
 

 

 
 تحت رعاية معالي وزير الثقافة

 
 تنظم 

 
 و جمعية المكتبات والمعلومات األردنية المكتبة الوطنية األردنية  

 
 المؤتمر الدولي الثاني والمؤتمر الوطني العشرون للمكتبات    

 واألرشيف في المملكة األردنية الهاشمية:

 

 مائة عام من التأسيس والبناء والتعزيز 

 
 

 تعليمات المشاركة في المؤتمر

 المراسالت واالستفسارات

 

 معايير المشاركة:
 .أن يعالج البحث المقدم أحد محاور المؤتمر المعلن عنها -1
 .أن ال يكون البحث قد سبق نشره أو المشاركة به في مؤتمر آخر -2
 .أن يلتزم بالمنهج العلمي في إعداد البحوث -3
توثيق المعلومات الواردة في البحث بدقة وذكر االستشهادات المرجعية  -4

ببيانات كاملة في نهاية البحث حسب تعليمات النشر في المجلة األردنية 
المتوافقة مع منهج جمعية علم النفس األمريكية   للمكتبات و المعلومات

(APA) في طبعته السادسة . 
مراعاة سالمة اللغة وحسن الصياغة وصحة اإلمالء مع توضيح  -5

 .الجوانب األساسية للموضوع وتحديد العناوين الفرعية

 معايير كتابة البحوث:

 .العربية واالنجليزية اللغات المعتمدة في المؤتمر هي -1

( 15وأن ال يقل عن )  A4 ( صفحة قياس33أن ال يتجاوز البحث ) -2
 .صفحة

( كلمة 533يرفق بالبحث مستخلص باللغة العربية في حدود ) -3
 .( كلمة533ومستخلص آخر باللغة اإلنجليزية في حدود )

 Traditional يقدم البحث منسوخاً على الحاسوب باستخدام  خط -4
Arabic   وترك مسافة مناسبة بين األسطر)14( وحجم ،. 

 

 : جمعية المكتبات والمعلومات األردنية
 +862-228273727هاتف خلوي:    
 +862-6-4628412تلفاكـس      :    
 www.jlia.org  :الموقع االلكتروني     
  info@jlia.org.jo  :البريـد اإللكتـروني   
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 اللجنة العلمية

 

 م 0202تشرين أول/ اكتوبر  7 - 5
 المكتبة الوطنية األردنية

 يونس الشوابكة  أ.د.  رئيس اللجنة  -األردن 

  أ.د. رائد سليمان  األردن

  أ.د. ربحي عليان  األردن

 أ.د. فضل كليب األردن

  لعسافينأ.د. عيسى ا سوريا

  د. سعد الزهري  السعودية

 د. محمد العناسوة       األردن

 د. لمى فاخر              العراق

 د. شادي حميدات          األردن

 د. كريمة عمر            مصر

 د. عبير العساف سوريا

 د. أمجد الفاعوري األردن

  د. بوخاري أم هاني  الجزائر

 تواريخ هامة

 النشاط تاريخ إلكتمال النشاط

 اإلعالن الرسمي عن انعقاد المؤتمر وتوجيه الدعوات 1363662321

تسمية باحثين للكتابة لهم من أجل استكتابهم لتقديم أبحاث   1563662321
 في المؤتمر

 تلقي المستخلصات من الباحثين و النظر فيها   3563262321

إعالم الباحثين بقرار اللجنة العلمية حول المستخلصات    1563262321
 المقدمة

 تلقي األوراق كاملة   3163762321

الرد على مقدمي األبحاث بقبول أوراقهم وأي مالحظات    563862321
 على تلك األوراق بناء على آراء المحكمين

 تلقي األبحاث بشكلها النهائي   1263862321

 وضع أسماء رؤساء الجلسات و المقررين   1463862321

 إعداد البرنامج النهائي للمؤتمر   1663862321

 PowerPoint Presentationتلقي العرض اإللكتروني    2563862321
 باستخدام النموذج المعد لذلك

انعقاد المؤتمر والمشاركة فيه شخصيا أو باستخدام منصة       5- 261362321
 اإلئتمار عن بعد )زووم(

 صياغة توصيات المؤتمرمن خالل األوراق المقدمة   3261362321

 تقييم المؤتمر   3261362321

مراجعة البحوث المقدمة للمؤتمر واختيار تلك التي سيتم    3161262321
نشرها في المجلة األردنية للمكتبات والمعلومات كعدد 

 خاص من المجلة

:     المكتبة الوطنية األردنية 
        +862-6- 5662754 هاتف :
          5662745 -6-862+         
 5312 - 2124 فرعي :
 +862-6-5662762فاكس : 

 pr@nl.gov.joالكتروني:  لبريـدا

mailto:info@jlia.org
mailto:pr@nl.gov.jo


 

 

  

: التأسيس والتطور والمحتوى المكتبة الوطنية األردنيةالتعريف ب .1
 واإلنجازات.

