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انطالقاً من سعي "الجمعية األردنية للبحث العلمي" إلى
ئرراا ال مع ررر اي كنرري ا ررب
نشررث افا ررب الالررم العى رري لر
و بط الالم العى ي بالعن يب وتشمير العفاعل بين ال ؤسسراا
العى يب واالقعصاكيب والعواصرل مرر مؤسسراا الالرم العى ري
ايساسي والعطايفي وإتاحب ال مال لىاراحيين اي كنيرين لعفر ي
إنمرراتات ،تعفر الم عيررب ال ررؤت ث اليررامن لىالررم العى رري رري
اي كن والذي يض ال لاو العاليب:

أوالً :تطبيقات التكنولوجيا النانوية وتقنياتها
يعناول هذا ال لو أه يب العكنولوجيا النانويب وكو ها ي
إيماك حىول ماعكثة ي الكييث من الصناعاا وأه يب مشا ب
اي كن ي هذا الم . ،ا سيع اسععثاض أح ث االنماتاا
والعطو اا ي ممال العكنولوجيا النانويب عىى مسعو العال
و ذلك سععثض بعض االبلاث العي يفوم ب،ا باحيون من
اي كن ي هذا ال مال.
سيع العث يز ي هذا ال لو عىى ال وضوعاا العاليب:
 -1تطايفاا العكنولوجيا النانويب ي الطاقب ال عم كة
والعفىي يب.
 -2تطايفاا العكنولوجيا النانويب ي اإللكعثونياا.
 -3تطايفاا العكنولوجيا النانويب ي الصناعاا ال وائيب
والعالجيب.
 -4تطايفاا العكنولوجيا النانويب ي الز اعب والغذاء.
 -5العكنولوجيا النانويب وتطايفات،ا ي اي كن.
ول زي ر مررن ال عىومرراا يثجررى االتصررال مررر منسررفب ال لررو
أ.د.ليلىىىىو أسىىىىو ىىىىا عىررررى هررررات  7075777077 :بثيرر ر
إلكعثونيlailaabuhassan@hotmail.com :

ثانياً :تغذية األم والطفل
يعناول هذا ال لو ك اسب اللالب العغذويب لألم والطفل ي
اي كن مر العث يز عىى:
 -1ايني يا عن ايطفال واللوامل وال ثضعاا.
 -2اللالب العغذويب لفيعامين ك بين ايطفال واللوامل
وال ثضعاا.
 -3قصث الفامب بين ايطفال.

 -4والكة أطفال ذوي وتن منخفض وأسااب ذلك.
 -5الثضاعب الطايعيب والطايعيب ال لضب.
ل زي من ال عىوماا يثجى االتصال مر منسق ال لو :
أ.د.أ مد الفقيه عىى هات  7075710470 :بثي الكعثوني:
faqiham@ju.edu.jo
ك .حي ال ومي هات  7777773204 :بثي الكعثوني:
h.aldomi@ju.edu.jo / haldomi@yahoo.com

ثالثاً :اللغة العرسية سين التواصلية ومكوّنات الهوية
بين واقر اللضو الفعىي وآ اق العمسّ ال عنويّ لىغب العثبيب
تنم تفاصيل وإشكالياا تىعاس بعناصث ال،ويب وأبعاك
ال سألب الفوميب والععثيب والعثج ب والععىي  .ويعطىّر من
خالل هذا ال لو إلى تفوي ال ش ،من خالل مفعثباا تلىيىيب
ومفا نب من خالل ال لاو اآلتيب:
 -1أاث ال،ويب السياسيب ي الشأن الىغوي.
 -2تما ب تعىي العىوم بالىغاا الفوميب.
 -3الععثيب والعثج ب بين الم،وك الفثكيب وال ؤسسيب.
 -4عصثنب الىغب وآ اق،ا.
 -5العثبيب ي اي كن :حالب ك اسيب.
ل زي من ال عىوماا يثجى االتصال مر منسق ال لو
ق  7077751704 :بثي إلكعثوني:
د.مصلح النجار هات
muslih@hu.edu.jo

راسعاً :الزراعة العضوية
يعناول هذا ال لو جانب الز اعب العضويب ز اعب مسع امب
ونظيفب تض ن تغذيب العثبب وتلا ظ عىى ال صاك الطايعيب
وذلك ض ن ال وضوعاا العى يب العاليب:
-1
-2
-3
-4

اإلنعاج ونوعيب ال نعج العضوي وال عاييث العضويب.
إكا ة ال صاك الطايعيب :ال اء والعثبب والايئب.
العخ يث .Composting
ايس ة وال اي اا العضويب.

ول زي من ال عىوماا يثجى االتصال مر منسق ال لو
أ.د .سميح أسو سكر عىى هات  7077770771 :بثي
إلكعثونيsamih_abubaker@yahoo.com :

وامكاناته ما أك الى تأخيث تنفيذ بثامج تطويث الععىي بساب
توجيه ال وا ك ال اليب ال خصصب لذلك إلى اسعيعاب الطىاب
الالجئين ي ال ا س إضا ب إلى اياث غيث ال ااشث عىى
الايئب ال سيب اآلمنب.

ي ،ف هذا ال لو إلى الععثي بالطاقب الم ي ة طاقب الغات
والاعثول الصخثي يه يع،ا ال شعث ب ا ي ،ف إلى
اإلطالع عىى أح ث ال سعم اا ي ممال الطاقاا ال عم كة
و ي ممال ال،ي وجين ص نظي لىطاقب و ي ممال
تخزين الطاقب والطاقب الايولوجيب الوقوك الليوي وجفت
الزيعون.

