
 

 ادلؤمتـــــــرات

 

 جهة الدعم مكان ادلؤمتر عنوان ادلؤمتر  االسم ت

a. 1 العلوم الرتبوية د.عيد الصبحيٌن ICT  culture in education مدعوم من اجلامعة 79/9/7117-77اذلند 

 International counseling العلوم الرتبوية د. مأمون الشناق  .7

And education conference 

 مدعوم من اجلامعة 5/5/7117-3تركيا

 قطر ادلؤمتر االول للعلوم االجتماعية واإلنسانية اآلداب د. ابسم الطويسي  .3

75-76/17/7117 

 نفقو خاصة

 جامعة جرش ادلؤمتر النقدي اخلامس عشر اآلداب د. حسن البكور  .4

3-5/4/7117 

 نفقو خاصة

 ال يوجد بياانت ال يوجد بياانت التنوع الثقايف  ودوره يف إثراء احلوار بٌن احلضاراتندوة كلية اآلاثر  د. سعد الطويسي  .5



  والسياحة

 Sediment transport modeling hydrological اذلندسة د.عمر اخلشمان  .6

watershed) 

-14تركيا
16/11/7117 

 ال يوجد بياانت

االاثر  د. فوزي ابو دنو  .7
 والسياحو

 مدعوم من اجلامعة 11/9/7117-6بلغاراي للتحصينات الرومانيةادلؤمتر الدويل الثاين عشر 

 مدعوم من اجلامعة 79/9/7117-77اذلند ICT  culture in education العلوم الرتبوية د. دمحم الرصاعي  .8

-18بلغاراي International scientific session2012 اذلندسة د. خالد الطراونة  .9
19/11/7117 

 ال يوجد بياانت

-19ماليزاي ادلؤمتر العادلي للكيمياء التطبيقية والعلوم العلوم د. خالد الفندي  .11
71/5/7117 

 مدعوم من اجلامعة

 international conference on 2012 اذلندسة د. فادي ابو عماره  .11

advancements in conformation 

 ىونغ كونغ

7-3/6/7117 

 مدعوم من اجلامعة

 مدعوم من اجلامعة-17اليوانن rd international conference on hazardous 3 اذلندسة د. ليلي اخلطيب  .17



and industrial waste management 14/9/7117 

 مدعوم من اجلامعة 11/5/7117-9االردن الرتبية ومهارات التعليم والتعلم العلوم الرتبوية د. اسامة كريشان  .13

االدارة  د. عادل ال خطاب  .14
 واالقتصاد

World Congress on Risk 2012 18اسرتاليا-
71/7/7117 

 نفقة خاصة

تكنولوجيا  د.بسام القرالة  .15
 ادلعلومات

The (26)the biennial symposium on 

communication 

-78كندا
79/5/7117 

 مدعوم من اجلامعة

 2nd regional conference on applied and العلوم د. اديب طالفحة  .16

engineering mathematics 2012 

-31ماليزاي
31/5/7117 

 مدعوم من اجلامعة

 مدعوم من اجلامعة 5/7/7117-1ماليزاي Asian meeting on electro ceramics العلوم د. امحد أبو الرب  .17

أتثًن مستخلصات  اخلمًنة على النمو والرتكيب الكيميائي لنبات  العلوم د. عبد الرمحن دمحم الطواىا  .18
 الفاصوليا

-76اتيلند
77/5/7117 

 مدعوم من اجلامعة

االدارة  د. جربيل علي اذلالالت  .19
 واالقتصاد

CHME annual research conference 9بريطانيا-
11/5/7111 

 مدعوم من اجلامعة



-74مصر ادلؤمتر الدويل السادس للتنمية العلوم د. دمحم علي الوداين  .71
76/3/7117 

صندوق دعم البحث 
 العلمي 

-17عمان مؤمتر اذلندسة الكيميائية األردين الدويل السادس اذلندسة بشاراتد. غسان   .71
14/3/7117 

 نفقو خاصة

-17عمان مؤمتر اذلندسة الكيميائية األردين الدويل السادس اذلندسة د. خالد إبراىيم  .77
14/3/7117 

 مدعوم من اجلامعة

-79األردن اجلودة األكادمييةورشة عمل /مركز ضمان  االداب د.رائد مجيل+د.أكرم كريشان  .73
31/1/77117 

 مدعوم من اجلامعة

د. امحد أبو جرى عبدا هلل   .74
 زلارمو

 مدعوم من اجلامعة 7/7/7117-31/1 ورشة عمل /مركز ضمان اجلودة األكادميية اذلندسة

-71ادلغرب مؤمتر التنمية ادلستدامة يف ادلياه والتلوث اذلندسة د. دمحم احلويطي  .75
74/3/7117 