 توثيق تاريخ تطور المكتبات واألرشيف الوطنى في األردن. .2
استعراض تطور المكتبات ومراكز المعلومات والمخطوطات في األردن  .3

 بكل أنواعها:
.المكتبات األكاديمية 
.المكتبات العامة ومكتبات األطفال 
.المكتبات المدرسية 
.المكتبات المتخصصة 
.المكتبات الخاصة 

.استعراض النشاط المهني في مجال المكتبات ممثال بجمعية المكتبات 4
 .والمعلومات األردنية

. استعراض جهود ومؤسسات التدريب والـتأهيل والتعليم في مجال علم 5
 .المكتبات والمعلومات في المملكة

. توثيق الجهود الخاصة بتطوير المكتبات من طرف القوات المسلحة 6
 .والمؤسسات الدولية والبعثات الدينية والدولية

.دور المكتبات ومراكز األرشيف األردنية في مواجهة الكوارث 2

الطبيعية والتي من صنع اإلنسان والتحديات بما في ذلك جائحة كورونا 

 واالحتالل واإلستجابة ألهداف التنمية المستدامة.

.التشريعات والقوانين في مجال المكتبات ومراكز المعلومات 7

 واألرشيف.

 محاور المؤتمر

  2 3  4 

 محاور المؤتمر

 .المكتبات الوطنية وأدوارها في حياة األمم .1

.المكتبات ومؤسسات المعلومات في األردن: األدوات والتقنيات والقوى 2

العاملة )توثيق تاريخ تطور المكتبات ومراكز األرشيف الوطنية في 

   األردن(.

.دور جمعية المكتبات والمعلومات األردنية في تطور الحركة المكتبية 3

في األردن متضمنا ذلك استعراض النشاط المهني في مجال المكتبات 

والمعلومات ودور جمعية المكتبات والمعلومات األردنية في تطور الحركة 

 . المكتبية في األردن وفي التعاون مع الجمعيات والهيئات العربية والدولية

 .التأهيل والتدريب في مجال المكتبات والمعلومات واألرشيف.4

.تطوير المكتبات من طرف القوات المسلحة والمؤسسات الدولية المختلفة 5

 في األردن.

األرشفة والحفظ الرقمي في مؤسسات المعلومات األردنية والعربية مع  .6

عرض لتجارب خاصة لبعض هذه المؤسسات ومقارنة ذلك مع الجهود 

 العربية والعالمية.

 اللجنة العليا

 اللجنة التنظيمية

  أ.د. نضال العياصرة رئيس اللجنة  -المكتبة الوطنية األردنية عام مدير 

 يونس الشوابكة   أ.د. جمعية المكتبات والمعلومات األردنية 

 أ.د. عبد الباسط الشرمان جمعية المكتبات والمعلومات األردنية

 د. نجيب الشربجي    جمعية المكتبات والمعلومات األردنية

  د. أمجد الفاعوري المكتبة الوطنية األردنية

  أ. نوال العقيل المكتبة الوطنية األردنية

  أ. إنعام مطاوع المكتبة الوطنية األردنية

  أ. تماضر مكحل المكتبة الوطنية األردنية

  أ. شذى حسين المكتبة الوطنية األردنية

  أ. أحالم النعيمات المكتبة الوطنية األردنية

  أ. أبرار العدوان المكتبة الوطنية األردنية 

 الشيماء رمضانأ.  المكتبة الوطنية األردنية 

  أ. ريا الدباس جمعية المكتبات والمعلومات األردنية

  أ. سجود القضاة جمعية المكتبات والمعلومات األردنية

  أ. جازي العجرمي جمعية المكتبات والمعلومات األردنية

 أ. وصفي الشلول جمعية المكتبات والمعلومات األردنية

  أ. عبدالمجيد ابو جمعة جمعية المكتبات والمعلومات األردنية

  أ. نايف خليفة جمعية المكتبات والمعلومات األردنية

  أ. فاطمة الرواجفة جمعية المكتبات والمعلومات األردنية

 أ. إنعام مطاوع رئيس اللجنة -المكتبة الوطنية األردنية

 أ. محمد شفيق المكتبة الوطنية األردنية

 أ. شذى حسين المكتبة الوطنية األردنية

 م. أحمد عواودة المكتبة الوطنية األردنية

 أ. الشيماء رمضان المكتبة الوطنية األردنية

 أ. تماضر مكحل المكتبة الوطنية األردنية

 أ. حسين كريشان المكتبة الوطنية األردنية

 م. محمد سعيفان المكتبة الوطنية األردنية

  أ. وصفي الشلول جمعية المكتبات والمعلومات األردنية

   أ. جازي الصالح جمعية المكتبات والمعلومات األردنية

 أ. سجود القضاة جمعية المكتبات والمعلومات األردنية

 اللجنة اإلعالمية

 

 أ. فضل معارك رئيس اللجنة -اإلذاعة األردنية 

 أ. إنعام مطاوع المكتبة الوطنية األردنية

 أ. أحالم النعيمات المكتبة الوطنية األردنية

 أ. فاطمة الرواجفة جمعية المكتبات والمعلومات األردنية

 لجنة العالقات العامة والتمويل

 أ. ريا الدباس رئيس اللجنة  -جمعية المكتبات والمعلومات األردنية 

 أ. نوال العقيل المكتبة الوطنية األردنية

 أ. سجود القضاه جمعية المكتبات والمعلومات األردنية

 أ. نايف خليفة جمعية المكتبات والمعلومات األردنية

 اللجنة التحضيرية أهداف المؤتمر

 معالي وزير الثقافة رئيساً للجنة

 عطوفة مديرعام المكتبة الوطنية األردنية نائباً للرئيس

 سعادة رئيس جمعية المكتبات والمعلومات األردنية نائباً للرئيس


