
المؤتمر الدولي -جامعة آل البيت

المفرق التراث الثقافي ومحيطها البيئي
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) مقصد سياحي عالمي(

اإلطار العام :

مهم  دور  الأكادميية  وامل�ؤ�س�سات  للجامعات   
النظرية  والبح�ث  الدرا�سات  برامج  اإدارة  يف   وفعال 
اأ�ساليب التعليم و  والتطبيقية وتنفيذها، بهدف تط�ير 
وامل�ساهمة  املحلية  املجتمعات  وخدمة  العلمي  البحث 
الإن�سانية  للمجتمعات  الثقايف  الرتاث  على  احلفاظ  يف 
تقع  التي  امل�اقع   تلك  خ�س��سا  املادية،  واملعامل 
وان�سجاما  اجلامعات،  لتلك  اجلغرايف  النطاق  �سمن 
خلدمة  وتطلعاتها   البيت  اآل  جامعة  ت�جهات  مع 
تك�ن  اأن  على  منها  وحر�سا  العلمي،  والبحث  التعليم 
وخدمة  البحث  واأ�ساليب  العلم  بني  ما  جتمع  جامعة  
املجتمعات  من خالل ال��سائل العلمية املنظمة للك�سف 
املادية  والثقافية  والتاريخية  البيئية  الإمكانيات  عن 
وت�ظيفها  والأثرية   احل�سارية  للمناطق  والالمادية 
بهدف  امل�ستدامة  ال�سياحة  م�ساريع  ا�سرتاتيجيات  يف 
على  واقت�سادية  واجتماعية  ثقافية  تنمية  اإحداث 
العاملي،  اإلى  و�س�ل  والإقليمي  ال�طني   امل�ست�ى 
برامج  طرحت  اجلامعة  تاأ�سي�س  من  مبكر  وقت  فمنذ 
والرتاث  والآثار  البيئة  جمال  يف  امليدانية  الدرا�سات 
امل�ؤمتر  فكرة  جاءت  الروؤية  هذه  خالل  ومن  والثقافة، 
وبيئتها،  وتراثها  املفرق  اآثار حمافظة  ليك�سف  الدويل 
حتت  امل�ستدامة،  ال�سياحة  برامج  يف  كلها  وت�ظيفها 
عن�ان:  املفرق الرتاث الثقايف وحميطها البيئي  )مق�سد 

�سياحي عاملي (

  8  ايار2023 - 10  ايار2023 



يهتم  الذي  الدويل   امل�ؤمتر  هذا  خ�س��سية  تاأتي  هنا  ومن 
التي  والرتاثية   الأثرية  وامل�سادر  والثقافية  البيئية  بامل�ارد 
تزخر بها منطقة املفرق وحميطها من ريف وبادية، والتي ت�سكل 
اململكة  حمافظات  اأكرب  ثاين  تعترب  التي  املفرق،  حمافظة  معا 
على  حتت�ي  والتي  امل�ساحة،  حيث  من  الها�سمية  الأردنية 
م�روث تاريخي  وثقايف عريق قد ت�سكل عرب الع�س�ر التاريخية 
ابتداء من ح�سارات الع�س�ر احلجرية القدمية  اإلى الع�س�ر 
والبيزنطية  والرومانية  والنبطية  الي�نانية  الكال�سيكية 
الإرث  هذا  ا�ستمل  وقد  احلديث،  الع�سر  وحتى   والإ�سالمية 
على امل�ارد البيئية والطبيعة واجلي�ل�جية من كه�ف واأنفاق 
واأنظمة  للمياه  م�سادر  من  احلي�ية  امل�ارد  وعلى  بركانية، 
احل�ساد املائي يف امل�اقع الأثرية يف احلرة البازلتية، وا�ستمل 
اأي�سا على امل�اقع التاريخية مثل الق�س�ر والقالع، وكذلك اخلط 
الأثرية و  احلديدي احلجازي وحمطاته، والعديد من امل�اقع 
الفدين/املفرق، وق�سر  اأم اجلمال، وم�قع  الرتاثية مثل م�قع 
برقع يف البادية، وم�قع جاوا الأ�سط�ري على وادي راجل يف 
القطني  واأم  الكهف  دير  يف  الأثرية  وامل�اقع  الأردنية،  احلرة 
ال�سرب  واأم  والباعج  والعاقب  وركي�س  والدفيانة  و�سبحا 
والبلدات  القرى  واخلنا�سري، ويف  ال�سرحان  و�سما  وجابر 
بلدة  يف  البيزنطية  والكنائ�س  الأثرية  املعامل  مثل  التاريخية، 
رحاب واملدور وحيان امل�سرف وبلعما وخربة ال�سمراء وغريها 
من �ملو�قع �لأثرية..، بالإ�شافة �إلى �إمكانيات �لك�شف عن �أمناط 
�سياحة  مثل   امل�ستدامة،  ال�سياحة  من  تقليدية  غري  جديدة 
اجلي�ل�جية  وال�سياحة  التاأمل،  وال�سحراء،و�سياحة  البادية 
ومراقبة  والتخييم،  املغامرات  و�سياحة  الكه�ف،  و�سياحة 
للتن�ع الجتماعي  الثقافية والدينية، ونظرا  الفلك  وال�سياحة 
والثقايف املادي والالمادي فالإمكانات متاحة  لبتكار امل�سارات 
والجتماعية  الثقافية  ال�سياحة  من  اأن�اع  وتنظيم  ال�سياحية، 

