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تعليمات املشاركة � املؤمتر :
 

المشاركة  تعليمات  على  (لالطالع  مالحظة: 
المتعلقة  والتفصيالت  الرسوم  ودفع  والتسجيل 

بالمؤتمر يرجى زيارة موقع المؤتمر   
االلكتروني على الرابط التالي

 
http://conferences.ju.edu.jo/sites/heca

(w/Home.aspx
1. أن يقع البحث ضمن محاور المؤتمر.

2. يرسل ملخص البحث باللغة العربية ( بما ال يزيد 
ونبذة  التسجيل  استمارة  مع  كلمة)   300 على 
موعد  في  للباحث  الذاتية  السيرة   عن  مختصره 
ا�لكتروني  البريد  على   20/1/2016 أقصاه 
الباحث  إعالم  وسيتم   ،(  hecaw@ju.edu.jo)

بقرار اللجنة خالل أسبوعين من وصول الملخص.
اللجنة  قبل  من  العلمي  للتحكيم  البحوث  3.تخضع 

العلمية للمؤتمر .
أحدهما  ملخصين:  مع  مطبوعة  البحوث  4.ترسل 
ملف  على  االنجليزية  باللغة  واªخر  العربية  باللغة 
Word  عن طريق البريد االلكتروني في موعد أقصاه 

1/3/2016، على أن تكون :
نوع   14 خط  بحجم  العربية  اللغة  في  البحوث   . أ 

. Transparent Arabic
نوع   12 خط  بحجم  االنجليزية  باللغة  البحوث  ب. 

.Times New Roman
ج. ال تتجاوز عدد صفحات البحث عن 20 صفحة من 
.single line space بمسافة سطر واحد A4 حجم

.(APA) د. ُتكتب البحوث وفق¯ لنظام
هـ. يرسل مع الملخص صورة عن جواز السفر على 

أن يكون ساري المفعول لمدة 6 أشهر على ا³قل.
5.سيتم إعالم الباحث بقرار اللجنة بخصوص بحثه 
في موعد اقصاه 1/4/2016، وفي حالة قبول اللجنة 

لملخص البحث يدفع المشارك الرسوم المقررة.
6.ال تقبل البحوث التي قبلت في مؤتمرات سابقة أو 

قبلت للنشر في مجالت علمية محكمة.
نفقات  للمؤتمر  المنظمة  الجهة  7.تتحمل 
(ا�قامة  حيث  من  ا³ردن  خارج  من  المشاركين 

والمواصالت من وإلى المؤتمر).
8.رسوم المشاركة في المؤتمر ببحث أو بدون بحث 

من خارج ا³ردن  (300) دوالر¼ أمريكي¯ .

9. رسوم المشاركة ببحث من دولة فلسطين (150) 
دوالر¼ أمريكي¯.

10. رسوم المشاركة ببحث أو بدون بحث من داخل 
ا³ردن  (50) دينار¼ أردني¯.

المشاركين  على  المؤتمر  أعمال  جميع  ستوزع   .11
الكتروني¯.

للنشر  للمؤتمر  المقدمة  البحوث  12.سُتقّيم 
وستنشر في مجلدات خاصة بالمؤتمر.

13.يتم دفع رسوم المشاركة في المؤتمر عن طريق 
التسجيل  بند  في  المذكور  البنكي  الحساب  رقم 
دفع  قسيمة  عن  صورة  إرسال  مع  المؤتمر  ورسوم 
 ،(  hecaw@ju.edu.jo) ا�لكتروني  البريد  على 
في  مشاركة  (بدل  عبارة  القسيمة  تتضمن  بحيث 
نحو  العربي:  الوطن  في  العالي  التعليم  مؤتمر 

التنافسية العالمية). 

رئيس املؤمتر :
 ا
ستاذ الدكتور نايل الشرعة / اجلامعة ا
ردنية

  
نائب رئيس  املؤمتر:   

ا
ستاذ الدكتور عمر همشري / جامعة الزرقاء   

      اللجنة التحض�ية للمؤمتر 
1.ا³ستاذ الدكتور حسين الشرعة/ الجامعة ا³ردنية                مقرر¼
2.ا³ستاذ الدكتور محمد القضاة/ الجامعة ا³ردنية                عضو¼
3.ا³ستاذ الدكتور عاطف يوسف/ جامعة الزرقاء                      عضو¼
4.ا³ستاذ الدكتور أحمد البدري/ جامعة الزرقاء                         عضو¼

5.ا³ستاذ الدكتور ربحي عليان/ الجامعة ا³ردنية                      عضو¼  
6.ا³ستاذ الدكتور محمد العزاوي / جامعة الزرقاء                   عضو¼
7.الدكتور حيـــدر ظاظا/ الجامعة ا³ردنية                           عضو¼
8.الدكتور مهند الشبـــول/ الجامعة ا³ردنية                      عضو¼
9.الدكتورة إيمان المفلح البيتاوي/ الجامعة ا³ردنية             عضو¼
10.الدكتورة سيناريا عبد الجبار/ الجامعة ا³ردنية                     عضو¼

مؤمتر 
التعليم العا� � الوطن العربي: 

نحو التنافسية العاملية

باملشاركة مع 

اجلامعة ا�ردنية – كلية العلوم ال�بوية
جـــــــامعة الزرقاء – كلية العلوم ال�بوية

الداعم الرئيس : صندوق دعم البحث العلمي    

(مؤمتر �ّكم)

(11-12/5/2016)

