
الرئيس الفخري للمؤتمر

يوسف الحلو / اللواء 

مدير عام الشرطة الفلسطينية

تحت رعاية دولة رئيس الوزراء

محمد اشتية/ دكتورال

كلية فلسطين للعلوم تنظم

:عبالشراكة والتعاون مالشرطية

(التنمية المستدامة في السالمة المرورية)
المؤتمر العلمي الدولي المحكم

اللجنة التحضيرية

مدير كلية فلسطين للعلوم الشرطيةعماد االبراهيم  ./ عميد د: رئيس اللجنة التحضيرية

الجهةاالسم

نائب رئيس جامعة القدس المفتوحة للشؤون حسني عوض. د. أ

األكاديمية

رئيس نيابة مكافحة الجرائم المروريةمشعلاشرف.أ

و البحث العلميالتعليم العاليوزارة الهودلين مأي.أ

وزارة التربية والتعليمإيهاب شكري.د

جامعة فلسطين األهليةصعابنةمحمد . د

الجامعة العربية االمريكيةحنايشةجمال . د

WHOمعهد الصحه العالمية عزت ريان.د

جامعة القدس المفتوحةعميد بدر. د

جامعة القدس المفتوحةصالح صبري. د

جامعة القدس المفتوحةيوسف الصباح. د

التقنية جامعة فلسطين–عميد كلية فلسطين التقنية الدبعيرامي . د

خضوري-

جامعة فلسطين –مدير دائرة هندسة السيارات جعفر المصري.د

خضوري-التقنية 

جامعة النجاح الوطنيةنور عدس.د

جامعة النجاح الوطنيةخالد الساحلي.د

جامعة االستقاللشتيةمحمد .د

وزارة النقل -مدير عام التوعية المروريةوليد االسطل. أ

والمواصالت

وزارة النقل والمواصالتاحمد سلمان.م

وزارة االشغال العامة واإلسكانمرعيبسام.م

وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلوماتعريقاتاياد.م

جمعية البنوك في فلسطينياسينبشار.أ

أمين عام اتحاد شركات التأمينمحمود حمدان. أ

رئيس مجلسمدير شركة المشرق للتأمين ونائب االسعدنهاد . أ

إدارة االتحاد الفلسطيني لشركات التأمين

لطرقالصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث اشلطفوفاء . أ

يننقابة المحامين النظاميين الفلسطيني-محامية جعفريهزار.أ

المسمى الوظيفياالسم

مدير إدارة المرور في الشرطةعزامطةوضاح / عميد

مدير إدارة التدريب في الشرطةعبد الحكيم أبو الرب/عميد 

مدير شرطة محافظة  اريحا واألغوارسائد عساف/ عميد

مدير ادارة الشؤون األكاديمية في خزيميةمنصور / عميد 

الشرطة 

مدير إدارة البحوث والتخطيط في علي القيمري.دعميد 

الشرطة

