
 
 
 
 
 
 

 
 

For more information please contact us   kea.iq.2020@gmail.com ;  sameer.algburi@cme.lu.se      ; 00964-7824643998 

األمني العام الحتاد اجلامعات العربية تقيم الشبكة    برعاية األستاذ الدكتور عمرو عزت سالمة

جامعة لوند السويدية ومنظمة مركز دراسات الشرق األوسط يف  /السويدية العراقية للدراسات 

املؤمتر العربي اململكة األردنية اهلامشية الصداقة الدولية يف مملكة السويد وجامعة عمان العربية يف 

 األول االفرتاضي لقيادات اجلامعات العربية

 حتت عنوان

حنو رؤية موحدة للجامعات العربية يف حتقيق أهداف 

 2030التنمية املستدامة 

متام الساعة الثامنة مساءا   حسب  يوميا   وقائع املؤمترتبدء ،  2021متوز  /يوليو  28-27يف  

 توقيت مكة املكرمة

 برنامج املؤمتر
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  2021متوز  27اليوم األول : 
  https://zoom.us/j/95373059578   رابط اجللسة االفتتاحية :    

   إدارة اجللسة:
 الصداقة الدولية   نظمةم اإلدارية يفعضو اهليئة /        د. عبري دمق 

 الصداقة الدولية   نظمةميف جلنة العالقات العامة  رئيس  /     صفاء احلمايدةد. 
 يف منظمة الصداقة الدولية اكادميية اثراء املعرفة عضو /   د. بلقيس الكبسي 

 قراءة من القرآن الكريم 8:00

 كلمة معايل األمني العام الحتاد اجلامعات العربية 8:05

 منظمة الصداقة الدولية يف مملكة السويدكلمة السيد رئيس  8:10

 كلمة عطوفة رئيس جامعة عمان العربية 8:15

 رئيس الشبكة السويدية العراقية للدراساتالسيد كلمة  8:20

 كلمة السيد رئيس اللجنة التحضريية لعرض برنامج املؤمتر 8:25

 اجللسات العلمية األوىل
 جامعة عمان العربية/  كلية اهلندسة عميد  ا.د. خالد الطراونة  رئيس اجللسة:    

  اكادميية اثراء املعرفة / منظمة الصداقة الدولية      ا.د. عبد احلليم علي احمليي  مقرر اجللسة :

 (   رئيس اجلامعة)     احملرتم                               ا.د. حممد الوديان                          جامعة عمان العربية              9:00 – 8:40

 (  رئيس اجلامعة )  احملرتم                                 حممود املتينى ا.د.                         جامعة عني مشس               9:20 – 9:00

   جامعة فكتوريا 9:40  - 9:20
 ( رئيس اجلامعة )                                 احملرتم  ا.د. وسام الشيخلي               
 (  عضو مؤسس واستاذ زائر)                  احملرتم  د. رامي احلديثي             

 مناقشات و مداخالت 10:00 – 9:40
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 2021متوز  28 :الثانياليوم 
 جلسات كما موضح  ادناه  مخسةاجللسات العلمية  بواقع  9:45 – 8:00

  ا.د. حممد علي االنباري /  جامعة بابل الرؤية املوحدة يعرضها رئيس جلنة توحيد الرؤى         9:55 – 9:45

جامعة عمان العربية /  عطري. حممد التوصيات يعرضها رئيس جلنة التوصيات             أ.د 10:00 – 9:55  

  نائب رئيس جامعة عمان العربية /   ا.د. اخالص الطراونةكلمة ختامية للمؤمتر تقدمها :  10:05 – 10:00

 اختتام املؤمتر 10:10
 

 ( 1قاعة رقم )                  العلمية األوىل اجللسة
 / العراق جامعة ذي قار /  كلية الرتبية األساسيةعميد             ا.د. عبد الباري مايح ماضي رئيس اجللسة :    

 االردن/   جامعة عمان العربية                     د. خليل البطاينة   مقرر اجللسة :

 /97818029185https://zoom.us/jرابط اجللسة :  

 )  رئيس اجلامعة (           احملرتم  ا.د. اياد غين إمساعيل برزجني                                جامعة الكتاب    8:15 - 8:00

 )  رئيس اجلامعة (                احملرتم  ا.د. امحد منصور اخلصاونة                          جامعة اربد االهلية   8:30 - 8:15

 ( عميد كلية اآلداب)           احملرتم   عمر جنم الدين اجنةا.د.                             جامعة كركوك  8:45  - 8:30

 )  رئيس اجلامعة (                 احملرتم  أ.د. مُظَفّر صَادِق الزُهَيْري         جامعة الفرات األوسط التقنية  9:00 - 8:45

 ) عميد الكلية (                         احملرتم  عقيل جميد السعدي .أ. د                 كلية احللة اجلامعة   9:15 - 9:00

 مناقشات و مداخالت 9:45  - 9:15
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 ( 2قاعة رقم )                    الثانيةاجللسة العلمية 
 االردن /   جامعة عمان العربية /  و النفسية كلية العلوم الرتبويةعميد         د. هيام التاج  رئيس اجللسة :    

 العراق /   جامعة املوصلالكاتب                     مِرا اسامه امحد   ا.م.د. مقرر اجللسة :

  https://zoom.us/j/92459627234رابط اجللسة :  

 ) مساعد رئيس اجلامعة لشؤون العلمية (            احملرتم كمال حامد ياسر . د.ا                              جامعة ذي قار         8:15 - 8:00

 )  رئيس اجلامعة (                           احملرتم  .د. علياء عباس علي العطارا                 اجلامعة التقنية الشمالية          8:30 - 8:15

 )  رئيس االكادميية  (                      احملرتم املشهدانيإمساعيل   يوسفا.د.               اكادميية اثراء املعرفة         8:45  - 8:30

