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 تحت شعار "التدريب أداة التنمية ووسيلة اإلدارة الفاعلة"

 المستدامةاستراتيجيات التدريب والتنمية المؤتمر الدولي: 

20 ,21 ,22 / 07 / 2021 
تقيم اكاديمية الصداقة  جامعة عمان العربية وبالتعاون مع الدوليةبرعاية السيد علي السيد وساف رئيس منظمة الصداقة 

تحت شعار "التدريب  المستدامةاستراتيجيات التدريب والتنمية المؤتمر الدولي األول بعنوان في المنظمة  للتأهيل والتطوير

 أداة التنمية ووسيلة اإلدارة الفاعلة".

 مقدمة 
مؤتمرات وندوات وورش عمل دولية تعالج إشكالياتها وتبحث سبيل تطوير الزالت البرامج التدريبية بحاجة إلى  

مساقاتها وضوابطها وتسهم في صياغة قيمها العالمية وتكشف بطرق علمية عن المزيد من مكامن أهميتها رغم أنها حظيت 

فة علمية ومعرفية بدورات وورش عمل حاولت تقديم معالجات محدودة لبعض مما تقدم، وال يخفى ما للمؤتمرات من إضا

 .على الموضوعات التي تتناولها، والقضايا التي تطرحها، والتوصيات التي تخرج بها

 أهداف المؤتمر 
 .تعزيز خبرات التدريسيين والمدربين والمدراء في مجال علوم التدريب وإدارة البرامج التدريبية .1

 .للبرامج التدريبيةرفع مستوى الكفاءة وتحسين األداء في المجاالت األكاديمية  .2

 .التعرف على التجارب الناجحة والمتميزة في مجال التدريب ومهارات المدربين .3

 .تبادل الخبرات والتعرف على مستجدات عالم التدريب وإدارة البرامج التدريبية .4

 .مناقشة البرامج التدريبية في إطار الواقع المعلوماتي المتنامي .5

 ايير التدريب والتنمية البشرية.صياغة بنود مشروع عالمي لتوحيد مع .6

 .الشروع بخطوة عملية أولية؛ لصياغة مساقات دراسية للمؤسسات التعليمية المعنية بالتدريب والتنمية البشرية .7

 للتأهيل والتطوير : االستاذ احمد الحلو اكاديمية الصداقة رئيس المؤتمر

 

 :(دوليةمنظمة الصداقة ال أعضاء ) المتابعةلجنة 

 رئيس المنظمةالجبوري نائب سعدون ا.د. سمير  .1

 ا.د. يوسف إسماعيل المشهداني عضو الهيئة اإلدارية للمنظمة و رئيس اكاديمية اثراء المعرفة .2

 ا.م.د. نبيل العبيدي عضو الهيئة اإلدارية للمنظمة و المستشار القانوني لها .3

 و التطويرالصداقة للتأهيل عضو الهيئة اإلدارية للمنظمة و رئيس اكاديمية ا.م.د. مصطفى احمد النجار  .4

 

  باألبجدية : رؤساء الجامعات(في الجلسة االفتتاحية اتالقاء كلم) االشراف العام

 ا.د. اسامة المشهداني رئيس جامعة نينوى .1

 ا.د. اياد غني اسماعيل رئيس جامعة الكتاب .2

 ا.د. علياء عباس العطار رئيس الجامعة التقنية الشمالية .3

 ا.د. محمد حمزة الهاشمي الملحق الثقافي السفارة العراقية لندن .4

 طالب عبيدات رئيس جامعة جدارا االردنيةا.د. محمد  .5
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 ومن بدرجتهم باألبجديةوالمعاهد عمداء الكليات مساعدو رؤساء الجامعات و :اللجنة العليا

 باالبجديةو من هم بدرجتهم مساعدو رؤساء الجامعات  :أوال  

 ا.د. جعفر رمضان محمد مساعد رئيس جامعة نينوى للشؤون العلمية .1

 االداريةللشؤون التقنية الشمالية  جامعة المساعد رئيس  ا.د. ذنون يونس ذنون  .2

 األردن للشؤون االكاديمية ا.د. محمد محمود الطعامنة نائب رئيس جامعة جدارا .3

 ومن بدرجتهم باألبجديةوالمعاهد عمداء الكليات  :انياث  
 عميد كلية اإلدارة و االقتصاد جامعة الموصل ثائر احمد سعدون السمان.د. ا .4