 مدعوم من اجلامعة

 نفقة خاصة 19/17/7111-18 ادلؤمتر الوطين األردين األول للوقاية من العنف  ضد األطفال والنساء  د. روضة خوري  .76



 لبنان ادلؤمتر العادلي للتعليم العايل العلوم الرتبوية د.مصطفى جويفل  .77

31/11-
7/11/7111 

 اليوجد قرار

-73قربص مؤمتر األحباث احلديثة يف الرتبية العادلية العلوم الرتبوية د. عيد الصبحٌن  .78
75/11/7111 

 مدعوم من اجلامعة

-11مصر ادلؤمتر السنوي الثاين والعشرين للجمعية الفلسفية ادلصرية االداب د. وليد  العومير  .79
13/17/7111 

 ال يوجد قرار

-78بريطانيا ادلؤمتر السنوي للتعليم يف العامل العريب االداب د.بشًن كريشان  .31
79/5/7117 

 مدعوم من اجلامعة

-73قربص االجتاىات احلديثة يف الرتبية العادلية العلوم الرتبوية د.زلمود بين عبد الرمحن  .31
75/11/7111 

 مدعوم من اجلامعة

د.أمحد موسى سامل   .37
 الدىامشة

-14تركيا  ادلؤمتر الدويل للمياه اذلندسة
6/11/7117 

 نفقة اجلامعة



-6عمان  مؤمتر فيالدلفيا السابع عشر العلوم الرتبوية د.عبدهللا سامل الدراوشو  .33
8/11/7117 

 نفقة خاصة

د.مشهور امحد سالمة   .34
 الوردات

 WORKSHOP ON RECENT DEVELOPMENTS IN العلوم

ASTRONUCLEAR AND ASTROPARTICLE 

PHYSICS 

-19ايطاليا 
73/11/7117 

 دعم خارجي

 نفقة اجلامعة 11/11/7117بريطانيا  مؤمتر يورتسمون الثاين عشر للرتمجة اآلداب العبادي د. راند دمحم امٌن  .35

د.خالد عدانن عبد القادر   .36
 ادلعاين

تكنولوجيا 
 ادلعلومات

International conterren on parallel 

computing applications and technologies 
-14الصٌن 

16/17/7117 
 نفقة اجلامعة

-15امريكا  32nd oil shale symposium اذلندسة زليسن خليل  النوافلةد.ىاين   .37
17/11/7117 

 دعم جزئي/مياومات

-15امريكا  32nd oil shale symposium اذلندسة د.فراس يونس حسٌن فريج  .38
17/11/7117 

 دعم خارجي

د.ليلى عبدهللا عيسى   .39
 اخلطيب

-15 امريكا 32nd oil shale symposium اذلندسة
17/11/7117 

 دعم جزئي



تكنولوجيا  د.بسام عطاهلل القرالة  .41
 ادلعلومات

Peace Era smas Mundus  7اسبانيا-
11/11/7117 

 دعم خارجي

-15ايطاليا  الدورة الصيفية معهد كاالبراي اآلداب د. مدثر مجيل ابو كركي  .41
71/11/7117 

 دعم جزئي/مياومات

للسياحة البرتا  د.سعد أمحد دمحم الطويسي  .47
 واآلاثر

-17عمان  مؤمتر إدارة ومحاية ااثر البرتاء
18/11/7117 

 نفقة خاصة

د.بسام سامل عبدالسالم   .43
 ابوكركي

إدارة األعمال 
 واإلقتصاد

-17ايطاليا  الدورة الصيفية معهد كاالبراي
18/11/7117 

 دعم خارجي

د.بسام سامل عبدالسالم   .44
 ابوكركي

إدارة األعمال 
 واإلقتصاد

-77الصٌن  األعمال االلكرتوين وإدارة االقتصاد
78/17/7117 

 نفقة اجلامعة

البرتا للسياحة  د.فوزي قاسم ابو دنة  .45
 واآلاثر

-6بلغاراي   مؤمتر التحصينات الرومانية
11/9/7117 

 نفقة اجلامعة

-77اذلند  ICT Culture in Education العلوم الرتبوية د.دمحم سالمة الرصاعي  .46
79/9/7117 

 نفقة اجلامعة



-18بلغاراي  Inter national scientific session 2012 اذلندسة د.خالد ارخيص الطراونة  .47
19/117117 

 

