
 

 

                                                                                         
 

 

 ورشة عمل
 جامعة الزرقاء، األردن

15-19/5/2016 

 اتحاد الجامعات العربية:

إلدارة الثقافية ا اتحاد الجامعات العربية مؤسسة عربية ذات شخصية اعتبارية مستقلة مقره مدينة عمان عاصمة المملكة األردنية الهاشمية. تأسس بمبادرة من
 والثانية في بيروت عام  1961في جامعة الدول العربية التي رعت عقد ندوتين األولى لعدد من المعنيين بالتعليم العالي في الوطن العربي في بنغازي عام 

حاد للجامعات تللبحث في مشكالت التعليم العالي في الوطن العربي، وتقنيين أطر التعاون بين الجامعات العربية. انتهت الندوتان إلى التوصية بإنشاء ا 1964
قرار صيغة لمشروع مقترح للنظام األساس لالتحاد، تم إقراره من قبل مجلس جامعة  في دورته الثانية واألربعين  2056الدول العربية بالقرار رقم العربية وا 

عقد أول اجتماع للمؤتمر العام لالتحاد باالسكندرية  1969. في ايلول عام 1965. تاله انشاء األمانة العامة المؤقتة لالتحاد عام 30/9/1964المنعقدة في 
تة إلى أمانة عامة دائمة لالتحاد، وانتخب المرحوم األستاذ الدكتور مرسي أحمد وزير التعليم جامعة عربية مؤسسة وتحولت األمانة العامة المؤق 23بمشاركة 

 .العالي في جمهورية مصر العربية ورئيس جامعة القاهرة األسبق أول أمين عام لالتحاد
 جامعة الزرقاء:

ضورها ، لتبث الفكر والنور، وتثبت حالمدينة كيلو مترات من ةست م في موقع إستراتيجي، شرق مدينة الزرقاء، على بعد1994جامعة الزرقاء عام  تأسست
 سبعة برامجتخصصا  مختلفا ، و أربعون عشرة كلية، و  وتضم أربعة .ئة وخمسين دونما  ا، بمساحة وصلت إلى ثالثمبين زميالتها من الجامعات األردنيةاألكاديمي 

 ينتخصصوانطالقا  من الحرص على التميز، فقد استقطبت الجامعة مجموعة من الخبراء الم .طالب وطالبة، يدرس فيها ما يزيد على ثمانية آالف ات العليالدراسل
نما على الطلبة العرب واألجانب، إذولم تقتصر في القبول على الطلبة األردنيين،  األكاديمية المختلفة،في المجاالت  جنسية  20لبة من طاآلن يدرس فيها  وا 

هم جامعة الزرقاء في خدمة المجتمع المحلي، والوطني، واإلقليمي، والدولي، من اكما تس. سب الجامعة سمة التنوع، والتعدد في الثقافاتكاعربية وأجنبية، مما 
 .حرمهاخالل تعزيز اإلثراء الثقافي، وتوفير الفرص التعليمية والتدريسية لعامة الناس، عن طريق مراكز التعليم الموجودة في 

 لمؤتمر العربي الدولي لضمان جودة التعليم العالياألمانة العامة ل

( هو مؤتمر علمي محكم متخصص في مجال ضمان جودة التعليم العالي، ويعقد سنويا  IACQAالمؤتمر العربي الدولي لضمان جودة التعليم العالي )
أداء الجامعات وجودة التعليم العالي، وتسليط الضوء على آليات في إحدى جامعات الوطن العربي، ويهدف هذا المؤتمر إلى بلورة فهم عربي متكامل لجودة 

ملة في جامعتنا ااالرتقاء بها، إلى جانب اهتمامه بتطوير متطلبات االعتماد والترخيص للجامعات العربية، وتذليل تحديات تطبيق مفاهيم إدارة الجودة الش
 .ة لالستفادة منها في مؤسساتنا التعليميةإضافة إلى نقل الخبرات والتجارب العربية واألجنبي العربية،

 األردن.  ،بكافة هيئاته عن اتحاد الجامعات العربية، وقد تقرر أن يكون المقر الرئيسي ألمانته العامة في جامعة الزرقاء IACQAوينبثق مؤتمر 
 أهداف الورشة:

