناء الجمعية االردنية للبحث العلمي والريادة واالبداع 

- راعي الحفل

“البحث العلمي يف االردن: ترف ام صناعة وريادة؟”

اسرتاحة شاي10:20- 10:50

مديرة الحفل: الدكتورة هديل غزاوي



2

محور المدرسون في مؤسسات التعليم العام
رئيس المحور:  األستاذ الدكتور زيد البشايرة

الجلسة األوىل : مبنى كلية الزراعة – املدرج الكبري )الطابق االول(

مقرر الجلسة: الدكتور يارس العمريرئيس الجلسة: األستاذ الدكتور زيد البشايرة

املحارض املحارضةالتوقيت

11:15 – 11:00
واقع برنامج إعداد الطالب املعلم يف كلية العلوم الرتبوية يف جامعة آل 

جامعة آل البيت يف ضوء معايري الجودة الشاملة

*أ.د. محمد الحراحشة / جامعة آل البيت

لبنى العامودي / جامعة الريموك

11:30 – 11:15
االحتياجات التدريبية لدى معلمي املدارس الحكومية يف محافظة الكرك يف 

ضوء اقتصاد املعرفة
أرياف الطراونة / جامعة مؤتة

11:45 – 11:30
تطبيقات الواقع االفرتايض يف تعليم و تدريس الدراسات االجتامعية/ نظارة 

الواقع االفرتايض )منوذج(
سناء القضاة / جامعة الريموك

12:00 –11:45
تجارب عربية يف إعداد املعلمني وتأهيلهم وكيفية اإلفادة منها يف إعداد 

املعلمني يف األردن: دراسة حالة – جمهورية مرص العربية
بتول الطراونة / جامعة مؤتة

نقاش12:00 – 12:30

اسرتاحة12:30 – 1:00



3

محور المحافظة على التعليم في زمن اللجوء
رئيس المحور: األستاذ الدكتور زيد البشايرة

الجلسة الثانية : مبنى كلية الزراعة – املدرج الكبري )الطابق االول(

مقرر الجلسة: الدكتور محمد أبو عيلرئيس الجلسة: الدكتورة ضحى الحديدي

املحارضاملحارضةالتوقيت

 1:25 – 1:00
ضامن جودة برامج اعداد املعلمني يف كليات العلوم الرتبوية 

باالردن
أ.د. زيد البشايرة / جامعة مؤتة

 1:45 – 1:25
دور الربامج التدريبية يف اثراء الكفايات التعليمية لدى معلمي 

املرحلة الثانوية ، من وجهة عينة من االداريني
د. أمين خريسات / مركز امللكة رانيا لتدريب املعلمني

نقاش1:45 – 2:00

غداء2:00 – 3:00
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محور الترابط الهندسي بين الطاقة والبيئة واالقتصاد
رئيس المحور: األستاذ الدكتور علي بدران

الجلسة األوىل: مبنى كلية الزراعة – مدرج االشبييل )الطابق االول(

مقرر الجلسة: الدكتور جامل علعايلرئيس الجلسة: األستاذ الدكتور أحمد السالمية

املحارض املحارضةالتوقيت

11:15 – 11:00
أ.د. زهري الصادقالغاز الطبيعي املسال: منافس حقيقي للبرتول التقليدي

رشكة االزرق لالستشارات والخدمات النفطية

الطاقة من الغاز البني )HHO( – اإلنتاج واالستهالك والحالة الفنية يف األردن11:15 – 11:30
أ.د. جميل األصفر

الجامعة األردنية

أنظمة الطاقة الهجينة عىل املستوى املاكروي11:30 – 11:45
أ.د. عيل بدران

جامعة فيالدلفيا

املدن الذكية – املايض والحارض واملستقبل11:45– 12:00
د. لينا شبيب

جامعة الحسني التقنية

نقاش12:00 – 12:30

اسرتاحة12:30 – 1:00
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محور الترابط الهندسي بين الطاقة والبيئة واالقتصاد
رئيس المحور: االستاذ الدكتور علي بدران

الجلسة الثانية: مبنى كلية الزراعة – مدرج االشبييل )الطابق االول(

مقرر الجلسة: الدكتور سامح الرشعرئيس الجلسة: األستاذ الدكتور عيل بدران

املحارضاملحارضةالتوقيت

الطاقة املتجددة – الحالة الفنية يف األردن واملنطقة1:00 – 1:15 
أ.د. أحمد السالمية

الجامعة األردنية

جفت الزيتون واألنواع األخرى من الوقود الحيوي – التطورات الحديثة1:15 – 1:30 
د. نبيل أبوشعبان

جامعة الزيتونة األردنية

مادة SP1 Petro ملعالجة ترسب النفط يف البحار1:30 – 1:45
د. يارس خطاب

ISRAR Ltd.