والعمرانية والفن�ن ال�سعبية مب�ساركة الفعاليات املجتمعية،  
املجتمع  على  والتنم�ي  الإيجابي  بالأثر  يع�د  الذي  الأمر 

�ملحلي، ويعزز من �قت�شاديات �ل�شياحة.
وياأتي الك�سف عن الإرث واملخزون الثقايف ملحافظة املفرق 
لي�ساعد على حتقيق  برامج تنم�ية ميكن اأن تقدم فر�س عملية 
امل�ساريع  يف  امل�ساركة  من  متكنهم  و  املحلي  للمجتمع  منتجة 
يف  الإمكانيات  هذه  عن  للك�سف  امل�ؤمتر  ي�سعى  لذا  التنم�ية، 
من  غنية  ثروة  على  احت�ائها  من  املنطقة  به  تتميز  ما  �س�ء 
ل�ج�د  وكذلك  املتن�عة،  والثقافية  والرتاثية  الأثرية  امل�ارد 
العلمية  م�ساركاتها  خالل  ومن  ومرافقها  البيت  اآل  جامعة 
جلعل  امل�ستدامة،  ال�سياحة  تنمية  والفنية بربامج   والإدارية 
املحلي  امل�ست�ى  على  �سياحي  جذب  مناطق  وحميطها  املفرق 

و�لعاملي.
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أهداف المؤتمر :
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•   اإتاحة الفر�س لتبادل اخلربات والتجارب بني امل�ؤ�س�سات والهيئات ذات ال�سلة مب��س�عات امل�ؤمتر، وتعزيز التعاون 	
يف جمالت �ل�شياحة و�لرت�ث.

•   ت�عية املجتمعات املحلية وتنميتها من خالل اإ�سراكها يف برامج للمحافظة على الإرث احل�ساري ال�طني، بهدف 	
توظيفه يف م�شاريع �ل�شياحة �مل�شتد�مة.  - �إبر�ز �لإرث �حل�شاري للمناطق �مل�شتهدفة، و�لعمل على تاأهيلها 

وحت�شينها للحفاظ عليها و�شيانتها.
•  �لعمل على در��شة �ملو�رد �لأثرية و�لرت�ثية و�لثقافية وتوثيقها.	
•   توفري م�شادر �ملعرفة و�لتوعية من خالل نتائج �لدر��شات و�لتاأليف و�لن�شر للمو�رد �لرت�ثية و�لثقافية.	
•  ��شتخد�م �لو�شائل �حلديثة �لتقنية و�لرقمية يف توثيق ودر��شة �ملو�رد �لرت�ثية و�لثقافية. 	
• ة �لأردنية.	    دعم موقع �أم �جلمال �لأثري لعتماده على قائمة �لرت�ث �لعاملي، وتر�شيح مو�قع تر�ثية �أخرى  مثل �حَلرَّ
• ل �إلى و�شع �إ�شرت�تيجية لتطوير �ل�شياحة �مل�شتد�مة باأمناطها �ملتنوعة، باملفرق وحميطها.	  �لتو�شُّ
•  ت�شجيع �ل�شتثمار يف �قت�شاديات �ل�شياحة �مل�شتد�مة لتحقيق مردود �قت�شادي حملي ووطني. 	



محاور المؤتمر:

المحور األول: المعالم األثرية والتراثية والثقافية

•  امل�اقع والأوابد التاريخية والرتاثية	
•   عر�ض  جتارب تر�شيح �ملو�قع  على قائمة �لرت�ث �لعاملي	
•  �لتنوع �لبيئي �حليوي و�جلغر�يف �ل�شياحي يف �ملناطق ذ�ت �لأهمية �لثقافية.	
• توثيق �لنقو�ض و�لكتابات �لقدمية ودر��شتها، وتوظيفها يف م�شاريع �ل�شياحة �لثقافية.	