لى ز والعمل على تطويره وتحسينه بشكل مستمر. وسوف تعتمد الورشة عنموذج عملي لكيفية بناء وانتاج بحث علمي متمي مفي تقدي الورشة محاورتسهم 
ي البدء وذلك لتمكين الباحث من الشروع ف تقديم مفاهيم علمية مدعمة بابحاث وتجارب سابقة باالضافة لتطبيق معظم مفردات المحاور بشكل عملي ومحسوس

 بمشروع بحثي بكل سهولة ويسر.
 محاور الورشة:

 العلمية المحكمة.إدارة المجالت  .1
 األدوات االلكترونية للبحث العلمي. .2
 المشاريع البحثية المدعومة من الخارج. .3

 
 



 

 برنامج الورشة:

 اليوم األول:
 المجالت العلمية المحكمة 

  نماذج ادارة المجالتmanagement models 

  نماذج النشر في المجالتPublishing Models  

 هيكلة المجلة 

 اليوم الثاني:
 مهام ادارة المجالت 

  عمليةPer Review 

  انظمة ادارة المجالتJournal/Article Management 

System 

 كترونيةلانظمة ادارة المجالت اال Open Journal 

Systems (OJS)  

 اليوم الثالث:
 دبية برامج اكتشاف السرقات األPlagiarism 

 تحسين وتطوير نوعية المجلة 

  تعزيز منشوراتك البحثيةPromoting your publications 

  طرق تحسين ادارة المجلةAcademic Journal 

Management Best Practices 

 رابع:اليوم ال
 أهمية أدوات البحث الرقمي 

 

 إدارة الدراسات السابقة أدوات خاصة بجمع وLiterature Tools 

  أدوات كتابة البحثWriting Tools Research 

  أدوات مساعدة لنشر البحثPublishing Assistance Tools 

Research  

 زيادة االقتباس أدوات تحسين ظهور البحث وEnhancing 

Visibility and Impact of the Research 

 خامس:اليوم ال
  2020مقدمة في مشاريع هورايزون. 

  ولالجزء األ - 2020المواضيع المطروحة في هورايزون. 

 الجزء الثاني - 2020ن المواضيع المطروحة في هورايزو. 

 البحث عن شركاء وتشكيل فريق.  

 تحضير وكتابة طلب الدعم. 

 عرض الموقع االلكتروني. 

 يراسموس.   مقدمة في مشاريع 

  +الجزء االول. -برامج التعاون المتاحة ضمن يراسموس 

  +الجزء الثاني. -برامج التعاون المتاحة ضمن يراسموس 

 .البحث عن شركاء وتشكيل فريق 

  وكتابة طلب الدعم.تحضير 

 .عرض الموقع االلكتروني 

 

                                                                                        الفئات المستهدفة:        
 عمداء البحث العلمي. .1

 رؤساء تحرير المجالت. .2

 أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات العربية. .3

 المجالت.هيئات تحرير  .4

 التسجيل:
 مراسلة األمانة العامة للمؤتمر/ جامعة الزرقاء:

 األستاذ الدكتور محمود الوادي
  IACQA للمؤتمر العربي الدولي األمين العام 
 جامعة الزرقاء، األردن  
 00962-5-3821100/ 1546هاتف:   
 00962-5-3821015فاكس:   
 iacqa@iacqa.orgالبريد اإللكتروني:   

 االشتراك:رسوم 
 1000$ خمسة تشمل اإلقامة في الفندق لمدة 

لى المطار ليالي  والحقيبة، والمواصالت من وا 
 .التدريبية للورشة

 طريقة الدفع:
 :عن طريق حوالة بنكية إلى الحساب التالي 

  :جامعة الزرقاءاسم المستفيد. 
  :البنك العربي اإلسالمي الدولي فرع جامعة اسم البنك

   الزرقاء.
 االردن -البنك: الزرقاء عنوان 
 :)1310000828514 رقم الحساب )الدوالر األمريكي. 

 JO08IIBA1310000001310000828514 : IBAN 

 عن طريق Union Western: 

 عبدالقادر عبد الرحمن الحمد بشار 
Bashar Abdelqader Abdelrahman AL-Hamad 

 

 

 
 


