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بالتعاون    ألمانيا، - برلين - المركز العربي الديمقراطي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية ينظم

 : مع

 ،نيابة الدراسات العليا والبحث العلمي  – اليمن  -جامعة إب  

   جامعة نواكشوط العصرية، موريتانيا 

 المغرب.  - الرباط –محمد الخامس  جامعة ب والمركز متعدد التخصصات للبحث في حسن األداء والتنافسية 

 المؤتمر العلمي االفتراضي بعنوان 

دور برامج الدراسات العليا في تحقيق الرؤية اإلنسانية والتطبيقية 

 للتعليم والتنمية

 م 11/2021/ 07و  06المنعقد خالل الفترة 

 

 : فريق المؤتمر

 نبيل أحمد محمد العفيري  . أ.د  : المؤتمررئيس 

 ئيسة تحرير مجلة العلوم السياسية والقانون ، ر د. ناجية سليمان :اللجنة العلمية  ةرئيس 

 ألمانيا  -. صهيب شاهين، المركز الديمقراطي العربي د  : رئيس اللجنة التحضيرية

 ألمانيا  – : أ. كريم عايش، المركز الديمقراطي العربي رئيس اللجنة التنظيمية 

اإلنسانية، جامعة نواكشوط    والعلومعميد كلية اآلداب  ،  محمد الراظي صدفنا  د.:  لجنة االستشارية ارئيس  

 العصرية، موريتانيا. 

 جامعة نواكشوط العصرية، موريتانيا. ، باب ولد سيد أحمد لعلي: مدير المؤتمر
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 : الشرفيةالرئاسة 

 اليمن  -، جامعة إب  رئيس - طارق أحمد قاسم المنصوب  .أ.د  •

 للدراسات العليا  اليمن  -، جامعة إب  نائب رئيس -فؤاد عبد الرحمن حسان  .أ.د  •

 موريتانيا  - جامعة نواكشوط العصرية رئيس ، د. الشيخ سعدبوه كامرا •

المركز متعدد التخصصات للبحث في حسن األداء والتنافسية جامعة محمد الخامس   عمر حنيش د.  •

 المغرب  - الرباط –

 العربي   المركز الديمقراطي - عمار شرعان •

 ديباجة المؤتمر: 

تحمل في طياتها رأس مال وأصاول معرفية اات   ،تعد برامج الدراساات العليا مصادر اشاعاك فكري

قيمة مضاااافة للمؤساااساااات والمجتمعات، بما تحمل  من عقود اللؤلؤ البح ية، التي تسااااهم في تحري  عجلة  

التنمية في مختلف مجاالتها االقتصاادية، الساياساية والقانونية، التكنولوجية، الطبية، الهندساية، واإلدارية، ...  

  ا  النتاجات البح ية متعدد التخصاصاات ومتنوعة المجاالت لبرامج الدراساات العليا، خيار الخ، ويم ل اسات مار  

جدواه على الرؤية اإلنساااانية الوطنية والدولية، األمر الاي يفرل على الجامعات بوج     اساااتراتيجيا  تنعكس

مية لتوجي  جهودها  الفكرية والعلعام، ونيابة الدراسااااات العليا بوج  خاع تفعيل أدوارها وتحري  مواردها  

متنوعاة المادارس والرؤو واألفكاار المتعاددف الفلسااااافاات والمنهجياات العلمياة، لتحقيل التكاامال وال راء العلمي 

 والمعرفي لزوايا التخصصات في برامج الدراسات العليا المتعددف والمتنوعة.