 Sediment transport modeling hydrological اذلندسة د.عمر علي اخلشمان  .48

watershed 

-14تركيا 
16/11/7117 

 

-77اذلند  ICT Culture in Education العلوم الرتبوية د.عيد حسن عيد الصبحيٌن  .49
79/9/7117 

 نفقة اجلامعة

-71مصر  اجتماع عمداء كليات االداب اآلداب د.غالب دمحم الشاويش  .51
77/4/7113 

 نفقة اجلامعة

-73جامعة ال البيت  االدب العريب وادب الشعوب االسالمية اآلداب د.غالب دمحم الشاويش  .51
74/4/7113 

 نفقة اجلامعة

 International journal of arts and science اآلداب د.حسن عبدهللا العايد  .57

conference 
-76 امريكا

31/5/7113 
 نفقة اجلامعة

إدارة األعمال  د.علي عطاهلل صالح  .53
 واإلقتصاد

 ادلوارد البشرية شريك اسرتاتيجي يف العمل ادلؤسسي

 

-17االمارت 
13/3/7113 

 نفقة اجلامعو



-16ابنكوك  اذلندسة والعلوم الطبيعية اذلندسة د.سليمان موسى الزيديٌن  .54
18/4/7113 

 نفقة اجلامعة

-16ابنكوك  اذلندسة والعلوم الطبيعية اذلندسة د.دمحم نور" خليل الطراونو  .55
18/4/7113 

 نفقة اجلامعة

-73اوكرانيا  مؤمتر الرايضيات العلوم د.علي زلمود العطيوي  .56
31/6/7113 

 اجلامعةنفقة 

-8مصر   الفنون والرتبية يف االلفية الثالثة العلوم الرتبوية د.دمحم خليل ابو الرب  .57
11/4/7113 

 نفقة اجلامعة

إدارة األعمال  د.عيسى دمحم الفرجات  .58
 واإلقتصاد

-17جامعة الًنموك  حوكمة الشركات ادلسؤولية، جتربة األسواق الناشئة
18/4/7113 

 

 نفقة اجلامعة 11/4/7113-9مصر  ادلؤمتر التاسع لكليات االداب اآلداب العوميرد.وليد عبد اذلادي   .59

د.مصطفى عودة ىالل   .61
 جويفل

 International Educational Technology العلوم الرتبوية

Conferece 
-13ماليزاي )

15/5/7113 

 نفقة اجلامعة



 The 2013 Asia-pacific International Congress اذلندسة د.دمحم سامل احلويطي  .61

on      Engineering & natural Sciences) 

-15اتيلند
17/4/7113 

 نفقة اجلامعة

 د.امين قاسم جرادات  .67

 غدير نيازي الشبعان

 د. ايسٌن يوسف احلسبان

جامعة العلوم  حتداي الطاقة اذلندسة
والتكنولوجيا 

16/4/7113 

 

 75/4/7113-73 ادلؤمتر الدويل اخلامس لكلية العلوم الرتبوية الرتبويةالعلوم  د.ىشام عبدالفتاح ادلكانٌن  .63
 االردن

 

د. زلمود عبدالرحيم   .64
 الرشيدات

 د.غدير نيازي الشبعان

 د.دمحم سامل احلويطي

-77عمان  الشراكة االوروبية االردنية اذلندسة
78/7/7113 

 

  6/3/7113-5عمان  خطاب القدس وحتدايت ادلستقبل اآلداب د.ابسم دمحم الطويسي  .65

 نفقة اجلامعة-74روسيا  The XXVII international conference اآلداب د.دمحم امساعيل النصرات  .66



76/6/7113 

د. نعمان امحد يوسف   .67
 ملكاوي

 /19/9-17 روما ( Meeting of Afro-Asiatic Linguistiscs)   5th اآلداب
7114 

 نفقة اجلامعة

-76الصٌن  AMF-AMEC-2014 العلوم د.امحد دمحم أبو الرب  .68
31/11/7114 

 نفقة اجلامعة

 2nd International multidisciplinary) العلوم د.جربيل دمحم اخلشمان  .69

microscopy and microanalysis congress and 

exhibition) 

-16تركيا   
19/11/7114 

 نفقة اجلامعة

 Icaammp2014 International Conference on) العلوم د.علي دمحم العطيوي  .71

Advances in applied Mathematical physics) 

-19تركيا 
21/8/7114 

 نفقة اجلامعة

 ECOSS 30 The European Conference on) العلوم د.شًنين الصرايره  .71

Surface Scince) 

