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 األكرم  عادل مبارك  األستاذ الدكتورعطوفة 

      جمهورية مصر العربية-لمنوفيةارئيس جامعة  
 

 ... تحية طيبة
 ... أطيب تحياته للتدريب واإلبداع الطالبيالمجلس العربي  يهدي إليكم

 
لثالو  ااعي الطالبوي اإلبود الملتقو بتنظويم يقووم سوف  للتدريب واإلبداع الطالبييسرني أن أعلمكم بأن المجلس العربي 

ــيم العــالي فــي الــوطن العربــي  " بعنوووان م0200لعووام الحووالي والعشوورين ل جامعوو   فوويالتحــول الرقمــي و عــرا علــم التعل
حيوووووو  أن يوووووووم  م9/11/0200-6المملكوووووو  ا ردنيوووووو  الهاشوووووومي   و لوووووو   ووووووال  ال توووووور  - الزيتونوووووو  ا ردنيوووووو  ال ا وووووو

 .غادر م هو يوم الم9/11/0200م هو يوم الو و  ويوم 6/11/0200
 

فسا  المجا  أموام طلبوتكم للمشوارك  فوي هو ا إل علم الكليات في جامعتكم الكريمة الدعوةبتعميم هذا يرج  التكرم ل ا 
علو  أن يوتم ترشويذ هو ب ا بحوا  مون حوبلكم حسوب التعليموا  والشوروط  ، بحـا  مـن تنتـاجهمعن طريق تقديم  الملتق 

 .ال ائز  لألبحا م جوائز مالي  ديقسجلس العربي أن المبالمرفق ، علمًا  الدعو الم كور  في 
 

نرجو منكم تشجيع الكليا  والطلب  عل  المشارك  لما فيه تعزيوز وتنميو  رو  البحو  العلموي لودل الطلبو ، شواكرين لكوم 
 حسن تعاونكم ودعمكم.

 
 

 والتقدير وتفضلوا بقبول فائق االحترام
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ُســــــــــــــــــــرّ   ُســــــــــــــــــــرّ َيـــ َّّيـــ

ّّللتدريبّواإلبداعّالطالبيللتدريبّواإلبداعّالطالبيجلسّالعربيّجلسّالعربيّالمالمّّ

ّّمم20220222ّّوالعشرينوالعشرينّّثالثثالثالالالملتقىّالطالبيّاإلبداعيّالملتقىّالطالبيّاإلبداعيّّّاركةّفياركةّفيــــللمشللمشّّدعوتكمّدعوتكمّ

ّّ""التحولّالرقميّوأثرهّعلىّالتعليمّالعاليّفيّالوطنّالعربيالتحولّالرقميّوأثرهّعلىّالتعليمّالعاليّفيّالوطنّالعربي ""بعنوانّبعنوانّ
 

 

ّةــمقدم
فووووي العا وووووم  تقوووووم الجامعوووو  ا ردنيوووو    هيئوووو  تابعووووو  اتحوووواد الجامعووووا  العربيوووو المجلووووس العربووووي لتوووودريب طووووالب الجامعووووا  العربيوووو 

 .باستضاف  مقرب دا   حرمها الجامعيا ردني  عمان 
 

موووون ا نشووووط  الرئيسووووي  للمجلووووس العربووووي هووووو تشووووجيع ا نشووووط  العلميوووو  والثقافيوووو  وال نيوووو  لطلبوووو  الجامعووووا  العربيوووو ، عوووون طريووووق عقوووود 
الطلبووووو  أموووووام لجوووووان  إنجوووووازتقوووووديم بحوووووو  مووووون  هيوووووتم  اللوووووطالبوووووي إبوووووداعي سووووونوي بالتعووووواون موووووع إحووووودل الجامعوووووا  العربيووووو ، ملتقووووو  

وموووون ثووووم يووووتم نشوووور اابحووووا  ال ووووائز  فووووي مجلوووود  ووووا  يوووووز ع علوووو  كافوووو   وتقديريوووو  تحكوووويم، ويموووونذ طلبوووو  البحووووو  ال ووووائز  جوووووائز ماليوووو 
 الجامعا  العربي .