تمر العلمي ليساالط الضااوء لال  تقوم نيابة الدراسااات العليا والبحث العلمي بجامعة إب بعقد هاا المؤ

على دور برامج الادراساااااات العلياا في تحقيل الرؤياة اإلنساااااانياة والتطبيقياة للتعليم والتنمياة، ويمكن طر  

 :التساؤالت اآلتية

 ما آليات تفعيل برامج الدراسات العليا لتحقيل الرؤية اإلنسانية والتطبيقية للتعليم والتنمية. -

 ؟التعليم والتنمية وأ رها على تطور ورقي المجتمعات تطور العالقة بين ما مراحل  -

 ؟التجارب الدولية الناجحة في توظيف برامج الدراسات العليا نحو تحقيل التنمية ما -

تساهم بشاكل فاعل في توسايع الخيارات أمام منظومة  التي  ما النمااج والبرامج العلمية والتطبيقية   -

 ؟التنمية

ماد جساااااور التواصااااال العلمي بين البااح ين لتنمياة مهاارات االبتكاار واإلباداك لاديهم   يمكن كيف -

 ؟وتوظيفها في خدمة مشاريع التنمية
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 أهداف المؤتمر: 

تكامل الخبرات الدولية في تفعيل برامج الدراسات العليا لتحقيل الرؤية اإلنسانية   •

 والتطبيقية للتعليم والتنمية 

 يم والتنمية وأ رها على تطور ورقي المجتمعات. ابراز تطور العالقة بين التعل •

 تبادل التجارب الدولية الناجحة في توظيف برامج الدراسات العليا نحو تحقيل التنمية.  •

 انتاج نمااج علمية تطبيقية تسهم بشكل فاعل في توسيع الخيارات أمام منظومة التنمية.  •

بتكار واإلبداك لديهم وتوظيفها  مد جسور التواصل العلمي بين الباح ين لتنمية مهارات اال •

 في خدمة مشاريع التنمية 

تعزيز الشراكة العلمية بين الجامعات والمراكز البح ية تسهم في تحقيل التراكم المعرفي   •

 والتنموي في ظل جائحة كورونا.  

 محاور المؤتمر 

 يمكن ان يضم المؤتمر محاور رئيسية تنقسم لعدف محاور فرعية: 

 ل; برامج العلوم اإلدارية واالقتصادية والسياسية; المحور الرئيسي األو 

االقتصاد الرقمي، التجارف االلكترونية وانعكاساتها على التنمية، العلوم السياسية   المحاور الفرعية: 

 المحاسبة، اإلدارف العامة، إدارف األعمال.  والعالقات الدولية، العلوم المصرفية،

 المحور الرئيسي الثاني; برامج العلوم الهندسية;  

 ة الحاسبات، هندسة االتصاالت والشبكات. الهندسة المدنية، هندسة العمارف، هندس  : الفرعيةالمحاور 

 المحور الرئيسي الثالث; برامج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت;  

العولمة التكنولوجية، بحوث العمليات والبرمجية الرياضية، البرمجة الخطية   : الفرعيةالمحاور 

لمعلومات وأنظمة دعم  واألم لية، األمن السبرالي، الاكاء االصطناعي واألنظمة الخبيرف، تنقيب ا

 القرار، انترنت األشياء. 

 والدوائية;  المحور الرئيسي الرابع; برامج العلوم الطبية والصحية 

 الطب البشري، التغاية العالجية، طب األسنان، الصيدلة، الطب البديل.  : الفرعيةالمحاور 

 والصناعات الغذائية; المحور الرئيسي الخامس; برامج الهندسة الزراعية والبيئية 
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اإلنتاج النباتي، اإلنتاج الحيواني، علوم األغاية، االقتصاد الزراعي، هندسة   : الفرعيةالمحاور 

 زراعية، الصناعات الغاائية 

 المحور الرئيسي السادس; برامج العلوم القانونية والتشريعية;  

القانون الدولي واإلنساني، حقوق اإلنسان،  التشريعات واالتفاقيات الدولية،  : المحاور الفرعية

 القانون العام، القانون الخاع.

