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 شروط البحوث املقدمة يف املؤمتر

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

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

 أن يكون البحث ضمن محاور المؤتمر  •

بينيط     ARABIC SIMPLIFIED  )تطبع البحوث بينيوخ خيط     •
(01.( 

( كيليمية 052يرسل المشارك عنوان البحث مع ملخص ال ييقيل عين   •
 م. 0200-1-05ف  موعد أقصاه 

يرسل البحث كامل على البريد االلكترون  المعلن على المطوية . في   •
 0200-5-05موعد أقصاه  

 تخضع البحوث المقدمة للتحكيم لغاية المشاركة . •

تنشر البحوث بعد تحكيمهيا في  اصيدار خياص  في  ميميلية مياميعية   •
 الحسين بن طالل للبحوث . 

توفر المامعة خدمات الضيافة للميشياركييين طيييلية أييام اليميؤتيمير في   •
 الحرم المامع  .
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 :نبذة حول املؤمتر 
يأت  انعقاد هذا المؤتمر ف  مامعة الحسين بن طالل 
تزامنا مع احتفاالت المملكة األردنية الهاشمية بمئوية 

( تنفيذا لما ورد 0200-0600تـأسيس الدولة األردنية  
ف  الخطة الوطنية لهذه االحتفالية  حيث سيتناول  
المؤتمر الملك المؤسس : الشخصية والقيادة والتاريخ 
سينعقد المؤتمر ف  رحاب مامعة الحسين بن طالل ف  

 .  0200مدينة معان خالل شهر حزيران من العام 
 

 احملاور اخلاصة باملؤمتر 

 الموانب التاريخية والمغرافية وتشمل: المحور األول : 
 . األمير عبدهللا ودوره التاريخ  ف  الثورة العربية الكبرى.0

. قدوم األمير عبدهللا إلى معان وإعيالن تيأسيييس إميارة شير  0

األردن واستقبال الوفود ف  معان. وإنشاء مريدة الحق يعليو في  

 معان. 

. إنمازات األمير عبدهللا بن اليحيسييين األول في  إميارة شير  1

 األردن الداخلية والخارمية. 

. ميرحيلية االسيتيقيالل وإعيالن اليميميليكية األردنييية اليهياشيمييية 1

 م(0650_0619وإنمازات الملك عبدهللا األول خالل الفترة  

   الموانب السييياسييية في  عيهيد اليميليك المحور الثاني :
 عبدهللا األول  وتشمل :

 . بناء الدولة.0

 . المؤسسات السياسية الرسمية وغير الرسمية. 0

 . التشريعات. 1

 . الثقافة السياسية وحقو  االنسان. 1

 الموانب األدبيّة ف  عهد الميليك عيبيدهللا المحور الثالث :
األول وتشمل: دوره في  الينيهيضية األدبييية في  بيداييات 

 القرن العشرين.

 اليميؤسيسيات اليديينييية في  عيهيد اليميليك المحور الرابع :
عبدهللا األول : األوقاف والميسياميد  اليقيضياء الشيرعي  
واالفتاء. ارتباط المسمد األقصى بالهاشمييييين. اليتيعيليييم 

 الشرع  وأهم العلماء ف  عهد الملك عبدهللا األول. 

 الموانب التربوية  وتشميل: الينيهيضية المحور الخامس :
 التربوية  ف  بدايات القرن العشرين .

 األرشيف والوثائق اليخياصية بياليميليك المحور السادس :
المؤسس  و حركة اليتيأليييف والينيشير في  عيهيد اليميليك 

 عبدهللا األول. 

 القيادة والتنظيم اإلداري ف  عهد المليك المحور السابع :
 المؤسس.  