 
 
 
 
 
 
 
تباع التعليمات الواردة فيها.الرجاء قراءة جميع -  الصفحات في هذا الدعوة وا 
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ّالثانيّوالعشرينّاإلبداعيّعنوانّومحاورّالملتقىّالطالبي
 

م 0200للعوووووام الحوووووالي  والعشووووورين ثالووووو السووووويعقد المجلوووووس العربوووووي لتووووودريب طوووووالب الجامعوووووا  العربيووووو  الملتقووووو  الطالبوووووي اإلبوووووداعي 
 -: ي ضمن المحاور التال ل  و   التحول الرقمي واعرا علم التعليم العالي في الوطن العربي بعنوان 

 

 

 للعلوم التطبيقي  البح  العلمي  (1

 البح  العلمي للعلوم اانساني  (0

 التوجها  الحديث  في تكنولوجيا المعلوما  (3

 ال نيا دبي و  اإلبداع  (4
 

 
 

 
ّتراكــروطّاالشــش

 

 .نس(ليسا نجاز طلب  في مستول الدرج  الجامعي  ا ول  )بكالوريوس،إالمقدم  من  وا عما  ال ني  أن تكون البحو  ( )
 .دار  الجامع  المعني رسميًا من إوا عما   أن يتم ترشيذ البحو  (ب)

 -أن يشتم  ترشيذ ك  بح  عل  ما يلي: (ج)

 ./ العم  ال ني عنوان البح  (1
 العنوان البريدي واإللكتروني(.الهاتف ال لوي،  ، اكسال ،هاتفالاسم/أسماء الطلب  وعناوينهم كامل  ) (0

 العنوان البريدي واإللكتروني(.الهاتف ال لوي،  ، اكسالهاتف، ال) وعنوانه الكام  ني/ العم  ال  اسم المشرف عل  البح  (3

 .الجامع  -الكلي   -القسم  (4

 ./ العم  ال ني مل   من   ح  واحد  للبح  (5

 توثيق المراجع. (6

  ور  ش  ي  للطالب (7

  ور  جواز س ر الطالب (8
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عادته للمجلس العربي  تعبئة نموذج االشتراك (د) في التاريخ المحدد مع التأكيد عل  ضرور  ترشيذ جامع  المشتر  في الملتق  وا 
 للبح .

 

والمشرف الطلب  /هو نتيج  جهد  اتي حام به الطالبوال ي يوضذ بأن العم  المنجز في المشروع  االقرار والتعهد  تعبئة  نموذج (ه)
حا  ثبو  عكس  ل  فإنه سيتوجب عل  وفي مأ و  من أي م در آ ر  أو ال  مرحل  البكالوريوس وهو بالتالي غير منقو  

 عل   ل .مسؤولي  أو تبعا  مادي  أو حانوني  حد تترتب  أيالطلب  والمشرف تحم  

 

 

 والمرفق مع الدعو .ل ل  من حب  المجلس العربي  يجب  ن تتبع النموذج المخصصا بحا  وا عما  المقدم   (و)

 
 

 اإلطار العام للبح   (ز)
 لحشو والتكرار ويراعي اا ت ار والتركيز عل  النوعي .أن يتالف  الطالب اإلسهاب وا (1

 يكتب البح  بلغ  عربي  سليم   الي  من ا  طاء النحوي  واإلمالئي  والمطبعي . (0

يجب أن تبدأ الجمل  بكلم  وا يجوز أن تبدا برحم أو ا ت ار أو رمز، وفي ه ب الحاا  تكتب ا رحام أو اا ت ارا  أو  (3
 الرموز كتاب .

 
 

تب اا ت ارا  عند ورودها  و  مر  كامل  ويوضع اا ت ار بين حوسين، فمثاًل إ ا ورد  منظم  ا غ ي  والزراع  تك (4
، ثم يست دم اا ت ار فقط في (FAO)فيكتب ا ت ارها كالتالي   Food and Agriculture Organizationالدولي  

 دم  البح  حائم  بالمحت را  الوارد  فيه.المرا  الالحق  دون وضعه بين حوسين، عل  أن يوضع في مق

تبدأ عناوين ف و  البح  في   حا  جديد ، وا يجوز ان تبدأ في وسط ال  ح  أو آ رها، ويمكن أن تكتب العناوين عل   (5
   ح  من  ل .