 – 31/8/7114تركيا 
5/9/7114 

 نفقة اجلامعة

تكنولوجيا  د.ليايل ادلزايده  .77
 ادلعلومات

(CAT14 International Conference on 

Advanced Technology & Sciences) 

-17تركيا 
15/8/7114 

 نفقة اجلامعة



 International Symposium on Uranium Raw) اذلندسة د.حنان حسن صاحل  .73

Material for Nuclear Fuel Cycle : Exploration, 

Mining, Production, Supply and Demand, 

Economics and Environmental Issues) 

 فينا/النمسا 

71-77/6/7114 

 الوكالة الدولية للطاقة الذرية

 International journal of arts and science) اآلداب د.رائد مجيل  .74

conference) 

بوسنت  –جامعة ىارفرد 
 م31/5/7114 76/5

 نفقة اجلامعة

 -16كندا  (CICE-2014 العلوم الرتبوية د.انتصار تركي الضرابعو  .75
 م19/6/7114

 نفقة اجلامعة

 nuclear Security (PNS) Curriculum" العلوم د.مشهور امحد الوردات  .76

Development Workshop     Sharing And 

Applying Best Practices " 

  اإلمارات 

15- 19/17/7113 

 نفقة خاصة

 -19 مصر ادلؤمتر الدويل  الثاين لكلية اآلداب االداب د.غالب دمحم الشاويش  .77
71/11/7113 

 نفقة اجلامعة

 نفقة خاصة-5امريكا  7th Iinternational Seminar on Fire and '' اذلندسة د.دمحم نور الطراونة  .78



Explosion Hazards" . 11/5/7113 

البرتا للسياحة  د.مأمون حبيب هللا  .79
 واالاثر

-16ادلملكة ادلتحدة   ) إدارة الضيافة يف ادلؤمتر السنوي جمللس
17/5/7113 

 نفقة اجلامعة

د.خالد عدانن عبد القادر   .81
 ادلعاين

تكنولوجيا 
 ادلعلومات

The Sixth IEEE International Symposium  on 

parallel 

-11الصٌن 
13/7/7114 

 نفقة اجلامعة

إدارة األعمال  د.علي عطاهلل صالح  .81
 واإلقتصاد

-11االمارت  ادلؤمتر العريب الدارة ادلستشفيات
17/17/7113 

 نفقة خاصة

 د.ابراىيم اذلوارين  .87

 د.بسام ابو كركي

إدارة األعمال 
 واإلقتصاد

 نفقة اجلامعة 19/4/7114 ادلؤمتر االقتصادي االول

 

 اجلامعة االردنية الربيع العريب :االنعكاسات والتحدايت االداب د.دمحم يوسف درادكو  .83

8-11/4/7114 

 

-74النمسا  رلموعة العمل اخلاص ابلشبكة الدولية لتعليم االمن واالمان النووي العلوم د.مشهور امحد الوردات  .84
76/7/7114 

 نفقة خاصة



إدارة األعمال  د. دمحم علي اذلالالت  .85
 واإلقتصاد

(The 11th international Business And Social 

Science Research Conference) 
-8اإلمارات

9/1/7115 
 نفقة اجلامعة

الدكتور  علي عطاهلل علي   .86
 صالح

إدارة األعمال 
 واإلقتصاد

 اإلمارات ىجرة الكفاءات الصحية العربية: تعزيز ادلكاسب وتقليل ادلخاطر
8-11/17/7114 

 نفقة اجلامعة

الدكتور  سليمان دمحم   .87
 النعيمات

 The 2th Mediterranean Symposium on) التمريض

Medicinal and Aromatic plants.) 

15 - 77/4/7115 

 تركيا

 نفقة اجلامعة

 International Conference On Education in" العلوم الرتبوية الدكتور  مصطفى جويفل  .88

Mathematics,Science and Technology 

(ICEMSt)." 

 تركيا
73-76/4/7115 

 نفقة اجلامعة

 17th International Conference on" العلوم الدكتور  فراس زلمود الفقيو  .89

MATHEMATICAL and COMPUTAIONAL 

METHODS IN SCIENCE AND ENGINEERING 

MACMESE' 15 

 ماليزاي
73-75/4/7115 

 نفقة اجلامعة

 Winncomm 15 wireless Innovation Forum" العلوم الرتبوية الدكتورة مىن ابو درويش  .91

Conference on wireless Communication 

Technologies and Software Defined Radio" 