مدير إدارة العالقات العامة  و االعالم فيابو زنيد ابو زنيد/ عميد 

الشرطة

مفتش حوادث الطرق رياض االبراهيم/ عميد

نائب مدير إدارة التدريب في الشرطةخالد أبو زهرة. دعميد 

نائب مدير الكلية لشؤون التدريبعيسى أبو عالن/ عميد 

إدارة البحوث والتخطيط في الشرطةيوسف أبو فارة/ عميد 

مدير العالقات العامة في الكليةعاهد حساين/ عميد 

نائب مدير كلية الشرطة للشؤون هربايععبد اللطيف ./عقيد د

األكاديمية

مدير وحدة الجرائم اإللكترونية في سامر الهندي / عقيد 

الشرطة

مدير دائرة الشرطة المجتمعية اشرف مطلق/ عقيد 

مدير معهد إعداد القادةشادي جبارين/ عقيد 

ية مدير دائرة التعليم االكاديمي في كلجميل زعرور/ عقيد 

الشرطة

مدير دائرة العلوم الجنائيةاحمد قراريه/ عقيد 

كلية فلسطين للعلوم الشرطيةيوسف أبو الحاج/ مقدم 

ة مدير دائرة الدراسات والبحوث في كلييوسف السعيد/ مقدم 

الشرطة 

اإلدارة العامة لشرطة المروررجا القدومي/ رائد

لية مدير دائرة التخطيط والتطوير في كحمزة أبو عكر/ رائد 

الشرطة

ةفي كلية الشرطالقانوني المستشارغنامذياب/رائد 

مدير مكتب مدير كلية الشرطةنقيب عمار نصار



اللجنة اإلعالمية 

:أجندة المؤتمر
يوليو / تموز 14آخر موعد الستقبال الملخصات -

2022.

يرسل ملخص البحث مع نبذة عن السيرة الذاتية -

لمحدد للباحث بواسطة البريد اإلليكتروني وفق الموعد ا

.أعاله

يوليو / تموز  21نتيجة تحكيم الملخصات لغاية -

2022.

1تقدم األبحاث واألوراق العلمية بصيغتها النهائية-

.2022أكتوبر / تشرين أول 

 15نتيجة تحكيم األبحاث واألوراق العلمية لغاية -

.2022أكتوبر / تشرين أول 

ء يرسل الباحث بحثه المقبول في المؤتمر بعد اجرا-

صاه التعديالت التي تطلبها اللجنة العلمية في موعد أق

.2022نوفمبر / تشرين ثاني  1

نوفمبر / تشرين ثاني   9و  8موعد عقد المؤتمر -

2022.

 00970568834308: واتساب 
trafficr.pcps@gmail.com: البريد االلكتروني 

اللجنة العلمية

رئيس اللجنة العلمية 

ةفي جامعة القدس المفتوحكاديميةمساعد نائب الرئيس للشؤون األ-مجدي زامل .د.أ

نائب رئيس اللجنة العلمية 

ديميةكانائب مدير كلية فلسطين للعلوم الشرطية للشؤون األ-ربايعهعبد اللطيف / دكتور.عقيد