جم الحرف دا   ( للعناوين الرئيس  عند الكتاب  باللغ  العربي ، كما يجوز ت غير ح16( للمتن و )14يست دم حجم الحرف ) (6
( 10( للعناوين الرئيس ؛ ويكون حجم الحرف )14( للمتن و )10الجدو ، وعند الكتاب  باللغ  اانجليزي  يكون حجم الحرف )

 ح  لكتاب  المعادا  إن كان  طويل .أأو 

 بي  فتكون مساف  ون ف.تكون المساف  بين السطور عند الكتاب  باللغ  اانجليزي  بمقدار مسافتين، أما عند الكتاب  بالعر  (7
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يكون عنوان الجدو  في ا عل ، ويكتب عنوان الشك  أو الرسم في أس له، ويجب أن يكون العنوان في الحالتين معبرًا عن  (8
 محتواب.

 

ترحم الجداو  والرسوما  بشك  متسلس  لك  منها دا   البح  ويجب أن تظهر الجداو  وا شكا  والرسوما  مباشرً  بعد  (9
 النتائج والمناحش ، وا يجوز وضعها في نهاي  البح . كرها في 

 يكتب عنوان البح  وعناوين ال  و  ب ط غامق. (12

 
 -جب ان يشتمل البح  / العمل الفني علم الفقرات التالية وبالترتيب التالي :: يمحتويات البح  (ح)

 (.Abstractملخص شامل للبح  / العمل الفني من صفحة واحدة ) (7

 ةتعريف بمشكلة الدراس (2

  همية البحـــــــــــــ  / العمل الفني. (0

 ي.ــ هداف البحــــــــ  / العمل الفن (3

 منهجية البحــــــ  / العمل الفني. (1

 ـــــــــالتــالتحليـــــــــــــــــ (6

 ـــــــــــــجـــــــالنتائـــــــــــــــ (1

 ــــــــــــــــــاتـــــــــالتوصي (8

 
 -:وذلك بالتفصيالت التالية 

 
 الصفحات التمهيدية  واًل:

 تكتب عناوين ال  حا  التمهيدي  بحروف كبير  وتشم  :
 وتحتوي عل  : صفحة العنوان ( 

 عنوان البح .  (1

 اسم الباح  )كما هو مسج  رسميًا في الجامع (. (0

 اسم المشرف ) والمشرف المشار  إن وجد (. (3
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 صفحة الشكر (ب
 ن  المناحش  وبعض ا ش ا  ال ين سهلوا مهم  الباح .يقت ر الشكر عل  المشرف والمشرف المشار  ولج

 
  قائمة االختصارات  و الرموز (ج
 الملخص (د

، ثم كلم  واسم الجامع  والبلد ثم اسم الباح  يليه اسم المشرف والمشرف المشار  إن وجد تبدأ   ح  المل   بعنوان البح ،
 يزيد عدد كلماته عن المل   في بداي  سطر جديد، وا وبعد  ل  يبدأ وتكون جميعًا في وسط ال  ح ، (Abstract) مل  

ويشتم  المل   عل  أهداف الدراس ، وتحديد منهجي  الدراس ، وتل ي  النتائج وااستنتاجا  الرئيس . وا يشتم   ( كلم ،052)
 المل   عل  أي  مراجع او أشكا  أو جداو .

 
 

 عانيًا: المتن :
نتاجا  أو التو يا ، وت تلف عناوين المتن بإ تالف موضوع البح  ومنهجيته، ويتم ترتيبها عل  يبدأ المتن بالمقدم  وينتهي بااست

المقدم ، ا بواب، ال  و ، ااستنتاجا ، التو يا  ثم الم ادر والمراجع، والمالحق، وال هارس )الكشافا ( عل   -النحو التالي:
 -النحو التالي :

 
 

 
 المقدمة ( 

قدم  إل  التعريف بالدراس  بما يتيذ للقارئ فهم النتائج والمناحش  دون الرجوع لم ادر أ رل. كما تتضمن مسو غا  إجراء تهدف الم
الدراس  وأهميتها وت تتم بأهداف الدراس  والتي تدرج عل  شك  نقاط متسلسل ، ويراع  أن تكون المقدم  م ت ر  ما أمكن وا تزيد عن 

 بضع   حا .
 
