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 المؤجمر العربي لحطىير البحث العلمي

 والىاقع " طمىح"البحث العلمي بيه ال

Arabian Conference on 

 Development of Research 

 عمان  –المملكة األردوية الهاشمية 

JORDAN –AMMAN 
  الضابع و العشريه مه جشريه اول/العشريه  الضادس و/العشريه  الخامش و

 الوذ مارك / عمان /االردنفىذق ال 2012لعام 
25&26&27 Oct , 2015      Landmark  Hotel         Amman – Jordan  

 
 ،الكىيث  ،صلطىة عمان  ،قطر  ،الضعىدية  ،الذول المشاركة : األردن 

،  مصر، فلضطيه ، ليبيا ,جىوش الجزائر، ،البحريه  ،االمارات العربية 

, لبىان,جىوش, الجزائر,المغرب, اليمه ،صىريا  ،العراق  الضىدان،

  مىرجاويا,جيبىجي, الصىمال....
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 المؤجمر العربي لحطىير البحث العلمي

 "البحث العلمي بيه الحقيقه والىاقع "
 

الطرٌق االنجع للتطور االنسانً وزٌادت مخزونه المعرفً ، وكان من لما كان البحث العلمً هو 

لتحقٌق الوعً فً شتى ضروب العلم والمعرفة ، والمساهمه فً حل  ،االهمٌة فً مكان مرتفع

ونظرا لدور البحث العلمً فً  .التً تعصف بنافً شتى ضروب الحٌاة ، المشكالت المعاصره 

االسهام المعرفً واالرتقاء االنسانً ، جاءت فكرت هذا المؤتمر للوقوف على مجمل التحدٌات التً 

سواء على الصعٌد الطالبً او الجامعً او مؤسسات البحث  تتطوٌره تقف حاجزا فً سبٌل تقدمه و

، واننا اذا نامل ان نكون قد قدمنا  والتطوٌر او على صعٌد الدولة ومنظومة المجتمع ككل متكامل

التعلمٌة المنعكسة العلمٌة و بهذا المقترح بذرة خٌر تسهم فً تطوٌر البحث العلمً وخدمة العملٌة 

 على واقعنا المجتمعً فً الوطن العربً .

 االهداف: 

 .تقٌٌم واقع النشر العلمً فً الوطن العربً# 

 .النشر العلمً فً الوطن العربً وسبل التغلب علٌهادراسة التحدٌات والمعوقات التً تواجه # 

 .تسلٌط الضوء على المهام المنوط بها رؤساء وأعضاء هٌئات التحرٌر بالدورٌات العلمٌة# 

 .استعراض مؤشرات األداء المحلٌة والدولٌة لعملٌة البحث والنشر العلمً#

 .تعزٌز ثقافة النشر العلمً المتمٌز#

 .اسالٌب وطرائق تطوٌر البحث العلمً نوعا وكما مناقشة #

 # محاولة تشجٌع القطاع الخاص على طرح مبادرات بهدف تطوٌر البحث العلمً .

 # توحٌد المصطلحات العلمٌة لمناهج البحث العلمً .

 مؤسسات البحث العلمً ودوائر البحث والتطوٌر .و# تبادل الخبرات بٌن الجامعات 

 صل المعرفً العلمً للمساهمة فً تطوٌر العملٌة البحثٌه.# خلق حاله من التوا

 # زٌادة الدعم المالً للباحثٌن والباحثات عت طرٌق اشراك القطاع الخاص .
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 من تبنً البحوث التطبٌقٌة الممٌزه لتفعٌلها بحالة واقعٌة . الة# محاولة خلق ح

 الجامعات العربٌه . اٌجاد مصادر تموٌل ضمن صندوق عربً لتموٌل االبحاث الممٌزه فً#

 لنشر األبحاث المحكمه . العلمٌة  # وضع اساس لتصنٌف المجالت العربٌة

 # هجرة الباحثٌن العرب واثرها وطرق الحد منها .

  :لتطوير البحث في التعميم عربيالمحاور التي سيشممها المؤتمر ال
 منهجيات البحث 

 مشاريع البحوث األكاديمية 

 برامج البحوث المشتركة 

 تكنولوجيا البحث في التعميم العالي 

 الجامعية مراكز البحوث 

 الربط بين التعميم والبحث العممي 

 إدارة البحوث 

 البحوث التعاونية 

 التحديات الجديدة التي تواجو البحث العممي في التعميم العالي 

 أساليب تصميم البحوث 

 البرمجيات وتقنيات البحوث 

 أخالقيات البحوث 

  المتبادلة بين الطالب والهيئة التدريسيةبرامج التعميم 

 أدوات تقويم البحوث 
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  .البحوث والمشاريع القائمة من الطالب الجامعيون، الخريجين / طالب الدراسات العميا والمهنيين 

  مناقشة البحوث المميزه ضمن فعاليات المؤتمر. 

 . مناقشة انشاء صندوق عربي لدعم االبحاث المميزة 

  لتصنيف المجالت العممية العربية .مناقشة و وضع اسس 

 العممي محاور أخرى في تطوير البحث 

المجالت  رؤساء الجامعات ، مدراء البحث العممي ،عمداء الكميات ، رؤساء االقسام ، : الفئة المستهدفة

 اساتذة الجامعات ، طالب الدراسات العميا. العممية لنشر البحوث , المحكمين لمبحوث العممية ,

ٌنعقد المؤتمر ضمن ثالث اٌام حٌث ٌتضمن كل ٌوم جلستٌن جلسة صباحٌة لمؤتمر : العام  لاالطار 

ر المؤتمر اوث فً مجموعه من محاعمل او بح اوراقوجلسة مسائٌة . ٌتم خالل كل جلسة طرح 

واهدافة بصٌغة نقاشٌة تفاعلٌة , حٌث تقدم المقترحات من المشاركٌن وٌتم صٌاغتها على شكل 

توصٌات ونتائج باالهداف والمحاور التً تم مناقشتها فً تلك الجلسة. حٌث تعمم هذه التوصٌات 

ات بنهاٌة المؤتمر بواسطة اتحاد الجامعات العربٌة  على المشاركٌن وعلى جمٌع الجامع

والمؤسسات التعلٌمٌة والبحثٌة . وٌمنح المشارك شهادة كمناقش ومساهم فً صٌاغة التوصٌات 

 باالضافة الى شهادة حضور المؤتمر 

 .مالحظه: ٌمكن الي مشارك التقدم بطلب ان ٌطرح ورقة عمل او بحث فً احد المحاور واالهداف قبل موعد المؤتمر ب خمسة عشر ٌوم على االقل 

 بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية . مؤسسة المعايير الدولية  :سقةالجهه المن

 لعام  اول تشرين من العشرين و السابع/ العشرين و السادس/ العشرين و الخامس :ؤتمرموعد الم
2012 

 . فندق الالند مارك/القاعة الممكية / عمان / االردن  :ؤتمرمكان انعقاد الم

 .واقبلو فائق االحترام

 ياسين الزيود:  ؤتمرلمالمنسق العام ل

00962795433567 