ي ،ف هذا ال لو إلى بلم اآلاا ال عع كة العي اح ا،ا
وسيل ا،ا تياكة ع ك الالجئين عىى جوكة الععىي ال سي
والمامعي ي اي كن وسيع العث يز ي هذا ال لو عىى
ال وضوعاا اآلتيب:
 -1اآلاا االقعصاكيب واالجع اعيب لععىي الالجئين.
 -2آاا الىموء عىى جوكة الععىي ال سي والمامعي.
 -3اآللياا ال فعثحب لى لا ظب عىى جوكة الععىي ي
ظل االع اك الكايثة لىطىاب الالجئين.

 -1الغات والاعثول الصخثي وم منا سع ،ا.
 -2الزيت الصخثي :هل له كو ي مزيج الطاقب اللالي؟
 -3الطاقب من ال،ي وجين :اإلسعخثاج واإلسع،الك والصا ي
بين ،ا.
 -4الطاقب ال عم كة إلى أين :الطاقب الش سيب اللثا يه أم
الك،ثبائيب أم طاقب الثياح أم الطاقب ال،مينب؟
 -5جفت الزيعون وغيثه من أنواع الوقوك الليوي:
العطو اا ايخيثة.
 -0تخزين الطاقب :العخزين اللثا ي أم ضخ ال ياه أم
وسائل أخث ؟
 -0ال ن الذ يب :هل وصىنا إلي،ا؟
ل زي من ال عىوماا يثجى االتصال مر منسق ال لو
أ.د .علي سدرا عىى هات  7000477745 :بثي إلكعثوني:
badran@ju.edu.jo

ل زي ر مررن ال عىومرراا يثجررى االتصررال مررر منسررق ال لررو
قرر ر  7071740757 :بثيرر ر
د.أ مىىىىد قىىىىب عىررررى هررررات
إلكعثونيahqablan@gmail.com:

الطاقة الجديدة والمتجددة

وذلك ض ن ملو الطاقب الم ي ة وال عم كة

سادساً :المحافظة علو جودة التعليم في زمن اللجوء
اتكاكا مخاوف العثبويين اي كنيين من العأايث السىاي الذي
سيىلق بالنظام الععىي ي اي كني جثاء موجاا الىموء
ال عكث ة العي ش ،ها اي كن ي اآلونب ايخيثة .حيم تشيث
العفا يث الصاك ة من وتا ة العثبيب والععىي أن الىموء ق
تساب ي أعااء ايثة عىى الانيب العلعيب لىععىي وموا كه

د .شه العجيلي هات  7070072710:بثي إلكعثوني:
shahla.ujayli@yahoo.com

 -1آخر موعد الست م عناوين البحىو لكافىة المحىاور ىو
1112/11/11
 -1آخر موعد الست م ملخصات البحو لكافة المحاور و
1112/11/11
 -1آخىىر موعىىد السىىت م البحىىو وافيىىة لكافىىة المحىىاور ىىو
 1112/5/1علو أ ت لّم علىو قىرم مىدم ) (CDأو
سالبريد اإللكتروني للجمعية.
 -4سىىيتم تحكىىيم األورام المقدمىىة ونقىىر المقبىىو منهىىا فىىي
كتاب خام سوقائع المؤتمر ،شريطة أ ّال يكو البحث قد
نقر في أية مجلة علمية.

ساسعاً :دراسات الهوية
يعناول هذا ال لو مسألب ال،ويّب بوصف،ا مسيّثة يشكال
العن ي العال ولعلّ اليابت ي،ا هو العالقب الم ليّب بين
الصثاعاا السياسيّب وتلوّالا ال،ويّب بأشكال،ا الاا تة:
اإلانيّب وال ينيّب والفوميّب ي حين تلعفظ ال،ويّب المن يّب
ب يناميكيّب اجع اعيّب واقعصاكيّب كاخل اينساق اليفا يّب من غيث
أن تعلوّل إلى حث ب عال يّب أو قوّة واح ة لع يّل طث اً ي
صثاع واضح وذلك ض ن ال لاو اآلتيب:

 -5يمكن قبو البحو ساللغتين العرسية أو اإلنجليزية.
لالسعفسا اا يثجى االتصال عىى هوات
لىالم العى ي:

الم عيب اي كنيب

تىفا س7770205100073 :
خىوي77702077540400 :
E-mail: sfsrjo@yahoo.com

 -1اليابت وال علوّل ي مسألب ال،ويّب.
 -2صياغة الهويّة بين الواقعيّ والمتخيّل.
 -3صراع الهويّات في بعده التاريخيّ :األصول
واالمتدادات.
 -4دور الهويّات الصغرى في إعادة صياغة الخرائط
السياسيّة.

 -5الحراك المدنيّ والتغيير في قضايا الهويّة.
ول زي من ال عىوماا يثجى االتصال مر منسفب ال لو

أواالتصررررال بالرررر عو جثيررررث اللسررررين ئرررريس الىمنررررب
قرررررررررررر :
العلضرررررررررررريثيب لى ررررررررررررؤت ث عىررررررررررررى هررررررررررررات

00962075337477
ك .جثيث اللسين أ.ك .ليىى أبو حسران أ.ك .أح ر الففيره
أ.ك .عىي ب ان أ.ك.سر يح أبرو بكرث ك .مصرىح النمرا
ك .أح قاالن ك .ش،ال العميىي.