ملزيد من املعلومات  يرجى االتصال على:

هاتف:0096265355000   فرعي 24411 أو 24400
فاكس: 0096265300239



مقدمة املؤمتر: 
متنوعة  تحديات  العربي  الوطن  في  العالي  التعليم  يواجه 
وثورة  العالمية  التنافسية  فرضت  فقد  ومتعددة؛ 
الثقافية  الجوانب  بمختلف  نوعية  تغيرات  المعلومات 
هذه  وتبدو  والتعليمية،  واالقتصادية  واالجتماعية 
التغيرات أكثر وضوح¯ في النظم التعليمية، السيما التعليم 
بتحقيق  جوهري  وبشكل  يسهم  العالي  التعليم  ³ن  العالي؛ 
رقي  لتحقيق  أداته  وهو  المجتمع،  وأهداف  طموحات 
والتطوير  التغيير  يتطلب  وذلك  واقتصادي،  اجتماعي 

لالرتقاء بالجامعات العربية لÇفضل وصوًال للعالمية.
فيه  تتوافر  عربي¯  تجمع¯  باعتباره  المؤتمر  هذا  أهمية  وتأتي 
فرصة االلتقاء والتواصل بين المختصين والمهتمين بشؤون 
التعليم العالي، وتبادل الخبرات بين الباحثين، ووضع تصور 
قدرة  وكشف  الجودة،  وضمان  االعتماد  لبرنامج  عربي 
واستشراف  للعالمية،  الوصول  على  العربي  العالي  التعليم 

مستقبله في ضوء التنافسية العالمية.

أهداف املؤمتر:
1.تعضيد الحوار بين المؤسسات العربية العاملة في التعليم 
بأهداف  يتعلق  فيما  أنواعها  اختالف  على  العالي 

واستراتيجيات و تطوير التعليم العالي في الوطن العربي.
التعليم  برامج  �دارة  فاعلة  وسياسات  معايير  اقتراح   .2

العالي في الوطن العربي.
توظيف  في  العربية  الدول  بين  والتجارب  الخبرات  3.تبادل 

التكنولوجيا الحديثة في التعليم العالي.
المجتمع  خدمة  في  والتقني  المهني  التعليم  دور  4.تعزيز 

وتلبية احتياجاته.
5.تقييم واقع الحرية ا³كاديمية وأخالقيات التعليم العالي 

في الوطن العربي.
العالي  التعليم  في  المستجدات  آخر  على  6.االطالع 

وتطبيقاته واستشراف اªفاق المستقبلية له .
وتطوير  المبدعين  الحتضان  الجامعات  بدور  7.االرتقاء 

قدراتهم العلمية.
في  الجودة  وضمان  االعتماد  لبرامج  عربي  تصور  8.بلورة 

ضوء المعايير العالمية.  

العالي  التعليم  مؤسسات  بين  تشاركية  أسس  9.بناء 
التعليم  مخرجات  تلبية  لضمان  المجتمع  ومؤسسات 

لالحتياجات الفعلية لسوق العمل.
التعليم  قضايا  في  العرب  للباحثين  تشاركية  أسس  بناء   .10

العالي.

 �اور املؤمتر : 

المحور ا³ول:  التنافسية في التعليم العالي
العربية. الجامعات  في  التربوي  البحث  واقع   •

الفكرية. الملكية  حماية   •
العالمي. التصنيف  و  العربية  الجامعات   •

المحور الثاني: التعّلم االلكتروني في الجامعات 
االلكتروني. التعّلم  في  رائدة  عربية  •   تجارب 

االلكتروني. التعّلم  تحديات   •
الرقمية. والبيئة  النقال  التعّلم   •

المحور الثالث: الحاكمية في التعليم العالي
الجامعات. استقاللية   •

الجامعات. إدارة  اختيار   •
العالي. التعليم  في  القيادة   •

الوطن   في  الجامعات  إدارة  تواجه  التي  •  التحديات 
العربي.  

 
والتنمية  العالي  التعليم  اقتصاديات  الرابع:  المحور    

المستدامة
العالي. التعليم  تمويل   •

والمهني. التقني  التعليم   •
المستدامة. التنمية  و  العالي  التعليم   •

المحور الخامس:  القيم ا³كاديمية 
الجامعات. في  والشفافية  النزاهة   •

الجامعة. في  ا³كاديمية  والحصانة  الحرية   •
الجامعي. العمل  وأخالقيات  قيم   •

المحور السادس: االعتماد وضمان الجودة في التعليم العالي
الجامعات.  في  القبول  سياسات   •

التدريس. هيئة  أعضاء  أداء  تقييم   •
العمل.  وسوق  التعليم  مخرجات   •

ا³كاديمية.  التخصصات  اعتماد  أسس   •

المحور السابع: المكتبات الجامعية والتنافسية العالمية
الرقمية. البيئة  في  الجامعية  المكتبات   •

الجامعية. المكتبات  في  الشاملة  الجودة   •
في    وا³عمال  والخدمات  العمليات  هندسة  إعادة   •

المكتبات  الجامعية.  
الجامعية. المكتبات  في  البشري  المال  رأس  تنمية   •

التعليمية  المراحل  في  والتدريس  المناهج  الثامن:  المحور 
المختلفة

المختلفة. المراحل  في  المعلمين  إعداد  برامج  جودة   •
العليا. الدراسات  برامج  جودة   •

الجامعية. الدراسية  المناهج  جودة   •
العالي.  التعليم  مؤسسات  في  الدمج   •