الجهةاالسم

نائب رئيس جامعة القدس المفتوحةد حسني عوض.أ

عة األستاذ في هندسة الطرق والمواصالت في جامد سمير أبو عيشة.أ

النجاح الوطنية

عميد كلية التنمية االجتماعيةعميد بدر.د

جامعة القدس المفتوحةيوسف الصباح.د

جامعة القدس المفتوحةصبري صالح.د

جامعة القدس المفتوحةشاهر عبيد.د

جامعة القدس المفتوحةعطية مصلح.د

ين جامعة فلسط–عميد كلية فلسطين التقنية الدبعيرامي . د

(خضوري)التقنية 

مدير قسم هندسة السيارات، جامعة فلسطين جعفر المصري.د

خضوري-التقنية

-ةتكنلوجيا المعلومات، جامعة فلسطين التقنييوسف دراغمة.د

خضوري

ر األستاذ المشارك في هندسة المواصالت والمروفادي حسونة. د

في جامعة النجاح الوطنية

أستاذة القانون الجنائي المساعدة في جامعة نور عدس . د

النجاح الوطنية

األستاذ المشارك في  كلية الهندسة في جامعةخالد الساحلي. د

النجاح الوطنية

أستاذ القانون الخاص، عميد شؤون الطلبة،  صعابنهمحمد . د

جامعة فلسطين االهلية  

عميد كلية الحقوق ،  جامعة فلسطين االهليةسهيل األحمد. د

جامعة فلسطين األهلية–كلية القانون إيهاب خاليلة. د

ربية الجامعة الع( رئيس قسم الدراسات الثقافية )حنايشةجمال . د

األمريكية

ةاستاذ القانون في الجامعة العربية األمريكيغسان عليان. د

األستاذ المساعد في معهد الصحة العامةعزت ريان. د

الجهةاالسم

أستاذ القانون المساعد في جامعة القدس ربايعةفادي . د

حملة األستاذ المساعد في االقتصاد، رئيس جمعيةسليمان جرادات. د

الدكتوراه في الوظيفة العمومية

يب مدير البحث العلمي والتطوير في مشروع تدرعايد الحموز. د

هيئة التدريب العسكري-القيادات

هيئة االعتماد والجودة األكاديمية في وزارة أحمد أبو الرب . د

التعليم العالي

وزارة التربية والتعليمإيهاب شكري. د

بية مدير عام مركز البحث والتطوير في وزارة الترمحمد مطر . د

والتعليم

األستاذ المساعد في كلية القانون والعلوم بدوسيمحمد . د

جامعة االستقالل-الشرطية

-اتاألستاذ المساعد في كلية تكنولوجيا المعلوموهيب أبو علبة. د

جامعة االستقالل

قاللجامعة االست-عميد كلية تكنولوجيا المعلومات)مأمون الحلو . د

عضو الهيئة اإلدارية لحملة الدكتوراةعبد الفتاح الربعي. د 

وزارة النقل والمواصالتالظاهررأفت.أ

رئيس ديوان مدير عام الشرطة السباتينخالد.د.عميد 

نيةنائب مدير إدارة التدريب في الشرطة الفلسطيخالد أبو زهرة. د.عميد 

طين أستاذ القانون الخاص المساعد، مدير كلية فلسعماد االبراهيم. د.عميد

للعلوم الشرطية  

ةمدير دائرة المعلومات في الشرطة الفلسطينيعادل سليمان. عميد د

مدير دائرة انضباط الشرطة يصالح البرغوث. د .عقيد 

نيةإدارة البحوث والتخطيط في الشرطة الفلسطيخوله فضل هللا. د .عقيد 

يق المساعد ، مدير دائرة تنسالعام أستاذ القانون ةعبد الحليم عطي. د.مقدم 

التدريب والتعليم المستمر في كلية الشرطة

أستاذ اإلدارة العامة المساعد، نائب مدير معهد جوابرةعطا.د.مقدم 

إعداد القادة في كلية الشرطة

الجهةاالسم

رطيةكلية فلسطين للعلوم الشعاهد حساين/ عميد 

إدارة المرور في فلسطينرياض االبراهيم/ عميد 

ادارة العالقات العامة واالعالمارزيقاتلؤي / عقيد 

في الشرطة

جامعة االستقاللآالء الشنطي. د 

جامعة القدس المفتوحةأيهم أبو غوش. أ

اتحاد شركات التأمينمحمود حمدان. أ

وزارة النقل والمواصالتحكمت أبو راس. أ

وزارة التربية والتعليمثائر ثابت. أ

الجامعة العربية األمريكيةالعزموطيمحمد . أ



:الفرعيةاألهداف
مةالسالوإجراءاتالياتلتطويرالالزمالقانونيالغطاءإيجاد.1

.المرورية
لبدائلاإيجادفيوالعلميةوالشرطيةالقانونيةالخبراتتوظيف.2

ادلوتبالمروري،الشأنتخدمالتيالمناسبةوالعمليةالعلمية
.المروريةالسالمةمجاالتفيالخبرات

قةالمطبوالحلولالمرورمشكلةمعالتعاملالياتعلىالتعرف.3
.يةالمرور المشكالتحلفيالحديثةالتقنياتمنواالستفادة

المةالسومقوماتأهدافمعمتهاءومواالحديثةالتقنياتريتطو .4
.كفاءتهاوزيادةالمرورية

والعمرانيةةالتحتيالبنيةتخطيطفياالستثماروتوجيهتشجيع.5
.المروريةالبيئةلتحسين

وسرعةالمروريةالحوادثوإدارةالمروري التحكمقدرةرفع.6
.للطوارئ االستجابة

تمعالمجافرادبيناآلمنوالمرورالمروريةالسالمةثقافةنشر.7
.المواطنينلدىالمروري الوعيورفعالسلوكعلىوالتأثير