المحور الثاني: استراتيجية إدارة المصادر التراثية وتوظيفها في مشاريع 
السياحة المستدامة

•   طرق حماية وتاأهيل امل�ارد الأثرية والرتاثية	
•  املباين الرتاثية والتاريخية )الت�ثيق،التاأهيل،الت�ظيف	
•  تنظيم  امل�سارات ال�سياحية وعر�س التجارب العاملية	
• �لك�شف عن دور �ملتاحف و�أهميتها يف تنمية �لإرث �حل�شاري و�إد�رته.	
•  �أهمية �لتعاون باحلفريات �لأثرية و�لتنقيب عن �لآثار بالو�شائل �لعلمية.	
•  دور �جلامعات و�ملر�كز �لعلمية وكليات �ل�شياحة و�لآثار يف �إبر�ز �لإرث �حل�شاري و�إد�رته. 	
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محاور المؤتمر:

•  نحو �أمناط �شياحية جديدة م�شتد�مة	
•   اقت�ساديات ال�سياحة  واهميتها يف التنمية امل�ستدامة	
•   الك�سف عن امل�ارد البيئية والطبيعة واجلي�ل�جية وت�ظيفها يف ال�سياحة	
•   الك�سف عن الأنفاق والكه�ف الربكانية وت�ظيفها يف �سياحية الكه�ف البازلتية	
•   دور الإعالم والت�عية يف اإبراز  الإرث  احل�ساري واملحافظة  عليه	
•   توفري �لقوى �لب�شرية وتاأهيلها وتدريبها يف جمال �ل�شياحة و�لآثار.	

المحور الرابع: توثيق المساجد والمقامات والكنائس البيزنطية ودراستها، 
وتوظيفها في مشاريع السياحة الدينية. 

المحور الخامس: اآلثار والتراث في عصر االبتكارات والريادة الرقمية. 

 المحور السادس: الذاكرة التاريخية والوطنية في المفرق ومحيطها

•  معامل �لذ�كرة �لتاريخية و�لأثارية و�لرت�ثية ملحافظة �ملفرق.	

• ال�سامي، اخلط احلديدي احلجازي، 	 القر�سي، طرق احلج  الإيالف  القدمية،طرق  الرومانية واملحطات  الطرق    
القالع واملخافر العثمانية 

•  �ملبادر�ت  �لتطوعية لإيجاد فر�ض وم�شار�ت �شياحية يف  حمافظة �ملفرق .	
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المحور الثالث: البيئة والثقافة والمجتمع ودورها في المشاريع السياحية 



 اللجنة العلمية :اللجنة التحضيرية :

 اللجنة االستشارية :

• الأ�ستاذ الدكت�ر هاين ال�سم�ر  رئي�س اجلامعة/ 	
رئي�ض �للجنة �لتح�شريية .

• الأ�ستاذ الدكت�ر هاين العم��س/ ع�س�ًا	
• الأ�ستاذ الدكت�ر مهند طراد/ع�س�ًا	
• الأ�ستاذ الدكت�ر حممد اخلطيب/ ع�س�ا	
• �لأ�شتاذ �لدكتور عبد �لرحمن �لدلبيح/ ع�شوً�	
• الدكت�ر حممد احلدب/ع�س�ًا	
•  الدكت�ر عالء �سعادة/ع�س�ًا	
• الدكت�ر خ�سر ال�سرحان/ ع�س�ًا	
•   الدكت�ر عايد طاران/ ع�س�ًا	
• الدكت�ر عماد عبيدات، مدير دائرة اآثار املفرق/ ع�س�ًا	
• الدكت�ر ب�سام ت�بات، مدير �سياحة املفرق/ ع�س�ا	
• الدكت�ر عبد القادر احل�سان  باحث من املجتمع 	

�ملحلي/ع�شوً�.
•  الدكت�ر عبد العزيز حمم�د/من�سًقا للم�ؤمتر	
• ال�سيد ح�سن الرحيبه  / ع�س�ا	
• �أ. هند حموري/ع�شو�.	
• �. نا�شر �ل�شبيل   / ع�شًو�	