 لسابقة:الدراسات ا (ب

تهدف إل  إبراز ما نشر حو  موضوع البح  في ا دبيا  المحلي  والعالمي  والنتائج التي تم التو   إليها. وتكتب مراجع  ا دبيا  
 عل   ور  من ا فكار العلمي  المتسلسل  بحي  تعكس فهم الباح  لتل  الدراسا .
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 رائق البح المنهجية وط (ج
  للمواد، والطرائق والتقنيا  واادوا  المست دم  في الدراس  بحي  تكون مرجعًا  ي باح  في يغطي ه ا الجزء الت ا ي  الدحيق

 الموضوع يستطيع الرجوع إليها واست دامها في دراسته والح و  عل  نتائج مشابه . 
 

 النتائج (د
يحي  إ ا لزم ا مر دون ان يناحشها. يعرض الطالب النتائج التي تو   إليها بوضو  مع است دام ا شكا  وال ور أو الرسوم التوض

 ويراعي التركيز عل  ا شكا  التوضيحي  والتقلي  ما أمكن من السرد.
 
 المناقشة (ه
حًا   و ي  ما تو   إليه.   يناحش الباح  نتائج الدراس  ويقدم ت سيرًا لها في ضوء نتائج ا بحا  المنشور  حو  الموضوع موض 

  
 والتوصياتاالستنتاجات  (و

 لباح  استنتاجاته وتو ياته بناء عل  ما تو    إليه من نتائج في نقاط مت ل .يورد ا
 

 المصادر والمراجع والمالحق (ز
كاف  المراجع التي است دمها الباح  في بحثه، من مقاا  علمي  منشور  وكتب وأطروحا  مرتب  هجائيًا و ل  عل  النحو  تتضمن
 -التالي :

   وال : التوعيق
 لتوثيق ما يلي :يراع  في نظام ا

 بحروف كبير . Capitalizedكتاب  كلم  المراجع عل    ح  جديد  في وسط ال  ح   (1
 كتاب  المراجع التي ورد  كرها في البح  فقط. (0
عند ورود كلم  دراس  أو دراسا  في متن البح  ا بد من  كر المرجع لكي يستطيع من يرغب في زياد  معلوماته ان يرجع  (3

 اليه.
جع حسب ترتيب الحروف الهجائي  لإلسم ا  ير للمؤلف "اسم العائل "، وتبدأ الكتاب  من أح   الشما  إ ا كان تكتب المرا (4

المرجع باللغ  اإلنجليزي ، ومن أح   اليمين في حال  كتاب  المراجع العربي . ويكتب اسم المؤلف بدءًا من اسم العائل ، ثم 
 .ااسم ا و  والثاني إن وجد ثم توضع فا ل 

 باإلنجليزي  حب  كتاب  اسم المؤلف ا  ير.  (and)ت    أسماء المؤل ين بواسط  فوا  ، وتست دم كلم   (5
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 ت    أسماء المؤل ين بواسط  )و( بالعربي . (6
يلي اسم المؤلف أو المؤل ين سن  النشر بين حوسين ثم تتبعها فا ل ، ثم اسم الكتاب أو عنوان المقال  في الدوري  او عنوان  (7

 ح .الب
 يكتب عنوان الكتاب أو اسم الدوري  أو أي عنوان آ ر ب ط غامق. (8

 
 -مالحظات عامة حول التوعيق في قائمة المراجع : 
 تبدأ حائم  المراجع في البح  في   ح  جديد . (1
 ف   المراجع العربي  عن المراجع اإلنجليزي  في حائم  المراجع. (0
 ي حائم  المراجع.يجب أن تتطابق المراجع في المتن مع المراجع ف (3
 يبدأ السطر الثاني وا سطر التي تليه للمراجع بعد  مس  فراغا  عل  بداي  السطر ا و . (4
 -ينبغي أن يشتم  التوثيق عل  عنا ر التوثيق ا ساسي  بالترتيب التالي : (5

ذي يليه فاصلة بإستعناء ويفصل بين كل منهما والعنصر الالمؤلف، سن  النشر بين حوسين، العنوان، الناشر: مكان النشر )
 (.الناشر ومكان النشر نقطتين

 
 
 -التالي  : وبالموا  ا  األخطاء خالية منالعربية وبلغة سليمة باللغة  أن يقدم البح  عل   يغ  تقرير علمي (ط)

 ال يقبل  ي بح  بغير اللغة العربية. -

 ة.( صفح21وبحد  قصم ) (A4)ورق حجم  -

 من شروط االشتراك في الملتقم )ج(( المذكورة في الفقرة 3-7البنود )ح  من البكتب علم الصفحة األولم  ن ي   -

