
مؤتمر البحث العلمي الثاني: 
ربط �تائج البحث العلمي بالواقع العملي 

�ؤية المؤتمر: 

تواجه العديد من المجتمعات مشكالت وقضايا مختلفة؛ �نموية 
واقتصادية واجتماعية و�يئية وغيرها، حيث يقع على عا�ق البحث 
ايجاد  الدور األكبر في  البحثية  الجامعات والم�اكز  العلمي في 
الحلول لهذه التحديات. وفي ظل النهضة التكنولوجية والصناعية 
اصبح ل�امًا التفكير في الحلول اإلبداعية الخالقة. وتسعى العديد 
من الجامعات الى توجيه البحث العلمي وتوظيفه نحو القضايا 
الوطنية الملحة الت�امًا برسالتها التي من اجلها انشأت. ونحو هذا 
الهدف، تعقد عمادة البحث العلمي والد�اسات العليا مؤتمرها 
الثاني للبحث العلمي بعنوان "ربط �تائج البحث العلمي بالواقع 
الفترة٣-٢٠١٩/٧/٤،  في  اليرموك  جامعة  رحاب  في  العملي" 
ضمن  تقع  والتي  المحاور  من  مجموعة  على  المؤتمر  وسيركز 

القضايا واألولويات الوطنية.

أهداف المؤتمر: 

البحث  على  والتركيز  العملي  بالواقع  العلمي  البحث  �تائج  ربط 
العلمي في األردن.

للتواصل:

اللجنة العلمية:اللجنة التحضي��ة

www.yu.edu.jo :موقع الجامعة االلكت�وني -

taaniun@yu.edu.jo :الب��د االلكت�وني -

- الها�ف: 009627211111    داخلي: 2083   2096

- فاكـس: 009627211121    
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محاور المؤتمر:

1.  الطاقة والماء
(Energy & Water)

حقائق  والمتجددة:  التقليدية  �ين  الطاقة  مستقبل   -
وأرقام محلية وعالمية

- تحديات صناعة الطاقة في األردن
- تكامل التقنيات الحديثة في الطاقة المتجددة

- تق�يم دور م�اكز الطاقة في تطو�ر هذه الصناعة
- المياه المستصلحة وإعادة استخدامها

- ط�ق مبتكرة في إعادة تغذية المياه الجوفية
- الفيضانات ومخاطرها في األردن

- جودة المياه 

2. اإلبداع و��ادة األعمال
(Innovation & Entrepreneurship)

- األبداع واالبتكار في مجتمع المعرفة

- الذكاء في نمذجة األعمال ونقل المعرفة

- تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المجتمعات 
الذكية

- تع��ز االبتكار في مجاالت المياه والطاقة و ال��اعة 
والبنى التحتية الذكية

- اإلبتكار واإلبداع في ��ادة األعمال

3. الصحة العامة
(Public Health)

- التحديات الغذائية العالمية والتغذية لدى األطفال

- األم�اض المزمنة و غير المعدية

-  التدخين وأض�اره

- العلوم الط�ية التط�يقية 


