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 تنظم

 جمعية املكتبات و املعلومات األردنية 

 بالتعاون مع

 دائرة املكتبة الوطنية 

 ومكتبة الحسين بن طالل/جامعة اليرموك 
 

 املؤتمر الحادي و العشرين للمكتبيين األردنيين

 تحت عنوان

 “دور املكتبات و املعرفة في التنمية املستدامة”

 
 م 2222تشرين أول/ أكتوبر  6 - 5

 املحور األول:

 إربد عاصمة الثقافة العربية
 

 املحور الثاني: 

 املكتبات في األردن

 خدماتها أثناء جائحة كورونا .1

 حوسبة هذه املكتبات .2

 دور املكتبات في نقل املعرفة من أجل التنمية. .3
 

 املحور الثالث:

 أهداف التنمية املستدامة

 التعريف بأهداف التنمية املستدامة .1

 املكتبات و املعرفة و تكنولوجيا املعلومات .2

 اقتصاد املعرفة في األردن كأحد روافد التنمية املستدامة .3

 الجهود األردنية في التنمية املستدامة: أشكال و مشاريع. .4
 

 املحور الرابع:

 دور املنظمات الدولية في دعم املكتبات و املعرفة

دور املنظمات الدولية في دعم املكتبات و املعرفة لتحقيق التنمية:  .1

 إفال نموذجا.      

دور املنظمات األهلية في دعم املكتبات و املعرفة لتحقيق التنمية:  .2

 جمعية املكتبات و املعلومات األردينة نموذجا.      

  

محاور املؤتمر                                                                                                      محاور املؤتمر

 املحور الخامس: 

امللكية الفكرية والتنمية حيث تلعب املكتبات و مراكز  

 املعلومات دورا رياديا  و تتضمن املواضيع التالية:

 صناعة النشر و دورها في حماية حق املؤلف .1

امللكية الفكرية في البيئة الرقمية وامن وحماية املعلومات  .2

 والبيانات واالمن السيبراني

  امللكية الفكرية من منظور ديني واجتماعي واقتصادي .3

 حقوق املؤلف والحقوق املجاورة واملحتوى الرقمي. .4

 لجان املؤتمر

 اللجنة العلمية: 

 أ.د. يونس الشوابكة  رئيس اللجنة  •

 أ.د. فضل كليب •

 أ.د. علي النملة •

 أ.د. عماد بشير •

 د. سعاد بن شعيرة •

 د. عوض الحربي •

 د. ملى فاخر •

 د. كريمة عمر •

 د. سناء التكروري  •

 د. شادي حميدات  •

 الدعم اللوجستي املقدم للجنة:

 د. ريا الدباس •

 تسنيم الحطاب •

بمناسبة اختيار إربد عاصمة للثقافة 

 م2222العربية لعام 

 الجهات الداعمة:



2 

   تعليمات املشاركة في املؤتمر                                                                                                   لجان املؤتمر

 جمعية املكتبات واملعلومات األردنية:  

   9880209020هاتف خلوي:         

   994920412تلفاكس:                

 Info@jlia.org.joالبريد االلكتروني: 

 

 املراسالت و االستفسارات

 تواريخ هامة

 النشاط تاريخ إكتمال النشاط

 اإلعالن الرسمي عن انعقاد املؤتمر  292224212

 آخر موعد الستالم املستلخصات  292228229

 موعد الرد على قبول املستلخصات   292228239

 آخر موعد الستالم البحوث   292220239

 موعد الرد على قبول البحوث 292220212

 تلقي األبحاث بشكلها النهائي 292220222

وضع أسماء رؤساء الجلسات و    292220220

 املقررين

 إعداد البرنامج النهائي للمؤتمر   292221922

ئيس املؤتمرر: دننربريرش الشرربريري/ رئريرس جرمرعريرة املركرتربرات ر

 واملعلومات األردنية 

 اللجنة التحضيرية: 

 ا.د. نضال األحمد رئيس اللجنة •

 ا.د. عمر الغول  •

 سجود القضاه  •

 عبداملجيد ابوجمعه. •

 رانيا اليتيم  •

 وصفي عارف •

 انعام مطاوع •

 تماضر مكحل •

 وسن حمام •

 اللجنة االعالمية :

 فضل معارك / االذاعة االردنية رئيس اللجنة   •

 محمد الدحيات / وكالة االنباء االردنية •

 مأمون مساد/ التلفزيون االردني •

 اسالم سمحان/ قناة رؤيا •

 ايمن الحمود/ قناة اململكة •

 احالم النعيمات/ دائرة املكتبة الوطنية •

 عبداملجيد أبو جمعة / جمعية املكتبات واملعلومات األردنية •

 دينار أردني للمشاركة في املؤتمر.  39 •

 دينار أردني للمشاركة في ورش العمل. 29 •

 معايير املشاركة:
 .أن يعالج البحث املقدم أحد محاور املؤتمر املعلن عنها -1

 .أن ال يكون البحث قد سبق نشره أو املشاركة به في مؤتمر آخر -2

 .أن يلتزم باملنهج العلمي في إعداد البحوث -3

توثيق املعلومات  في البحث بدقة وذكر االستشهادات املرجعية في  -4

نهاية البحث حسب تعليمات النشر في املجلة األردنية للمكتبات و 

في  (APA)املتوافقة مع منهج جمعية علم النفس األمريكية   املعلومات

 . طبعته السادسة

مراعاة سالمة اللغة وحسن الصياغة وصحة اإلمالء مع توضيح  -2

 .الجوانب األساسية للموضوع وتحديد العناوين الفرعية

 معايير كتابة البحوث:
 .العربية واالنجليزية اللغات املعتمدة في املؤتمر هي -1

( 12وأن ال يقل عن )  A4 ( صفحة قياس39أن ال يتجاوز البحث ) -2

 .صفحة

يرفق في البحث مستخلص باللغة العربية واإلنجليزية في حدود            -3

 .( كلمة299)

 على الحاسوب باستخدام بإستخدام وورد  -4
ً
يقدم البحث منسوخا

 .)14( حجم 

(  22922 219 4 - 3سوف تعقد الجمعية أربع ورش عمل قبل املؤتمر )

في املكتبة الوطنية في عمان يقدمها األستاذ الدكتور عبد الرحمن فراج 

و األستاذ الدكتور  مؤمن النشرتي من جمهورية مصر العربية من 

 وحتى  19الساعة 
ً
 مساًء  في املواضيع التالية: 2صباحا

 ذكاء األعمال في املكتبات .1

 العمليات في املكتبات بحوث  .2

 البيانات البحثية: هل للمكتبات  األكاديمية دور؟ .3

 الثقافة املعلوماتية في مواجهة التضليل اإلعالمي .4

عمان من -إربد-املواصالت: أثناء املؤتمر عمان

 املكتبة الوطنية الى جامعة اليرموك و العودة

 رسوم املشاركة

 ورش العمل

mailto:Info@jlia.org.jo