نقاش1:45 – 2:00

غداء2:00 – 3:00

E N E R G Y 
FROM 
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محور الزراعة المستدامة واألمن الغذائي في األردن
رئيس المحور: األستاذ الدكتور سميح ابو بكر

الجلسة االوىل: مبنى كلية الزراعة – قاعة املرحوم األستاذ الدكتور وليد ابو غربية )131(  )الطابق االريض(

مقرر الجلسة: األستاذ الدكتور محمد شطناويرئيس الجلسة: األستاذ الدكتور سميح ابو بكر

املحارض املحارضةالتوقيت

أثر انواع مختلفة من الري عىل الخصائص الفيزيائية والكيميائية للرتبة11:00 – 11:15
د. باسل النتشه

جامعة فلسطني التقنية

11:30 – 11:15
ديناميكية الكربون العضوي يف الرتبة لبعض املحاصيل الحقلية يف ظل التغري املناخي 

واالساليب الزراعية املستخدمة

د. هيفاء املحمد 

الجامعة األردنية 

التوزيع الزماين واملكاين لحرشة )امبوسكا( يف االردن11:30 – 11:45

*د. زيد نباص 

 أ.د. أحمد كاتبة

الجامعة األردنية

ترميم الظهارية املعوية عقب االجهاد الحراري يف طيور اللحم11:45 – 12:00
أ.الهنوف الحنايك

السعودية

نقاش12:00 – 12:30

اسرتاحة12:30 – 1:00
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محور الزراعة المستدامة واالمن الغذائي في االردن
رئيس المحور: االستاذ الدكتور سميح ابو بكر

الجلسة الثانية: مبنى كلية الزراعة – قاعة املرحوم األستاذ الدكتور وليد ابو غربية )131( )الطابق االريض(

مقرر الجلسة: األستاذ الدكتور مهند العكشرئيس الجلسة: األستاذ الدكتور أحمد كاتبة

املحارضاملحارضةالتوقيت

تنوع صفات الجذر يف املادة الوراثية للقمح االردين1:00 – 1:15

*د. بشري عبدالحافظ  
أ.د. محمود الدويري  

د. منذر الصدر 
 الجامعة األردنية

تحليل جني الديهايدرين املستخلص من انواع نباتات القطف )االتريبلكس(1:15 – 1:30

*د. أنس مسلم / املركز الوطني  

د. منذر الصدر / الجامعة األردنية

د. سعيد أبو رمان / جامعة البلقاء

االكثار باالنسجة لبعض النباتات الطبية يف االردن1:30 – 1:45

*أ.د. محمد شطناوي
أ.د. سميح ابو بكر 
 د. مجدي مجدالوي

جامعة البلقاء

نقاش1:45 – 2:00

غداء2:00 – 3:00
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محور االقتصاد الوطني في ظل التغيرات المعاصرة
رئيس المحور: األستاذ الدكتور سامر الرجوب

الجلسة االوىل : مبنى كلية الزراعة – قاعة املهندس خليل مقدادي- )301( )الطابق االريض(

مقرر الجلسة: الدكتور أسامة قلعاويرئيس الجلسة: األستاذ الدكتور سامر الرجوب

املحارض املحارضةالتوقيت

ادارة اموال الضامن يف ظل التغريات االقتصادية 11:00 – 11:15
د. حازم رحاحلة 

مدير عام الضامن االجتامعي

تقييم اثر سياسات صندوق النقد الدويل عىل االقتصاد االردين11:15 – 11:30
أ.د. موىس شتيوي

 الجامعة األردنية

اتفاقيات التجارة الخارجية االردنية11:30 – 11:45
د. ماهر املحروق

غرفة صناعة األردن

خطط التحفيز االقتصادي والوضع االقتصادي الراهن11:45– 12:00
د. خلدون الوشاح

البنك املركزي األردين

نقاش12:00 – 12:30

اسرتاحة12:30 – 1:00
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محور االقتصاد الوطني في ظل التغيرات المعاصرة
رئيس المحور: األستاذ الدكتور سامر الرجوب

الجلسة الثانية: مبنى كلية الزراعة – قاعة املهندس خليل مقدادي- )301( )الطابق االريض(