 )  رئيس اجلامعة (                                  احملرتم .د. قحطان هادي اجلبوريا          جامعة بابل          9:00 - 8:45

 )  رئيس اجلامعة (                                        احملرتم  نبيل قاسم هيالت د.  ا.                                 جامعة الريموك          9:15 - 9:00

 مناقشات و مداخالت 9:45  - 9:15
 

 ( 3قاعة رقم )                       الثالثةاجللسة العلمية 
 تقنيات العلوم الطبية /جامعة املشرق /العراقكلية عميد            أ.د. علي حسون املشهداني  رئيس اجللسة :    

 االردن/   جامعة عمان العربية                      مفلح  اجلراح د.  مقرر اجللسة :
 https://zoom.us/j/99267208283 رابط اجللسة :  

 ( و البيئة أستاذ هندسة املياه احملرتم            )  هاني ابو قديسأ.د.               جامعة العلوم و التكنولوجيا األردنية   8:15 - 8:00

 ( واالداء اجلامعي اجلودةخبري ضمان احملرتم              )    اياد حسني عبداهلل .ا. د                          جامعة النهرين                      8:30 - 8:15

 )  رئيس االكادميية  (                  مصطفى امحد النجارا.م.د.          اكادميية الصداقة للتاهيل و التطوير   8:45  - 8:30

 ( دائرة ضمان اجلودةاحملرتم                  )    . حممد امحد عمراندا.                             جامعة دمياط                              9:00 - 8:45

 (قسم االقتصاد   رئيساحملرتمة                               )    د. هالة فيصل                                      اللبنانية اجلامعة                            9:15 - 9:00

 مناقشات و مداخالت 9:45  - 9:15
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 (  4قاعة رقم )                        الرابعةاجللسة العلمية 
 جامعة عمان العربية  / اآلدابعلوم و كلية ال عميد     احملرتم ا.د. عماد الزهريي رئيس اجللسة :    

 العراق /  جامعة النهرين احملرتم                            ا.د. إسراء عالء الدين نوري امحد  مقرر اجللسة :

 https://zoom.us/j/96400713072رابط اجللسة :  

 )  رئيس اجلامعة (                   احملرتم عقيل حييى هاشم االعرجيا.د                            جامعة احلمدانية                8:15 - 8:00

 (  عميد كلية الفنون التطبيقية)                       احملرتم   ميسون حممد قطب ا.د.               جامعة حلوان                  8:30 - 8:15

 )  رئيس اجلامعة (                                            احملرتم  عالء احللحويل ا.د.               جامعة الشرق األوسط       8:45  - 8:30

 (  منسق برنامج اإلدارة والسياسات العامة)                   احملرتم  صربي  د.صالح                        جامعة القدس املفتوحة      9:00 - 8:45

 ) عميد الكلية (                 احملرتم أ. م. د. عبدالرزاق جرب املاجدي              كلية االسراء اجلامعة         9:15 - 9:00

 مناقشات و مداخالت 9:45  - 9:15
 

 ( 5اخلامسة                     قاعة رقم ) اجللسة العلمية 
 العراق  /جامعة النهرين  /عميد املعهد العايل لتشخيص العقم            احملرتم        ا.د. منال طه متعب العبيدي  رئيس اجللسة :    

 االردن/   عمان العربية  جامعة احملرتم                                          د. حممد امساعيل   مقرر اجللسة :

 https://zoom.us/j/99795325639 رابط اجللسة : 

 ( للخدمات الرقميَّة جبدَّة) وكيل اجلامعة        احملرتم  صاحل اخلبيتد. علي بن             جامعة االعمال و التكنولوجيا   8:15 - 8:00

 )  رئيس اجلامعة (                  احملرتم  سعد شاهني محادي أ.د.                                                    جامعة البصرة            8:30 - 8:15

 ) رئيس الشبكة  (                                 احملرتم   ا.د. مسري اجلبوري                         الشبكة السويدية العراقية        8:45  - 8:30

 اإلدارية  (عميد كلية العلوم )                  احملرتم   أ. م. د طالب عبد صاحل                                جامعة املشرق                     9:00 - 8:45

 ) عميد الكلية (                           احملرتم ا.د. فرج حممد عبداهلل صاحل                  كلية املنارة                  9:15 - 9:00

 ) مقرر جملس الكلية (                               احملرتم د. امحد حسني علي                    كلية السالم اجلامعة          9:30  - 9:15

 ناقشات و مداخالتم 9:45  - 9:30
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 2021متوز  28: لسة اخلتاميةاجل
  9:45متام الساعة 

 
حسب توقيت  مساءا

 مكة املكرمة
 /95101400133https://zoom.us/jرابط اجللسة اخلتامية  :   

   إدارة اجللسة:
 وليةالصداقة الد   نظمةم اإلدارية يفعضو اهليئة /        د. عبري دمق 

 صداقة الدوليةال   نظمةميف جلنة العالقات العامة  رئيس  /     صفاء احلمايدةد. 
 قة الدوليةيف منظمة الصدا اكادميية اثراء املعرفة عضو /   د. بلقيس الكبسي 

 العراق/ نباري /  جامعة بابل ا.د. حممد علي اال       الرؤية املوحدة يعرضها رئيس جلنة توحيد الرؤى  9:55 – 9:45

األردن /  ة عمان العربيةجامع/  عطري. حممد أ.د             التوصيات يعرضها رئيس جلنة التوصيات 10:00 – 9:55  

10:00 – 10:05 

        كلمة ختامية للمؤمتر رئيس جلنة االشراف العام

 رئيس جامعة عمان العربية األردنا.د. اخالص الطراونة نائب    

 اختتام املؤمتر 10:10
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