 عميد كلية التراث الجامعةجعفر جابر جواد  .د.ا .5

 ا.د. صباح محمد جميل عميد كلية الهندسة جامعة الكتاب .6

  ا.د. عمر انجة  عميد كلية اآلداب جامعة كركوك .7

 عميد كلية اقتصاديات االعمال جامعة النهرين ا.د. نغم حسين نعمة .8

 ا.د. ثائر شاكر محمود الهيتي / مدير مركز الدراسات االستراتيجية / جامعة االنبار .9

 ا.م.د. سمير طه ياسين عميد الكلية التقنية اإلدارية في الجامعة التقنية الشمالية .10

 ليمية في وزارة التخطيطمحمد محسن السيد.. مدير عام دائرة التنمية المحلية واإلق د. .11

 د. نصرت مداح الراوي رئيس مؤسسة هوب سمايل للتدريب و التنمية البشرية و تطوير االعمالا.م. .12

 

 المؤتمر مع جامعة عمان العربية:تنظيم لجنة متابعة 

 ا.د. مازن العمري مدير مركز االستشارات والتدريب جامعة عمان العربية .1

 الشلمة اكاديمية الصداقة للتأهيل و التطوير منظمة الصداقة الدولية ا.م.د. ميسون عبدهللا .2

 

 مواعيد مهمة

 2021.06.01 او ملخصات اوراق العمل  اخر موعد الستالم ملخصات البحوث

 2021.06.05 اعالن قبول الخالصات

 2021.06.25 بدء استالم البحوث كاملة 
 2021.07.01 اعالن برنامج المؤتمر 

 2021.07.10 الستالم البحوث كاملة اخر موعد

 2021 /  07 / 22-20 وقائع المؤتمر

 2021.08.20 اعالن البحوث المقبولة للنشر

 التالي: على الرابطGoogle Formكوكل فورم  الى  و ترسل بالمؤتمر الخاصة الملخصات تمأل استمارة

https://forms.gle/mN3tnymQuCrp4aQS8 
 و منها مجلة الكتاب للعلوم الصرفة تنشر االبحاث في مجالت علمية رصينة محكمة

 

 2030-2020في التنمية المستدامة  إبداعية معاصرةنحو رؤية ورشة التنمية المستدامة: 

 د. زهير شمة .1

 د. مصطفى النجار .2

 احمد بوراند.  .3

 د. صفاء الحمايدة .4

https://forms.gle/mN3tnymQuCrp4aQS8
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 اجور المشاركة في المؤتمر مجانيةاالجور: 

 أجور النشر

 أوال: تنشر خالصات البحوث في كتيب وقائع المؤتمر مجانا

 

 : مجلة الكتاب للعلوم الصرفة ثانيا

 ألف دينار عراقي                                 25: المؤتمر ثلبحو اجور النشر                

 ISSN Online: 2617-8141 

 DOI: 10.32441/kjps 

  2017لسنة  2271رقم االيداع في دار الكتب و الوثائق 

  وزارة التعليم العالي في العراق:     رابط المجلة في موقع

https://www.iasj.net/iasj/search?query=Al-Kitab 

 رابط المجلة في الموقع العالمي    www.kjps.isnra.orgJournal Website:  

 

 الحقا عنهسيعلن فالمجالت باقي في : اما ثالثا

 

 سيتم ترتيبها حسب األلقاب و االبجدية اللجنة العلمية:

   العراقرئيس اللجنة  د. ميسون عبدهللا احمد الشلمة .1

 د. سهام محمد كامل                      العراق .2

 العراق  د. مؤيد يوسف نعمة الساعدي .3

 األردن د. صفاء الحمايدة .4

 الجزائر            د. مرحوم محمد الحبيب .5

 العراق            د. احمد سليمان الجرجري .6

 الجزائر            د.معيزية عبدالحكيم .7

 فلسطين            د. سعاد سعيد كلوب .8

 تونس                       د. حنان بن حامد .9

 العراق            د. احمد حسين حسن .10

 فلسطين            محمد كالب د. مجدي .11

 مصر                       د. محمد حلوان .12

 العراق           د.هجير عدنان زكي .13

 مصر                      د. إيهاب زهران .14

 مصر           د.جمال الدين عبدالعزيز .15

 العراق                     د.محمد عبد صالح .16

 الجزائر                     د. العالم األخضر .17

 العراق       وجدان عبد المطلب الشمري د. .18

http://www.kjps.isnra.org/
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 العراق     د.عبدالعزيز خضر عباس الجاسم .19