 (.cm 1.12( بمساف  )12: حجم ال ط ) footnoteالمالحظا  المدون  في أس   ال  حا   -

 وضع إطار لل  حا . عدم -

 كما وردت. ع موعقة حسب  صول كتابة البح  العلميــــــــــــــــــــــــــالمراجــــــ -

 

 

ولن يتم حبو  أي بح  بالبريد  فقط رفعها عل  من   المتلق  اابداعيبواسط   وا عما  ال ني  وا دبي  تقديم البحو يتم  (ي)
 اإللكتروني.
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دون ترشيذ جامعته وكما  / عم  فني إلكترونيًا علمًا بأنه لن يتم حبو  أي بح  / العم  ال ني للبح أن يتم إرسا  ترشيذ الجامع   (ك)
/ العم   و ج ااشترا  ويمكن حبو  الترشيذ بواسط  كتاب رسمي من الجامع  عل  أن ي   الكتاب مع البح نم فيهو موضذ 

 .حي  لن ي نظر في البح  بدون كتاب الترشيح ال ني

 

ّتسديدّقيمةّاالشتراك
ألف ( 1222لووووووووووووووغ حووووووووووودرب )تسديد اشترا  الجامع  السنوي لدل المجلس العربي )في حا  عدم تسديد الجامع  لالشترا  مسبقا( والبا

دوار أمريكي ويتم تسديد المبلغ باسم الجامع  عن مجموع ا بحا  كامل  و ل  بإرفاق نس   عن فيش  اإليداع أو نس   عن الشي  أو 
عادته إل  المجلس العربي حي  لن يتم حبو  أي بح  لم تس  دد جامعته ااشترا  السنوي.نس   عن الحوال  وتعبئ  النمو ج المرفق وا 

ّهامــةدّـمواعي
 

  ولن يتم حبو  أي  71/8/2222 التي يتم ترشيحها من الجامعات العربية واألعمال الفنية واألدبية آخر موعد الستالم األبحا
 المن   اإللكتروني  ال ا   بالملتق  اابداعي.بعد ه ا التاريخ عل  أن يتم إرسا  البحو  بواسط  /عم  بح 

  للتحكيم وسيتم تعالنها علم والعانية ولم سيتم تعالم الجامعات العربية بقبول  بحاعها للمشاركة بعد االنتهاء من المرحلة األ
 الموقع االلكتروني للمجلس العربي.

 
ّمـــــالتحكي

 

حسب المعايير الم كور  أعالب    رك  المقبول  للمشا وا عما  ال ني   تيار ا بحا إلتقوم به إدار  المجلس  تقييم -: المرحلة األولم (1
 ( من العالم .%05وتمث  ه ب المرحل  )

ترس  ا بحا  المقبول  للمشارك  ال  محكمين معتمدين لدل المجلس لتقييم المحتول العلمي او ال ني في البح   -: المرحلة العانية (0
 ( من العالم . %05ه ب المرحل  ) وتكون مجرد  من إسم الطالب والجامع  لضمان النزاه  والش افي ، وتمث 

حي  تكون ه ب المرحل  في الملتق  وي    لك  طالب مد  زمني  مناسب  لعرض البح  ومناحشته أمام لجن   -:المرحلة العالعة  (3
 ( من العالم .%52التحكيم وتمث  ه ب المرحل  )
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ّالملتقىاالستضافة،ّالجوائزّالمالية،ّتكاليفّ
 

  المشرف عل   مععن ك  مشروع  واحد فقط باستضاف  جميع الوفود المشارك  )طالبمشكور  ضي   للملتق  المستجامع  التقوم
 .ليالي( 3)لمد   طيل  فتر  الملتق  فقط ( وه ا يشم  اإلحام  واإلعاش البح 

 (  إ… ،س رت كر  التتحم  الوفود المشارك  بقي  الن قا)لخ. 

  لطلب  ا بحا  ال ائز .وعيني  جوائز مالي   لطالبيللتدريب واإلبداع ايقدم المجلس العربي 

 
 

 

 
ّالتـــــــــــــــــــــــــــــالمراس

، وسيتم ولن يتم قبول اي بح  بالبريد اإللكتروني  بسوف يتم استالم ا بحا  عل  المن   ال ا   ب ل  عبر الرابط المرفق أدنا 
 .تعميم دلي  إست دام المن   احقاً 

 
 acsti.ju.edu.jo: رابط المنصة