-15قطر 
17/7/7115 

صندوق دعم البحث 
 العلمي



تكنولوجيا  الدكتوره  ليايل ادلزايدة  .91
 معلومات

"Winncomm 15 wireless Innovation Forum 

Conference on wireless Communication 

Technologies and Software Defined Radio" 

-74 امريكا
76/3/7115 

 نفقة اجلامعة

-14ايطاليا 15th International Academic Conference اذلندسة الدكتور  حسن دمحم الشليب  .97
17/4/7115 

 نفقة اجلامعة

ادارة االعمال  نسيم دمحم الطويسي  لدكتور  .93
 واالقتصاد

The 2nd Annual International Conference on 

Business Law and Economics 

 اليوانن
4-7/5/7115 

 نفقة اجلامعة

الدكتور  سليمان سند   .94
 السبوع

ادارة االعمال 
 واالقتصاد

(11th International Business and Social 

Research Conference) 

 ديب
8-9/1/7115 

 نفقة اجلامعة

 Hong Kong International conference on) كلية اذلندسة الدكتور  عريب نواف القاضي  .95

Engineering and Applied Science) (HKICEAS) 

 ىونغ كونغ
79-31/17/7114 

 نفقة اجلامعة

جربيل دمحم  الدكتور     .96
 اخلشمان

 2nd International multidisciplinary) كلية العلوم

microscopy and microanalysis congress and 

exhibition) 

 تركيا
16-19/11/7114 

 نفقة اجلامعة

 نفقة اجلامعة-19تركيا   Icaammp2014 International Conference on) كلية العلوم الدكتور    علي دمحم العطيوي  .97



Advances in applied Mathematical physics) 71/8/7114 

-19-17روما 5nd meeting of afro-asiatic linguistisic االداب الدكتور نعمان امحد ملكاوي  .98
9/7114 

 نفقة اجلامعة

-14ايطاليا 15th International Academic Conference ادارة االعمال الدكتور زلمود الرواد  .99
17/4/7115 

 نفقة اجلامعة

 السودان السلم وتطبيقاتو ادلعاصرة االداب د.نيبال دمحم العتوم*  .111
11-11/11/7114 

 نفقة خاصة

-77ادلغرب الشباب و التحوالت اجملتمعية والعنف يف احلياة اليومية العلوم الرتبوية د.خالد العطيات  .111
78/11/7115 

 نفقة اجلامعة

-17االمارات ادلؤمتر الدويل يف الرتبية اخلاصة العلوم الرتبوية د.نور البدور  .117
14/1/7115 

 نفقة اجلامعة

-14ايطاليا 15th International Academic Conference ادارة االعمال د.عادل عبدربو ال خطاب  .113
17/4/7115 

 نفقة اجلامعة

 The use of lanthanum (le+3) and cerium اذلندسة د.صالح الذايابت  .114

(ce+3) ions  phosphate activators in low 

grade phosphate flotation 

 اسرتاليا
78/3-3/4/7115 

 نفقة اجلامعة



 نفقة اجلامعة 6/5/7115-5ماليزاي ادلؤمتر القرآين الدويل السنوي اآلداب فرج الزبيدي  .115

البرتا للسياحة  سعد أمحد الطويسي  .116
 واآلاثر

International Conference on the Nabataean 

Culture 
 نفقة اجلامعة 9/5/7115-6امريكا

-14ايطاليا 15th International Academic Conference اذلندسة أمحد دمحم ابو جري  .117
17/4/7115 

 نفقة اجلامعة

-14ايطاليا 15th International Academic Conference اآلداب صاحل فايز الشراري  .118
17/4/7115 

 نفقة اجلامعة

 International Conference on the Nabataean اآلداب دمحم امساعيل النصرات  .119

Culture The Second 

 

 نفقة اجلامعة 9/5/7115-6امريكا

-79االردن ""Translation Across Time And Space اآلداب راند دمحم عبادي  .111
31/4/7115 

 نفقة خاصة

-74االردن " صورة ادلرأة يف اخلطاب العريب واإلعالمي " اآلداب العتومنيبال   .111
76/3/7115 

 نفقة خاصة

 نفقة اجلامعة-18دلغربا International Symposium of Innovation and" اذلندسة خالد ارخيص الطراونو  .117



Technology In The Phosphate Industry" 71/5/7115 

 مركز عايدة مهاجر ابو اتيو  .113
 الدراسات

ادلؤمتر الرتبوي السابع: مؤسسات التعليم العايل يف رلاالت االصالح "
 والتغيًن 

-78االردن
31/4/7115 

 نفقة خاصة

-77اجلزائر  مؤمتر االسرة وادلدرسة والعودلة العلوم الرتبوية د.خالد العطيات  .114
78/4/7115 