 العراق              رغيد ابراهيم اسماعيل .د .20

 العراق     حمدي اسماعيل احمد الكبيسي د.  .21

 

 سيتم ترتيبها حسب األلقاب و االبجدية اللجنة التحضيرية:

 العراق   رئيس اللجنة أ.م.د. منذر خضر المهتدي .1

 العراق   مقرراللجنة       أم.د. شذى خلف حسين .2

 فلسطين                                أم.د. بالل غنام .3

 العراق                   أ.م.د. شيماء هادي خضير .4

 مصر                عمرانأم.د. نجوى الحصافى  .5

 فلسطين                         أ.م.د. نظام صالحات .6

 العراق                     أ.م.د. أيسر عاشور خلف .7

 فلسطين           أ.م.د. عبد اللطيف محمد ابو عودة .8

 فلسطين                   أم.د. هزار محمد اسماعيل .9

 فلسطين                      أم.د. حازم خالد حروب .10

 مصر                     د. احمد حمدي ابو ضيف .11

 العراق                م.د. سحر فتح هللا محمد علي .12

 مصر                                د. مجدي كالب .13

 مصر               د. الهام محمد شعبان الدفراوي .14

 العراق                  م.د. هالل عبد السادة حيدر .15

 فلسطين                        أ.مها مصطفى القباني .16

 العراق                     أ.م. فلاير مشرف عيدان .17

 العراق                           أ.ريم غسام فيصل .18

 فلسطين                     أ.اسراء ناصر العمصي .19

 ا.م.د. رأفت عاصي حسين رئاسة الجامعة التقنية الشمالية .20

 

 

 اللجنة االعالمية

 تونس                 شمة رئيس اللجنة د. زهير  .1

 تونس                                د. عبير دمق  .2

 العراق                           السيد بالل توفيق  .3

 العراق                    السيد علي محمد إبراهيم .4

 تونس                            السيد محمد مؤمن .5

 العراق                  السيد أيوب لطيف العكيدي .6

 العراق                      السيد جاسم محمد سيف .7
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 لجنة تكنولوجيا المعلومات

 العربية االردنجامعة عمان د. محمد نصار/مدير مركز التعلم االلكتروني في  .1

  اكاديمية اثراء المعرفة منظمة الصداقة الدوليةم.م. راندا موسى برغش /  .2

 اكاديمية اثراء المعرفة منظمة الصداقة الدولية /م.م. عباس ثجيل رهيف  .3

 اكاديمية اثراء المعرفة منظمة الصداقة الدولية /م.م. بتول شاكر عبد المجالوي  .4

 

 

 محاور المؤتمر: 

 .المستدامة  : أهمية العائد التدريبي وأثره في تحديد االحتياجات وتحقيق التنميةالمحور األول  .1

 والتنمية المستدامة. التنمية البشريةاستراتيجيات المحور الثاني:  .2

 .المحور الثالث: المدربون الدوليون في الوطن العربي .3

 .المحور الرابع: نحو توحيد الجهود والمعايير العالمية لبرامج التدريب .4

 .المحور الخامس: المناهج العالمية للتدريب وسائل اإلفادة منها وآفاق تطورها .5

 الوطن العربي.المحور السادس: البرامج التدريبية المفضلة في  .6

 .المحور السابع: المناهج التدريبية في الوطن العربي .7

 المستدامة.المحور الثامن: المرأة والمجتمع والتنمية  .8

 المستدامة.المحور التاسع: أثر التدريب في تحقيق التفاعل الوظيفي والتنمية  .9

 

 

 :أوراق العمل 

 ؟هل يقبل المؤتمر أوراق العمل 

 نعم يقبل المؤتمر اوراق العمل 

بتقديم  (االستمارة الخاصة)بموجب  حصريادعوة الى الباحثين لتقديم خالصات اوراق العمل 

