
يعقد مركز جامعة جدارا لالستشارات والتدريب

املؤ�ر الدويل األول للتدريب والتأهيل

 يف ضوء الثورة التكنولوجية الحديثة

يف الفرتة الواقعه (٧ – ٨ ) / ١١ / ٢٠١٨م

الدكتور فتحي طعامنة                         رئيساً

   مرام  الربابعة                         مقررة / جامعة جدارا

  الدكتور خالد حسن�                مؤسسة بالغ للتدريب  

الدكتور اسامة الداللعة                          جامعة جدارا

أعضاء مجلس مركز االستشارات والتدريب

 الدكتور عصام طراد                    جامعة جدارا 

 األستاذ حسن ابداح                    جامعة جدارا 

 الدكتورة سوزان رشايرة                جامعة جدارا 

الدكتورة رشوق معابرة              جامعة جدارا 

 األستاذة بوران ابو عفار          مؤسسة بسملة للتدريب

 املهندس ابراهيم ابو طبنجه      االكادµية الكربى للتدريب

الدكتور أحسان الرباعي                 مستشار املؤ�ر

األستاذ احمد القوادري   مؤسسة احمد القوادري للتدريب

 األستاذ ربيعه العالونة املجتمع املحيل / مؤسسة بيت الفن

 األستاذ عبدالعزيز عزايزة   جامعة جدارا /مركز الحاسوب

 الدكتور عبدالله عالن             مؤسسة بسملة للتدريب

 رشـــا العثامنـــة                         سكرتÀة املؤ�ر 

رئيس املؤ�ر عطوفة األستاذ الدكتور صالح العقييل 

رئيس جامعة جدارا 

الراعي الرسمي للمؤ�رعطوفة الدكتور شكري املراشدة 

 رئيس هيئة املديرين / جامعة جدارا 

رئيس اللجنة التحضÀيةالدكتور فتحي طعامنة 

 مدير مركز جامعة جدارا لالستشارات والتدريب 

- التعارف والتواصل مع جميع املهتم� بهذا امليدان وبناء رشاكات

 علمية واجتÍعية ووظيفية .

- البحوث املقدمة واملستوفية للرشوط ستنرش يف كتيب يوزع

 عىل اوسع نطاق .

- �نح إدارة املؤ�ر شهادة مشاركة معتمدة من جامعة جدارا .

- كافة الخدمات املصاحبة من تنظيم جلسات املؤ�ر 

ووجبات اإلفطار والغداء فرتة انعقاد املؤ�ر .

- µكن للمهتم� الحضور فقط دون تقديم بحث برشط تقديم

 استÍرة معلومات تشمل معلومات شخصية ومكان العمل .

- إالقامة للمشارك� من خارج االردن من ٦-٢٠٨/١١/٩

التسهيالت للمشارك� باملؤ�ر 

 الرسوم وطريقة التسديد 
- رسوم املشاركة باملؤ�ر دوليا  ٢٥٠  دوالر أمري� 

- رسوم املشاركة باملؤ�ر محليا  ٧٠  دينار أرد� 

- ترسل الرسوم عىل الحساب البن�  بنك عودة  رقم 

     ٠٥٦١٦٩٤٦١٠٠٢٠٠٨٠٣ حساب دوالر

 ٠٥٦١٦٩٤٦٣٠٠١٠٠٨٠٢  حساب الدينار

(whatsapp) لالستفسار يرجى التواصل عىل واتساب-

  ٠٧٩٧١٦٢٦٩١     الدكتور فتحي الطعامنة

conf@jadara.edu.jo                                           

اللجنة العلمية للمؤ�ر :

اللجنة االعالمية واالستقبال

آالنسه مرام ربابعة

 الدكتورة رسمية الشقران

 الدكتور ماجد الخرضي

 الدكتورة سوزان الرشاري

 األستاذ عبدالعزيز عزايزه

 األستاذة رشا عثامنة

الدكتور فتحي الطعامنة

 الدكتور خالد حسن�

 الدكتور عصام طراد

 الدكتوره رشوق معابره

 الدكتور اسامة الداللعة

األستاذ حسن ابداح



١-    إفساح املجال املالئم أمام العامل� يف مجال التدريب والتطوير والباحث� يف 

هذا العلم واملهارة ليقدموا رؤيتهم ورصيدهم للمنجز املعريف وتقديم تصورات 

شاملة تفيد يف فهم سلوكيات واتجاهات االفراد .

٢-    تقديم مرشوع علمي تنويري واع مزود برؤية واضحة املعاÈ ومسؤولية من 

خالل دراسة الظواهر املعرفية الجديدة يف عاÈ التدريب 

٣-    يقوم الباحثون بصياغة معرفية من خالل النقاش حول تفعيل دور وأهمية 

التدريب �اشياً مع التحوالت املحلية والدولية املتجهة نحو التدريب املهني .

٤-    إضافة بصمة جديدة تؤكد مواكبة علم التدريب وتثبت أن أفاق التطلع تعمل 

داخل الفعل الحضاري املتسارع يف منهجية واضحة .

٥-    التأسيس لحراك منهجي يف عاÈ التدريب، ومتجدد وصوًال إىل اإلبداع واالبتكار 

يف مجاالت التدريب والتأهيل والتطوير .