 

 "  ICCES"ادلؤمتر العادلي الثاين للعلوم الكيميائية والبيئية  كلية اذلندسة مروان دمحم بطيحو  .115

 

 نفقة اجلامعة 76/5/7115-74تركيا

 Long Island Systems Applications and"" ادارة االعمال مضر موسى ادلعاين  .116

Technology LISAT2015 

 

 امريكا
1/5/7115 

 نفقة اجلامعة

تكنولوجيا  بسام عطاهلل القرالو  .117
 ادلعلومات

The fifth international conference on digital 

information and communication technology 

and its application 

 لبنان
79/4-1/5/7115 

 نفقة اجلامعة

 تركيا Eurasia Business research Conference ادارة االعمال بسام سامل أبو كركي  .118
4-6/6/7115 

 نفقة اجلامعة



 Athens Institute For Education And" االداب سليمانرائد مجيل   .119

Research 2 nd Annual International 

Conference on Library And Information 

Science " 

 

 اليوانن
77-31/7/7115 

 نفقة اجلامعة

 The 2nd Business and Management"" ادارة االعمال امحد ابراىيم اخلطيب  .171

Conference 

 

 اسبانيا
6-9/11/7115 

 نفقة اجلامعة

الدكتور  سليمان دمحم   .171
 النعيمات

 االردن ورشة االبداع وادللكية الفكرية التمريض
19/11/7115 

 

تكنولوجيا  ليايل ادلزايدة  .177
 ادلعلومات

2015 international Conference on 

Engineering Technologies and 

entrepreneurship 

-16ماليزاي 
18/11/7115 

 نفقة خاصة

-4االردن  ادلوروث اللغوي واالديب يف عيون احملدثٌن االداب د.خالد ادلساعفة  .173
5/11/7115 

 نفقة خاصة



 نفقة خاصة 11/9/7115-7لندن  زلاضرات جامعة كامربدج االداب مصطفى محدي الراوي  .174

 The sixth International Symposium on االداب نعمان امحد ملكاوي  .175

linguistics 

-79رومانيا
31/5/7115 

 نفقة اجلامعة

 د.صاحل فايز الشراري  .176

 د.سليمان النعيمات

 د.دمحم الفرجات

 االداب

 ادارة االعمال

 كلية البرتا

 العقبو مؤمتر العقبة الدويل لبيئة البحار وادلناطق الساحلية

77-79/11/7114 

 

 نفقة خاصة

-19كندا االعالم والتسويققانون  اآلداب صاحل فايز الشراري  .177
71/1/7116 

 نفقة خاصة

 Conference on Long –Range –Interacting Many Body" العلوم امحد دمحم ابو الرب  .178

System: From Atomic to Astrophysical Scales" 

 

-74ايطاليا  )
31/7/7116 ) 

 خاصة نفقة 

-1سلطنة عمان  ادلؤمتر الدويل ادلعلم : االعداد والتعلم مدى احلياة يف عامل متغًن  العلوم الرتبوية   د. رميا اسعد ابو عمر  .179
3/3/7116 

 نفقة خاصة



تكنولوجيا  د.خالد عدانن ادلعاين  .131
 ادلعلومات

30th IEEE International Conference on Advanced 

Information Networking and Application  

-73سويسرا 
75/3/7116 

 خاصةنفقة 

البرتا للسياحة  د,سللص عبابنو  .131
 واالاثر

 نفقة خاصة 7116-5-4االردن  السياحة الرتاثية واذلوية الوطنية 

-18االردن  االجتاىات ادلعاصرة يف مؤسسات التعليم العلوم الرتبوية د. مىن ابو درويش  .137
71/4/7116 

 خاصة نفقة 

 International Congress on water .waste and اذلندسة أمحد دمحم ابو جري  .133

Energy management   
-18ايطاليا

71/7/7116 
 نفقة اجلامعة

 International Congress on water .waste and اذلندسة أمحد عمر ادلعاين  .134

Energy management   
-18ايطاليا 

71/7/7116 
 نفقة اجلامعة

مركز  انور دبشي اجلازي  .135
 الدراسات

-73االردن  الندوة الدولية حول مئوية الثورة العربية الكربى
74/7/7116 

 خاصة نفقة 

  CTIEA  7116 ادارة االعمال مضر موسى ادلعاين  .136

 

 امريكا
14-15/11/7116 

 نفقة اجلامعة



   7116 /31/11-79) )ادلصطلحات ادلعاصرة وأثرىا يف تكوين الرأي العام( اآلداب فرج محد سامل الزبيدي    .137
 السودان 