 مقرر الجلسة: الدكتور أحمد الواكدرئيس الجلسة: الدكتور محمد املومني

املحارضاملحارضةالتوقيت

السياسات التنموية األردنية تجاه الالجئني1:00 – 1:15 
د. عبدالباسط العثامنة

جامعة الريموك

أثر الصدمات السياسية اإلقليمية عىل امليزان التجاري األردين1:15 – 1:30 
ياسمني األسعد

مركز دراسات الرشق األوسط

االثر االقتصادي الغالق الحدود مع بعض دول االقليم1:30 – 1:45

د. نائل الحسامي  

*أ. امني العسويف 

غرفة صناعة عامن

نقاش1:45 – 2:00

غداء2:00 – 3:00
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محور اإلبداعات البحثية العلمية األردنية
رئيس المحور: األستاذ الدكتور بركات أبو رميلة

الجلسة االوىل: مبنى كلية الزراعة – املدرج الصغري- فابكو )الطابق األريض(

مقرر الجلسة: الدكتورة ملا البنارئيس الجلسة: األستاذ الدكتور مفيد النمر

املحارض املحارضةالتوقيت

التغريات السلوكية التي يحدثها التعرض املزمن لجسيامت ثاين اكسيد السيليكون النانوية11:00 – 11:15
أ.د. بشري جرار
جامعة جرش

اكتشاف فريوس جديد يهدد انتاج البندورة يف العامل11:15 – 11:30

*د. نداء سامل / الجامعة االردنية
أ.د. عقل منصور / الجامعة االردنية
د. بريس فولك / جامعة كاليفورنيا
د. ماسيمو تورينا / تورنتو - ايطاليا

د. رشيد تحزميا / جامعة لييج – بلجيكا

11:45 – 11:30
تطوير مثبطات الربوتيزوم الجديدة واالنتقائية لعالج االضطرابات املناعية والرسطان 

وغريها من االلتهابات امليكروبية
د. جهاد مليتي

الجامعة األردنية

التعقيم الشميس ملكافحة افات الرتبة الزراعية: ابداعات بحثية اردنية11:45– 12:00
*د. ملا البنا  

م. غرام ابو جليل 
الجامعة األردنية

نقاش12:00 – 12:30

اسرتاحة 12:30 – 1:00
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محور اإلبداعات البحثية العلمية األردنية
رئيس المحور: األستاذ الدكتور بركات أبو رميلة

الجلسة الثانية : مبنى كلية الزراعة – املدرج الصغري- فابكو )الطابق األريض(

مقرر الجلسة: األستاذ الدكتور بركات ابو رميلةرئيس الجلسة: األستاذ الدكتور بشري جرار

املحارضاملحارضةالتوقيت

 1:15 – 1:00
تاثري استخدام جرعتني من هرمون الربوستاغالندين يف اليومني الخامس والسادس من برنامج 

التلقيح االجباري عىل نتائج الحمل يف ابقار الحليب خالل موسمي الشتاء والصيف من العام

*أ.د. مفيد النمر  
د. محمد عبداملجيد  

م. ماهر شمعون
الجامعة األردنية

عدوى الجهاز الهضمي الفريوسية بواسطة داء القطط املرتبك بظهور وتطور الفصام العقيل1:15 – 1:30 

*د. بتول الخوالدة  
د. محمد هديب 

د. رضوان بني مصطفى
قطاع خاص

أ.د. بركات ابو رميلةقامات علمية اردنية – مبدعون .......... ولكن!1:30 – 1:45
الجامعة األردنية

نقاش1:45 – 2:00

غداء 2:00 – 3:00
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محور سوء التغذية – المشاكل والحلول
رئيس المحور: الدكتورة هديل غزاوي

الجلسة االوىل: مبنى كلية الزراعة – قاعة املزارعني )قاعة األجتامعات الطابق األول(

مقرر الجلسة: الدكتورة هبة السيدرئيس الجلسة: األستاذة الدكتورة رميا تيم

املحارض املحارضةالتوقيت

االثر الصحي والتغذوي لعوز املغذيات الكبرية والصغرية عىل االطفال السوريني11:00 – 11:20
أ.د. لؤي اللبان

جامعة القلمون

سوء التغذية عند الالجئني يف االردن11:20 – 11:40
م. ريناد حمودة

اليونيسف

سوء التغذية عند املسنني11:40 – 12:00
د. هديل غزاوي

الجامعة األردنية

نقاش12:00 – 12:30

اسرتاحة12:30 – 1:00
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محور سوء التغذية – المشاكل والحلول
رئيس المحور: الدكتورة هديل غزاوي