مستدامةتحتيةبنيةالىالوصولأجلمنالجهودتظافر.8
.المروريةالسالمةلتحقيق

ةوالخاصمنهاالعامةالمؤسساتجميعبينالشراكاتتعزيز.9
وضعفيالعالقةذاتالمدنيالمجتمعومؤسساتواألهلية
.آمنةمروريةبيئةالىالوصولأجلمنالحلول

.الحديثةالعالميةالنظميحاكييماالتأمينأنظمةتطوير.01
والعلميثالبحبينالحاليةالفجوةبتقليلالكفيلةالسبلإيجاد.11

.يةالذكالنقلنظمتطويربغرضلهاالفعليالتطبيقواقع
مقترحات مشاريع لحل المشكالت ذات العالقة تحاكيتقديم .21

واعد      تحقيق التنمية المستدامة من خالل نهج علمي واستشراف
.للمستقبل

المة التوعيووة المروريووة والثقافووة المجتم يووة فووي السوو: المحووور الرابووع
:المرورية

.االعالم والسالمة المرورية•
.  المجتم ية في السالمة المروريةشراكة الدور الرسمي وال•
.األبعاد النفسية واالجتماعية للحالة المرورية•

:واقع السالمة المرورية في فلسطين: المحور الخامس
قانونيوة المركبات غيور ال)الظواهر السلبية المؤثرة على السالمة المرورية •

مواقوف وأثرها على السالمة المرورية، التعديات على الطرق، األرصفة وال
(.غير المنظمة، سلوكيات السائقين ومستخدمي الطريق

.تجربة السالمة المرورية تحت االحتالل•
.دراسات تنبؤية في السالمة المرورية•

:شروط تقديم األبحاث العلمية
.لميأن يكون البحث أصيال في مجاله، مستوفيا لعناصر البحث الع•
.تال يقبل البحث الذي سبق تقديمه في مؤتمرات أو نشر في مجال•
.أن يرتبط البحث بأحد محاور المؤتمر•
شوووكل تقووودم ملخ وووات البحووووث األوليوووة باللغوووة العربيوووة أو ا نجليزيوووة وب•

.موجز
اسوووم الباحوووث، مكوووان عملوووه، رتبتوووه  (أن تشوووتمل صوووفحة الغوووالف علوووى•

)األكاديمية، بريده ا لكتروني، رقم هاتفه، رقم الفاكس
علووى تحوورر البحوووث باللغووة العربيووة أو ا نجليزيووة، وان يشوومل كوول بحووث•

.ملخص باللغة العربية وأخر باللغة ا نجليزية
للنسوخة  wordتقدم نسخة الكترونية من البحوث مطبوعوة علوى برنوامج •

والنسوخة ا نجليزيوة simplified Arabicنوع الخط ( 14)العربية حجم 
.Time New Roman( 12)حجم الخط 

.صفحة20وأن يكون البحث في حدود )سطر واحد  (تباعد األسطر•
تخضووووع البحوووووث المقدمووووة إلووووى التحكوووويم واألبحوووواث المسووووتلمة ال تووووورد •

.ألصحابها
ريوود ترسوول جميووع األبحوواث إلووى رئوويس اللجنووة العلميووة للمووؤتمر علووى الب•

trafficr.pcps@gmail.com: ا لكتروني

:محاور المؤتمر
:ريةالتنظيم القانوني والرقابة على السالمة المرو : األولالمحور 

يووووات المسووووؤولية القانونيووووة فووووي ضوووووء التشووووريعات الوطنيووووة واالتفاق•
.الدولية

.الضبط ا داري والقضائي في تحقيق السالمة المرورية•
.األنظمة الخاصة بالتأمين ودورها في السالمة المرورية•

:النظم الهندسية والسالمة المرورية: المحور الثاني
.التنظيم العمراني•
.البنى التحتية والسالمة المرورية•
.أنظمة المواصالت والسالمة المرورية•