 خاصة نفقة 

 ادلؤمتر السنوي دلستعملي أنظمة أزري يف الشرق األوسط  ومشال أفريقيا  اآلداب عبد احلميد أيوب الفناطسة  .138

 

-8 البحر ادليت
11/11/7116 

 نفقة  خاصة

 ادلؤمتر السنوي دلستعملي أنظمة أزري يف الشرق األوسط  ومشال أفريقيا  اآلداب أمين عبد الكرمي الطعاين  .139

 

-8البحر ادليت 
11/11/7116 

 نفقة  خاصة

    االمًنة عائشة حنان حسن صاحل  .141

 Frontiers in Theoretical and applied"" العلوم جربيل دمحم اخلشمان    .141

Physics(FTAPS2017) 
العربية ادلتحدة     اإلمارات

77-75/7/7117 

 

 نفقة اجلامعة

اإلمارات العربية ادلتحدة     ادلؤمتر العاشر للتعليم والرتبية والبيداغوجيا" العلوم الرتبوية دمحم سالمو الرصاعي  .147
19-71/7/7117 

 نفقة  خاصة

 نفقة  خاصة م8/7/7117-6تركيا   INTCESS 2017 4th International Conference" إدارة األعمال زلمود ابراىيم الرواد    .143



on Education and Social Science " 

 

 INTCESS 2017 4th International Conference" إدارة األعمال عادل عبدربو  ال خطاب     .144

on Education and Social Science " 

 

 نفقة  خاصة  8/7/7117-6 تركيا  

 "ادلؤمتر الدويل الثالث  عشر للدراسات الفرنكوفونية " اآلداب دمحم راضي زلمود راضي    .145

 

-17رومانيا 
 م18/3/7117

 نفقة اجلامعة

-31تونس   الدويل العلمي الرايضي الثالث يف العلوم الرايضية العلوم الرتبوية إبراىيم عطاهلل اجلعافرة     .146
 م31/3/7117

 نفقة اجلامعة

 International Conference On Advances In" اذلندسة ىاين عبدهللا الرواشدة    .147

Engineering Sciences: Thailand 2017" 

 

 نفقة اجلامعة م5/7/7117-3اتيلند 

 نفقة اجلامعة-75تونس بتاريخ  ادلؤمتر الدويل احلادي عشر لتطبيقات نظم ادلعلومات اجلغرافية واجليوفضاء " اآلداب عبداحلميد ايوب الفناطسة    .148



 تونس" جيو

 

 م79/4/7117

ادلؤمتر الدويل احلادي عشر لتطبيقات نظم ادلعلومات اجلغرافية واجليوفضاء " اآلداب عايد دمحم طاران    .149
 جيو تونس"

 

-75تونس بتاريخ  
79/4/7117 

 نفقة اجلامعة

أ.د جهاد مجعو  .1  .151
 اجلرادين 

أ.د عوين فايز  .7
 الداببسو

 د. بالل انصر احلسنات   

 The International Conference on Algebra and العلوم

its Application 

-76ادلغرب 
 م78/4/7117

 نفقة اجلامعة

 4th International Symposium on Innovation" اذلندسة صالح سامل الذايابت  .151

and Technology in the Phosphate Industry" 

 

-8  ادلغرب
11/5/7117   

 نفقة اجلامعة

 نفقة اجلامعة 3/5/7117-7اتيلند   ,5th international Conference on Agriculture" اذلندسة دمحم سامل احلويطي    .157



Ecology  and Biological Engineering (AEBE-

17)" 

 

 نفقة اجلامعة 7/5/7117-6فرنسا  "ادلؤمتر الدولـي احلـادي عشر دلعهد ابن سيناء  العلوم الرتبوية   رميا اسعد ابو عمر  .153

 نفقة اجلامعة 7/5/7117-8تركيا  "احلنفية وادلاتريدية "ادلؤمتر الدويل:  اآلداب زلمود اليف عبيدان خلف  .154

 International Conference on Recent Advances in" العلوم علي زلمود العطيوي  .155

Pure and Applied Mathematics,ICRAPAM2017"  

 

-11تركيا )
15/5/7117) 

 نفقة اجلامعة

 ICE2017:19th International Conference on" العلوم امحد دمحم الرُّب  .156

Electroceramics" 

 

-71ادلملكة ادلتحدة )
71/8/7117) 

 نفقة اجلامعة

 First Hermann Minkowskimeeting on the" العلوم امحد عيسى البدوي  .157

Foundation of Spacetime Physics" 

