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 شروط البحوث املقدمة يف املؤمتر:

أن يكون البحث المقدم للمشاركة حديثاً ولم يسبق نشره  او تقديمه  •
 في مؤتمر اخر .

 ورقة  51ورقة  وال يقل عن  02أن ال يزيد البحث عن  •

 أن يكون البحث ضمن محاور المؤتمر  •

  ARABIC SIMPLIFIED  )تطبع البحوث بنوع خط )   •
 ).51بنط )

( كلمة 512يرسل المشارك عنوان البحث مع ملخص ال يقل عن ) •
 م. 0205-0-02في موعد أقصاه 

يرسل البحث كامل على البريد االلكتروني المعلن على المطوية .  •
 م0205-1-51في موعد أقصاه  

 تخضع البحوث المقدمة للتحكيم لغاية المشاركة . •

تنشر البحوث بعد تحكيمها في اصدار خاص، في مجلة جامعة   •
 الحسين بن طالل للبحوث . 

توفر الجامعة خدمات الضيافة للمشاركين طيلة أيام المؤتمر  في  •
 الحرم الجامعي .

 قسيمة املشاركة 
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 توجه المراسالت الى البريد اإللكتروني للمؤتمر :

 conference.ahu@ahu.edu.jo 
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 :نبذة حول املؤمتر 
يأتي انعقاد هذا المؤتمر في جامعة الحسين بن طالل 
تزامنا مع احتفاالت المملكة األردنية الهاشمية بمئوية 

( تنفيذا لما ورد 0205-5605تـأسيس الدولة األردنية )
في الخطة الوطنية لهذه االحتفالية، حيث سيتناول  
المؤتمر الملك المؤسس : الشخصية والقيادة والتاريخ 
سينعقد المؤتمر في رحاب جامعة الحسين بن طالل في 

 .  0205مدينة معان خالل شهر حزيران من العام 

 احملاور اخلاصة باملؤمتر 

 :المحور األول : الجوانب التاريخية والجغرافية وتشمل 
. األمير عبدهللا ودوره التتتاريتختي فتي التثتورة التعتربتيتة 5

 الكبرى.
. قدوم األمير عبدهللا إلى متعتان وإعتالن تتأستيتس إمتارة 0

شرق األردن واستقبال الوفود فتي متعتان. وإنشتاي جتريتدة 
 القبلة في معان. 

. إنجازات األمير عبدهللا بتن التحتستيتن األول فتي إمتارة 0
 شرق األردن الداخلية والخارجية. 

. مرحلة االستقالل وإعالن المملكة األردنتيتة التهتاشتمتيتة 1
وإنتتتجتتتازات التتتمتتتلتتتك عتتتبتتتدهللا األول ختتتالل التتتفتتتتتتترة                      

 م(5615_5619)
. التطور الذي شهدته المملكة في عهد الملتك التمتؤستس. 1

والدور التاريخي لألردن تجاه القضية الفلسطينية في عتهتد 
 م(5615_5602الملك المؤسس  )

   المحور الثاني : الجوانتب الستيتاستيتة فتي عتهتد التمتلتك
 عبدهللا األول  وتشمل :

 . بناي الدولة.5
 . المؤسسات السياسية الرسمية وغير الرسمية. 0
 . التشريعات. 0
 . الثقافة السياسية وحقوق االنسان. 1
 . العالقات األردنية العربية و الدولية.1

 الجوانب األدبيّة في عهد المتلتك عتبتدهللا المحور الثالث :
الثاني وتشمل: دوره في التنتهتضتة األدبتيتة فتي بتدايتات 

 القرن العشرين.

 التمتؤستستات التديتنتيتة فتي عتهتد التمتلتك المحور الرابع :
عبدهللا األول : األوقاف والمتستاجتد، التقتضتاي الشترعتي 
واالفتاي. ارتباط المسجد األقصى بالهاشمتيتيتن. التتتعتلتيتم 

 الشرعي وأهم العلماي في عهد الملك عبدهللا األول. 

 الجوانب التربوية، وتشمتل: التنتهتضتة المحور الخامس :
 التربوية  في بدايات القرن العشرين .

 األرشيف والوثائق التختاصتة بتالتمتلتك المحور السادس :
المؤسس، و حركة التتتألتيتف والتنتشتر فتي عتهتد التمتلتك 

 عبدهللا األول. 

 القيادة والتنظيم اإلداري في عهد الملتك المحور السابع :
 المؤسس.  