:التقنيات الحديثة والسالمة المرورية: المحور الثالث
.األنظمة الذكية ودورها في السالمة المرورية•
.دور تكنلوجيا المعلومات في السيطرة والتحكم المروري •
المة التجووارا الدوليووة فووي توظيووف التكنولوجيووا الحديثووة فووي السوو•

.المرورية

:المقدمة
اهيةالرفإلىللوصولاالداريةونظمهاالمجتمعاتتتطلع
ياةللحالفعالالتنظيممنممكنقدرأكبرخاللمناالجتماعية
افرادم الحتعارضعدمضبطعلىالقدرةوتحقيقاالجتماعية
اآلمنورالمر ويعتبر.اليوميةبنشاطاتهمقيامهماثناءالمجتمع
دافراحياةفيمتجددةوغايةيوميهدفالمروريةوالسالمة
خاللمنليهإللوصولالمجتمعاتتسعىوالذيالمجتمع،
هوو .ذلكلتحقيقالمناسبةاألدواتوتوظيفالظروفتوفير
دامةالمستبالتنميةالخاصةالمكوناتاستحضاريتطلبالذي
فيروتؤثترتبطمختلفةوقطاعاتمجاالتعلىتتوزعوالتي

.المروريةالسالمة

حالة(133)الىفلسطينفيالوفاةحاالتوصولومع
خاللإصابة(11000)مناكثرالىا صاباتعددووصول
ناقوسدقبمكانالضرورةمناصبحوحده(2021)العام
لحدلالُ عدجميعوعلىاالتجاهاتجميعفيوالتحركالخطر
كيرالتفالىبناحداوالذيوالممتلكات،واألموالاألرواحهدرمن

حلولالىوتتطلعالنطاقواسعةمعالجةتحاكيشموليةب ورة
أنمكنيالوالتيومتكاملةشاملةاستراتيجيةابعادذاتجذرية
نطاقفيواالستشرافيالمستدامالتفكيرخاللمناالتتحقق
تمليهوعالمختلفةالمجاالتفياآلمنةالمروريةالبيئةتوفير
وريةالمر السالمةفيالمستدامةللتنميةالدوليالمؤتمر"اطالق
2022".

يقت رالالتحديهذامواجهةبانااليمانمنطلقومن
ينيةالفلسطالجامعاتدوريطالبلالفلسطينيةالشرطةعلى

المؤتمرهذاجاءوالخاص،العامالقطاعينومؤسسات
مجالفيوالمخت ينوالخبراءوالباحثينالعلماءالستقطاا
عارفوالماالفكارلتبادلالمستدامةوالتنميةالمروريةالسالمة
طينيالفلسالمجتمعيواجهاالتيالتحدياتومناقشةوالتجارا

فيمتخ  ةبحثيةاوراقخاللمنوذلك،المجالهذافي
ربويةوالتوالنفسيةواالجتماعيةوالقانونيةالشرطيةالعلوم

المختلفةوالهندسية

سعيوالمستدامةب ورةالمروريةالسالمةبواقعالنهوض
لفةالمختاالبعادذاتالمجاالتفيفاعلةسياساتتبنينحو
مروريةالالسالمةمبدأوتعزيزالمرورية،السالمةفيتؤثرالتي
الوفياتعددخفضويضمنآمنةمروريةبيئةيحققبما

وكذلكالمرورية،االزماتمنويخففالخطيرةواالصابات
نهجالمعلىالمبنيةوالعمليةالقانونيةبالتوصياتالخروج
.األهدافتحقيقفيالعلمي

:الهدف العام للمؤتمر
:مالحظات مهمة 

.بالمؤتمرخاصاصدارفياألبحاثجميعنشرسيتم❑

.محكمةمحليةمجالتفيالجيدةاألبحاثنشرسيتم❑

ةالخاصالميزانيةخاللمنالمتميزةاألبحاثنشرسيتم❑

بعد،مرموقةدوليةمجالتفيتحكيمهابعدبالمؤتمر

.الباحثينمنترجمتها

.المميزةلألبحاثخاصتكريمهناكسيكون❑