 

-15بلغاراي )
18/5/7117) 

 نفقة اجلامعة



 International Conference on Recent Advances in" العلوم عايد حسٌن العظامات  .158

Pure and Applied Mathematics,ICRAPAM2017" 

 

-11تركيا )
15/5/7117،) 

 نفقة اجلامعة

 Forty Sixth International Conference on the " اآلداب دمحم إمساعيل النصرات    .159

Theme of Arabs Before Islam"  

 

-17اكسفورد/بريطانيا )
19/7/7117 

 نفقة اجلامعة

 International Linguistics and Language اآلداب د.شلدوح عايد العنزي  .161

studies conference 
 نفقة اجلامعة 8/7/7117-7تركيا 

 International Conference on Energy and " اذلندسة امحد عمر عبدهللا حسن  .161

Environment Research (ICEER 2017)" 

 

-17الربتغال 
71/7/7117  

 نفقة اجلامعة

 :14th School on Synchrotron Radiation" األمًنة عائشة د.حنان  حسن صاحل  .167

Fundamentals method and Applications" 

 ايطاليا

18-79/9/7117 

 نفقة خاصة

كلية البرتا  د.سامي امحد احلسنات  .163
للسياحة 
 واالاثر

" German Congress for Geography :Tourism 

to and from the Arab World 

 ادلانيا

31/9-5/11/7117 

 نفقة اجلامعة



 سلطنة عمان ندوة تداول ادلعلومات أبمان االداب د. رائد مجيل سليمان  .164

15-19-11/7117 

 نفقة خاصة

 The 2nd  International Conference on اذلندسة أ.د. امحد دمحم ابو جري  .165

alternative fuels and Energy 

 كوراي اجلنوبية

73-75/11/7117 

 نفقة اجلامعة

إدارة األعمال  د.مضر موسى ادلعاين  .166

 واالقتصاد
 ادلؤمتر الرابع لتطبيقات اذلندسة الكهرابئية

 

 اجلامعة االردنية 
11-13/11/7117 

 خاصةنفقة 

البرتا للسياحة  د.زايد مهدي السالمٌن  .167
 واآلاثر

 نفقة خاصة 11/11/7117-6السعودية  ملتقى آاثر ادلملكة العربية السعودية

 نفقة اجلامعة 11/11/7117-9اسبانيا   3rd world Congress on nursing &Health care عائشةاألمًنة  د.ىاين عباس النوافلة  .168

 اندونيسيا االسالم التقدمي: "مسامهة االسالم يف تقدم احلضارة العادلي اآلداب د.زلمود اليف عبيدان خلف  .169

18-19/11/7117 

 نفقة خاصة

مركز األمًنة  د.عايدة مهاجر ابو اتيو  .171
 بسمة

التداعيات االجتماعية واالقتصادية لإلرىاب يف ضل التطورات اإلقليمية 
 والتحوالت الدولية

 نفقة اجلامعة 73/11/7117-71البحرين 



التداعيات االجتماعية واالقتصادية لإلرىاب يف ضل التطورات اإلقليمية  العلوم الرتبوية د.مىن علي ابودرويش  .171
 والتحوالت الدولية

 نفقة اجلامعة 73/11/7117-71البحرين 

 نفقة خاصة 76/11/7117-75عمان  ادلؤمتر الدويل العلمي:اجلرمية واجملتمع العلوم الرتبوية د.عبدهللا سامل الدراوشة  .177

 اربد/ األردن "التحدايت االجتماعية والوطنية اآلداب أ.د.حسن فاحل البكور  .173

79-31/11/7117 

 نفقة خاصة

كلية إدارة األعمال  خطاب أ.د.عادل عبدربو ال  .174
 واالقتصاد

International Conference Economics and 

Finance Research 
 نفقة اجلامعة 17/17/7117-11مصر 

 بنغالديش دور اإلسالم يف حتقيق األمن والسلم العادلي اآلداب د.فرج محد الزبيدي  .175

76-77/17/7117 

 نفقة اجلامعة

تكنولوجيا  حريب دمحم احملافظةد.  .176
 ادلعلومات

International Conference on Electrical , 

Electronics, Material and Applied Science 

(ICEEMAS2017)" 

 نفقة اجلامعو 73/17/7117-77اذلند

 296th  ISERD International Conference on" اذلندسة أ.د.مروان دمحم بطيحة  .177

Chemical and Biochemical Engineering" 
 نفقة اجلامعة امريكا



78-79/17/7117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