٦-    طرح أهم القضايا ذات الصلة وصياغة أوراق عمل متعددة الرؤى والتطلعات 

تسهم بشكل فعيل يف توسيع قاعدة التدريب .

٧-    تعزيز التعاون ب� مراكز االستشارات والتدريب يف الجامعة الرسمية والخاصة 

من جهة، وب� املراكز والرشكات واملؤسسات واألكادãيات من جهة أخرى يف مجال 

التدريب والتأهيل .

إن للتدريب وتعلم املهارات أهمية كب�ة يف العرص الذي نعيش فيه 

وأن التطور املعريف والتكنولوجي والعلمي بات رسيعا يف كل املجاالت 

وهذا يستلزم منا أن نواكب هذه التطورات لنتعلم مهارات جديدة .

و�ا أن األنسان هو األساس يف عملية اإلنتاج والتطور فهو يحتاج إىل 

الحديثة باألساليب  تزويده  طريق  عن  يأ¢  وهذا  وتطوير  تجديد 

املهارات. وصقل  األداء  زيادة  عىل  تعمل  والتي  واملتطورة   

االستشارات  مراكز  مسؤولية  األخ�ة  السنوات  يف  ازدادت  لقد 

بأفكار  والتأهيل  التطور  عجلة  ®د  أن  شأنها  من  والتي  والتدريب 

الجانب  عىل  الجنس°  كال  من  الشباب  إقبال  ذلك  وواكب  جديدة 

إىل  الناظر  .وإن  الجانب  هذا  بأهمية  وعيه  وزيادة  التدريبي  العميل 

منها  الرسمية  الهاشمية  األردنية  اململكة  يف  التدريب  مؤسسات 

واألهلية وهي كث�ة ومتعددة يجد أن هذه املؤسسات تقوم بتدريب 

املؤسسات يف  أداء هذه  ويتفاوت  كافة  املجاالت  البرشية يف  الكوادر 

جودة التدريب يف ظل غياب منظومة واضحه تضبط عملية التدريب 

التي تقوم بها هذه  املؤسسات .

ويأ¢ هذا املؤ®ر وهو األول من نوعه يف األردن ليجمع العامل° يف 

 Áمجال التدريب والتأهيل والتطوير عىل منظومة واضحة املعا

ويتدارس املشاكل والعقبات والتحديات وآليات تطوير التدريب 

والتأهيل يف ضوء الثورة التكنولوجية الحديثة و�ا يعود عىل املجتمع 

األردÅ والعرÄ بالخ� والنفع .

١-    اإلعالن عن املؤ�ر ١٠�وز ٢٠١٨.

٢-    آخر أجل الستالم امللخصات  ٢٠١٨/٨/٣١ .

٣-  آخر أجل الستالم األبحاث وأوراق العمل كاملة ١ / ١٠ / ٢٠١٨م

٤-    انعقاد املؤ�ر(٧– ٨)/ ١١ /٢٠١٨ .

مواعيد مهمة

àجودة التدريب االلكرتو Àاملحور األول: معاي

(MOOC ) إنتاج املساقات املكثفة املفتوحة :àاملحور الثا

املحور الثالث: األسس واملعايÀ املعتمدة للعملية التدريبية ) املدرب ،املؤسسة، الحقيبة

املحور الرابع: دور مراكز التدريب واالستشارات واثرها يف تنمية املجتمع املحيل

املحور الخامس: وسائل وآليات تبادل التدريب يف املجتمعات لتحقيق التشاركية والتكاملية

املحور السادس: التدريب والتأهيل املهني ودوره يف الحفاظ عىل السالمة والصحه املهنية.

املحور السابع:التدريب الوظيفي وأثره عىل االرتقاء êستوى الوظائف .

املحور الثامن: تدريب الالجئ� وتأهيلهم يف املجتمعات.

- أن يكون البحث ذا صلة بأحد محاور املؤ�ر.

- أن يتسم البحث بالحداثة واألصالة.

- أاللتزام باملنهج العلمي الرص�

- أال يكون منشوراً أو مقدماً للنرش ألي جهة أخرى.

- أن يقدم الباحث مخططاً لبحثه ال يتجاوز (٢٠٠) كلمة متضمناً عنوان 

البحث وأهميته وتحديد مشكلة البحث وأسئلته واملنهج البحثي ومجتمع 

الدراسة وذلك باملوعد املحدد مع إرفاق سÀة ذاتية مخترصة للباحث.

- أن يكون ûط الخط للغة العربية ( Simplióed Arabic ) وحجم 

الخط (١٤) وللغة االنجليزية ûط الخط ( Times new roman ) وحجم 

الخط (١٤) ومسافة مزدوجة ب� السطور.

- تقديم ملخص عن البحث .

- يرسل امللخص êلف word وبحجم خط ( ١٤ ).

- يرسل البحث كامالً يف املوعد املحدد �هيداً لنرشه يف كتيب عىل أن ال 

تزيد عدد صفحات البحث عن ( ٢٠ ) صفحة .

يتبنى املؤ�ر طرح رؤية جديدة للمنجز املعريف يف 

علم التدريب والتطوير يف ضوء التكنولوجيا الحديثة 

 وتقديم هذه (النìذج املعرفية ) ضمن أبحاث

 وأوراق عمل ثم طرحها عىل املشارك� والخروج

 بتوصيات تفيد العملية التدريبية .

محاور املؤ�ر

إشكالية املؤ�ر  ًً