الجلسة الثانية: مبنى كلية الزراعة –  قاعة املزارعني )قاعة األجتامعات الطابق األول(

مقرر الجلسة: الدكتورة هديل الغزاويرئيس الجلسة: األستاذ الدكتور لؤي اللبان

املحارضاملحارضةالتوقيت

عالقة املتناول الغذايئ االردين باالمراض املزمنة1:00 – 1:15
أ.د. رميا تيم 

الجامعة األردنية

سوء التغذية عند األمهات الحوامل االردنيات1:15 – 1:30
م. رند باليس

الرئيس التنفيذي واملؤسس ملركز أسلوب الحياة

1:45 – 1:30
درجة الوعي الغذايئ عند طالب التغذية والتصنيع الغذايئ يف 

جامعة مؤتة

م. متارض القضاة

جامعة مؤتة

نقاش1:45 – 2:00

غداء2:00 – 3:00
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محور إدارة األزمات والطوارئ
رئيس المحور: الدكتور هشام المومني

الجلسة االوىل: مبنى كلية الزراعة – رقم )231( الطابق االريض

مقرر الجلسة: املهندسة مرح السليمرئيس الجلسة: الدكتور هشام املومني

املحارض املحارضةالتوقيت

دور املركز الوطني لالمن وادارة االزمات11:00 – 11:15
العميد الركن وليد قشحه 

 املركز الوطني لألمن وإدارة األزمات

11:30 – 11:15
انتاج خريطة الفيضان لحوض وادي املوجب باستخدام تقنيات نظم 

املعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد

د. نوح الصبابحة

جامعة الريموك

11:45 – 11:30
االستجابة للكوارث الطبيعية وتفيش االمراض: هل لدى مقدمي 

خدمات الطوارئ وجهات نظر مختلفة؟

*د. محمود الوديان / جامعة العلوم والتكنولوجيا  

د. جوزيف ترينور

د. ريتشارد باسيل

12:00 –11:45
تقييم مخاطر تغري املياه يف واحة االزرق / االردن، باستخدام نظم 

املعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد

*د. هشام املومني  

م. مرح السليم

الجامعة الهاشمية

نقاش12:00 – 12:30

اسرتاحة12:30 – 1:00
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محور إدارة األزمات والطوارئ
رئيس المحور: الدكتور هشام المومني

الجلسة الثانية : مبنى كلية الزراعة – رقم )231( الطابق االريض       

مقرر الجلسة: املهندسة مرح السليمرئيس الجلسة: الدكتورة مرح الكفاف

املحارضاملحارضةالتوقيت

1:15 – 1:00
ادارة استمرارية االعامل ودورها يف الحد من مخاطر الكوارث: دراسة ميدانية عىل املجلس 

االعىل للدفاع املدين االردين

*د. مروان السميعات 
لواء متقاعد / الدفاع املدين

أ.د. هاين ارتيمة
جامعة العلوم االسالمية العاملية

كفاءة هندسة القران الكريم يف ادارة الكوارث – ازمة الجفاف1:15 – 1:30 
*د. حازم الوادي  
أ.د. امين الرواجفة

جامعة الطفيلة التقنية

نظام دعم القرارات يف ادارة االزمات – اطار نظري مقرتح1:30 – 1:45

*د. مرح الكفاف
جامعة العلوم االسالمية

فارس ابو جاموس
د. هشام املومني
الجامعة الهاشمية

نقاش1:45 – 2:00

غداء 2:00 – 3:00
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الجهات الداعمة 

رشكة البوتاس العربيةالبنك اإلسالمي األردين

جامعة عامن األهليةاملركز العاملي لألبحاث الصيدالنية

مجموعة حيدر مراد وأوالده لالستثامررشكة مصفاة البرتول األردنية

رشكة املصانع األدوية البيطرية والزراعية / فابكوجامعة العلوم اإلسالمية العاملية

جمعية التمور األردنيةنقابة املهندسني الزراعيني

مؤسسة البطانجة للزراعات املستدامةرشكة الرشق األوسط للتأمني

املهندس الزراعي محمد البسرشكة تطوير وادي عربة



لمزيد من المعلومات:

الجمعية األردنية للبحث العلمي والريادة واإلبداع: ٠٧٩٧٠٠٧٨٦٩

تلفاكس: ٥١٦٦٦٨٣

الجامعة األردنية

عمان - المملكة األردنية الهاشمية