• الأ�ستاذ الدكت�ر ب�سام املحا�سنة/ جامعة اآل البيت	
• الأ�ستاذ الدكت�ر مهند طراد/جامعة اآل البيت، رئي�ساً	
• الأ�ستاذة الدكت�رة مي�س�ن النهار/ اجلامعة الأردنية	
• الأ�ستاذ الدكت�ر حممد  وهيب/ اجلامعة الها�سمية	
• الأ�ستاذ الدكت�ر اإبراهيم بظاظ�/ اجلامعة الأردنية/فرع العقبة	
• الأ�ستاذ الدكت�ر اأحمد املالعبة/ اجلامعة الها�سمية	
• الأ�ستاذ الدكت�ر عليان اجلال�دي/ جامعة اآل البيت	
• الأ�ستاذ الدكت�ر ر�سا العظامات/جامعة اآل البيت	
• الأ�ستاذ الدكت�ر اأن�ر اخلالدي/ جامعة اآل البيت	
• الأ�ستاذ الدكت�ر هاين اأخ�ار�سيده/ جامعة اآل البيت	
• الأ�ستاذة الدكت�رة منتهى احلراح�سة، جامعة اآل البيت	
• الأ�ستاذ الدكت�ر علي م�سطفى الق�ساة/ جامعة اآل البيت	
• الدكت�ر �سعد العيا�س/ جامعة اآل البيت	
• الدكت�ر ف�ؤاد ح�راين/ اجلامعة الأردنية	
• الدكت�ر علي املنا�سري/ اجلامعة الها�سمية	
• الدكت�رة �سفاء احل�سبان/جامعة اآل البيت	
• الدكت�ر زياد طالفحة/ باحث بالنق��س والكتابات القدمية	
•  �أ. وليد �ملعابرة/ �شكرتري �للجنة.	
• 	     Dr.Darrel. J. Rohl
• 	   Dr.Ignacio Arce

• الأ�ستاذ الدكت�ر حممد عدنان البخيت	
• الأ�ستاذ الدكت�ر زيدان كفايف	
• الأ�ستاذة الدكت�رة هند اأب� ال�سعر	
• الأ�ستاذ الدكت�ر فادي البلعاوي	
• الأ�ستاذ الدكت�ر �سلطان املعاين	
• الأ�ستاذ الدكت�ر عمر الغ�ل	
• الأ�ستاذ الدكت�ر حممد ال�سناق	
• الأ�ستاذ الدكت�ر زيدون املحي�سن	

• الأ�ستاذ الدكت�ر ي�ن�س �سديفات	
• الأ�ستاذ الدكت�ر وائل الر�سدات	
• الأ�ستاذ الدكت�ر با�سم الط�ي�سي	
• الأ�ستاذ الدكت�ر عامر احلايف	
• الأ�ستاذ الدكت�ر �سالح �سعيد	
• املهند�س عّمار خّما�س	
• الأ�ستاذ خملد بركات	
• ال�سيدة حنان الكردي	
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اللجنة اإلعالمية:اللجنة االجتماعية :

لجنة السكرتارية

• الأ�ستاذ الدكت�ر النائب الإداري واملايل/رئي�ساً	
• الأ�ستاذ الدكت�ر �سايل ال�سرحان/ع�س�ًا	
• الأ�ستاذة الدكت�رة الدكت�ر منتهى احلراح�سة/ ع�س�ًا         	
• الدكت�ر اأجمد احلبا�سنة/ع�س�ًا	
• الدكت�ر عبد العزيز حمم�د/ع�س�ًا	
• الدكت�ر خ�سر ال�سرحان/ع�س�ًا	
• الدكت�ر حممد احل�امدة/مدير نادي العاملني/ ع�س�ًا	
• �أ. هند �حلموري/مدير مكتب �لرئي�ض/ع�شوً�	
• �. ح�شني �لقالب/مدير متحف �شمرقند/ع�شوً�	
• ختام ال�س�ملي/ع�س�ًا	

• �أ.  هند �حلموري/ م�شرفا 	
• �أ. نا�شر �ل�شبيل/  م�شرفا 	
• �ل�شيدة �شمر �حمد �شبح/�لطباعة و�ل�شكرتاريا.	
• ال�سيد عدنان �سديفات/ ت�سهيالت ال�سفر	
• ال�سيدة ختام ال�س�ملي/ ت�سهيالت ال�سفر	
• ال�سيد عثمان اأب� الرب/ ت�سميم	
• �ل�شيدة رمال �شالح/ت�شميم	
• ال�سيدة حنني اخل�الدة/ طباعة	
• �ل�شيد حممد �أحمد يعاقبة/ مندوب مركز �حلا�شوب.	