 البحوث و اوراق العمل. 
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 ضوابط المشاركة: 
 بحثية ونتائج قيًما متقد أو جديدة لموضوعاتها بحثية بمعالجات تتميز التي األبحاث ملخصات للمؤتمر العلمية اللجنة تستقبل

 : التالية المميزات ضمن المستدامة والتنمية التدريب استراتيجيات حقل في مضافة

قيًم اونتائج بحثية  قدمتتستقبل اللجنة العلمية للمؤتمر ملخصات األبحاث التي  تتميز بمعالجات بحثية جديدة لموضوعاتها أو  

 مضافة في حقل استراتيجيات التدريب و التنمية البشرية ضمن المميزات التالية :

 للبحث لعربيةاباللغة  وملخًصا العربية،باللغة  المكتوب للبحث اإلنجليزية باللغة ملخًصا الباحث يقدم أن .1

 الذاتية لسيرةا ارفاق مع ،( كلمة 200) أو الواحدة الصفحة يتجاوز ال أن اإلنجليزية، على باللغة المكتوب

 .الواحدة الصفحة حدود في للباحث

 .دقيقة( 20-15) العرض مدة تتجاوز أال على البوربوينت بطريق مشاركته عرض الباحث يرسل .2

  كامال، له، والعنوان المنظمة والجهة المؤتمر اسم على العمل، ورقة أو البحث من األولى الصفحة تشتمل .3

 .الهاتف ورقم بدقة، اإلليكتروني والبريد العلمية، الباحث، والدرجة واسم

 .والمالحق شاملة A4 حجم صفحة، وعشرين خمًسا المقدم البحث يتجاوز أال .4

 Times New: باللغة اإلنجليزية الخط ، ونوع14 بحجم Simplified Arabic: العربية باللغة الخط نوع .5

Roman 12 بحجم. 

 .السويد الدولية مملكة الصداقة منظمة صفحة عبر المؤتمر وقائع تنشر سوف .6

 مجلة شروط وحسب معتمدة جامعية مجلة أي في للنشر بحثه قبول حال في النشر أجور الباحث يتحمل .7

 .المؤتمر في المشاركة الجامعة

 .المؤتمر محاور ضمن اإلبداعية على الفكرة الحرص مع العلمي، المنهج ومعايير اللغة، سالمة مراعاة .8

 بذلك المقبولة أصحاب الملخصات وتُعلم استالمها، فور األبحاث ملخصات بمراجعة العلمية اللجنة تقوم .9

 . المؤتمر في بحوثهم للمشاركة إلنجاز وتدعوهم
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 اوراق العمل( أو)البحوث  بملخصاتاالستمارة الخاصة 

 ))االستمارة مطلوبة فقط من الباحث الرئيسي((
 hhlNmQ6-https://t.me/joinchat/f2B8jVBgنرجو منكم االنضمام الى كروب المؤتمر على الرابط: 

:  الرابطالى  ثم ترسل ( حصريا  Word)بصيغة  و ورقة العمل البحثاستمارة ملخص تمأل 
https://forms.gle/mN3tnymQuCrp4aQS8 

 2021.06.01اخر موعد الستالم الملخص: 

 دامةالمستاستراتيجيات التدريب والتنمية المؤتمر الدولي: منظمة الصداقة الدولية 

20 ,21 ,22 /07 / 2021 
  رقم البحث )يمأل من قبل المؤتمر(

  باللغة العربية الرئيسي االسم الكامل للباحث

  باللغة االنكليزية للباحث الرئيسي االسم الكامل

  )واتس اب(الموبايل مع مفتاح البلد و خدمة 

  االيميل

  الجنس

  المؤسسة التي يعمل فيها

  الشهادة

  اللقب العلمي ان وجد

  التخصص

  نوع الخالصة ) بحث ام ورقة عمل(

  عنوان الخالصة

 باللغة العربية او االنكليزية حسب لغة البحث ملخص البحث او ورقة العمل
 كلمة بصيغة وورد 350هنا يكتب الملخص بما ال يزيد على 

  

  

 

 

  

 

 

https://t.me/joinchat/f2B8jVBg-hhlNmQ6
https://forms.gle/mN3tnymQuCrp4aQS8