• �أ. نا�شر �ل�شبيل/رئي�شاً	
• �ل�شيد يو�شف �مل�شاقبة/ �لتلفزيون �لأردين/ �ملو�قع �لخبارية.	
• اأن�س حراح�سة/ تلفزي�ن اململكة	
• ال�سيد عدنان �سديفات/ تغطية اإعالمية	
• ال�سيدة هيا عكاليك/ تغطية اإعالمية	
• ال�سيد �سادي ال�هيبي/ تلفزي�ن روؤيا	
• ال�سيد ت�فيق اأب� �سماقة/جريدة الراأي	
• ال�سيد ه�سام القا�سي/ وكالة الأنباء برتا	
• �ل�شيد ح�شام �ل�شرحان/ �لت�شوير و�لإذ�عة.	
• �ل�شيد حازم �ل�شردي / �إذ�عة وتغطية �عالمية.	
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8

 المتحدثون الرئيسيون

الرتاث  حلماية  عاملّية  منا�سرة  هي  فرا�س  دانا  الأمرية  امللكي  ال�سم�  �ساحبة 
واملحافظة عليه باإعتباره اأ�سا�ًسا للتنمية امل�ستدامة، وال�سياحة امل�س�ؤولة، واله�ّية 

�ل�شيا�شّية، و�ل�شالم.
مت تعيني �سم� الأمرية ك�سفري الي�ن�سك� للن�ايا احل�سنة للرتاث الثقايف يف حزيران 
على  للمحافظة  ال�طنّية  اجلمعّية  رئي�س  من�سب  حاليًّا  �سمّ�ها  وت�سغل   ،2017

�لبرت�، ورئي�ض �إيكومو�ض-�لأردن.

 املركز الدويل لدرا�سة احلفاظ على املمتلكات الثقافية وترميمها )اليكروم(
 د. جون روبينز خبري يف �حلفاظ على �لرت�ث ولديه عقود من �خلربة يف �خلدمة

 �لعامة و�ملمار�شات �خلا�شة. كما يتمتع �ل�شيد روبينز بخربة يف �لإد�رة �ملوؤ�ش�شية
 والبحث واإعادة امل�اد الأثرية اإلى ال�طن اأن�ساأ ال�سيد روبينز املركز ال�طني

 لتكن�ل�جيا احلفظ والتدريب يف عام 1994  وذلك لن�سر تقنيات احلفاظ على
املباين والهياكل واملعامل الأثرية  والتحف واملحافظة عليها

الأمرية دانا فرا�س

د. جون روبينز
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مواعيد مهمة:

ما يخص المشاركين:

• الأربعاء 	 ي�م  يخ�س�س   الأربعاء 10/5/2023  ي�م  اإلى   8/5/2023 الثنني  ي�م  امل�ؤمتر،  انعقاد   م�عد 
للزيارات واجل�لت امليدانية

•  15/10/2022، البدء يف ا�ستقبال طلبات امل�ساركة بامل�ؤمتر	
•   15/2/2023 اآخر م�عد ل�ستقبال امللخ�سات من  )200( كلمة.	
•     15/3/2023 �آخر موعد ل�شتقبال �لأبحاث ب�شكلها �لنهائي.	
•    10/4/2023  الرد بنتائج التحكيم النهائية وقب�ل الأبحاث 	
•  ي�م الثنني 8/5/2023 �فتتاح �ملوؤمتر .	

الت�صجيل وار�صال امللخ�صات 
https://aabu.edu.jo/EN/Centers/MHC/Pages/default.aspx

Email: mhc@aabu.edu.jo
  التحكيم ولغة امل�ؤمتر 

• امل�ؤمتر علمي حمكم وجميع الأبحاث املقدمة للم�ؤمتر �ستحكم من خالل حمكمني تعتمدهم جلنة البحث العلمي للم�ؤمتر 	
بالإ�شافة لن�شر �لأبحاث يف عدد خا�ض باملوؤمتر .

• ن�سر البحاث املتميزة يف  املجلة الأردنية للتاريخ و الآثار وامل�سنفة �سمن قاعدة بيانات �سك�ب�س وذلك  بعد ال�سري يف 	
�إجر�ء�ت �لتحكيم و�لن�شر �خلا�شة باملجلة .

• والن�سر اخلا�سة 	 التحكيم  اإجراءات  ال�سري يف  بعد  والدرا�سات  وذلك   للبح�ث  املنار  املتميزة  يف جملة  البحاث  ن�سر 
باملجلة .

 لغة امل�ؤمتر:
  العربية، الإجنليزية، الفرن�سية