 اللجنة العلمية: 

 رئيس مجلس االعتماد األكاديمي وضمان الجودف  -أستاا فلسفة التربية -أحمد غالب الهبوب  أ.د.  -

 من الي - ، جامعة إب -أستاا التخطيط االستراتيجي واقتصاديات التعليم-أ.د. يحيى منصور بشر -

 اليمن  -، جامعة إب  -عميد كلية التربية   - أستاا جغرافيا اقتصادية-أ.د. العزي أحمد العقاب  -

 اليمن  - ، جامعة إب -كلية العلوم اإلدارية -أستاا االقتصاد المشار -أ. د عيسى الحنوم -

 اليمن  - ، جامعة إب -كلية الهندسة -أستاا هندسة الحاسبات المشار -أ. د خالد عبد هللا الصوفي  -

 اليمن  - ، جامعة إب -كلية الهندسة - أستاا هندسة العمارف المشار -أ. د عبد الحل الدميني -

 اليمن  -، جامعة إب -كلية العلوم - أستاا تكنولوجيا وتقنية المعلومات المشار -أ. د منير هزاك السروري  -

 اليمن  - ب ، جامعة إ-كلية الطب البشري-أستاا الجراحة المساعد -د. سيف علي غابشة -

 اليمن  - ، جامعة إب -كلية الطب البشري-أستاا المناعة الدموية المساعد -أ. د. جميل محمد عبيد  -

 اليمن  - ، جامعة إب -عميد مركز الحاسوب وتقنية المعلومات -أ. د عادل علي الورافي -

 اليمن  - ، جامعة إب -التربية كلية  -أستاا القياس والتقويم التربوي المشار -أ. د مأمون علي البناء -

 اليمن  -، جامعة إب  -كلية اآلداب  –أستاا األدب والنقد المشار  -أ. د علي حمود السمحي -

 اليمن  -، جامعة إب  -كلية الزراعة-د. عبد الرحمن بشر -

 اليمن  -، جامعة إب  -كلية العلوم  -أستاا تقنية المعلومات المساعد -احمد العفيري عادل  د.  -

 . اليمن - اليمن  -جامعة إب  استاا القياس والتقويم المشار ،-مد احمد القواسأ. د مح -
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 : التنظيميةاللجنة التحضيرية و

 جامعة إب - نبيل علي الورافيد.  -

 جامعة إب -ريال ماطرد.  -

 جامعة إب - فضل قاسم الحضرمي د.  -

 جامعة إب -مراد يحي الجحافي د.  -

 جامعة إب -عيسى دبوان الشرعبي د.  -

 جامعة إب -كرش عبد هللا عبد السالم    د.  -

 جامعة إب -علي محمد العمريد.  -

  -: برلين- ألمانيا  –المركز الديمقراطي العربي  – شروط وضوابط نشر المقاالت 

 :معايير التحكيم االولي لقبول النشر بالمركز

انتقاء   في  المركز  )يعتمد  بالمركز،  بها  المعمول  لتنسيقات  البحث  الشكلية  مطابقة  المواصفات  األبحاث 

 .والموضوعية( وفل النمواج/ القالب 

أال يكون قد سبل نشره أو قدم للنشر إلى جهة أخرو، ويقدم الباحث تبعا لهاا تعهدا ممضيا باألصالة واألمانة  

 .العلمية

 .أن يتسم البحث باألصالة والمنهجية العلمية في الموضوك

غير مقفل أو محمي بكلمة   docs .doc. ميكروسوفت وورد ملف البحث يجب ان يكون على شكل ملف  

 .سر. )استخدم النمواج/ القالب المرفل في ضبط الدراسة شكال( 

. )استخدم  2.5وأن تكون هوامش الصفحة يمين ويسار وأعلى وأسفل   A4 أن يكون حجم الصفحة مقاس

 .النمواج/ القالب المرفل في ضبط الدراسة شكال(

 .صفحات  10صفحة وان ال يقل عن  30ات البحث ان ال يتجاوز عدد صفح

ضرورف احتواء البحث على أرقام تسلسلية للصفحات. )استخدم النمواج/ القالب المرفل في ضبط الدراسة  

 .شكال(
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 اللغة: )استخدم النمواج/ القالب المرفل في ضبط الدراسة شكال( 

 .مراعاف صحة اللغة وسالمة األسلوب في البحث 

بحاث باللغات العربية واإلنجليزية، الفرنسية، االلمانية، االسبانية، التركية، على أن تكون لغة  يقبل المركز األ 

 .سليمة

ترفل البحوث التي تعتمد ترجمة الية للعنوان والملخع العربي اإلنجليزي أو فرنسي أو لغة أخرو دون  

 .ضوابط اكاديمية للترجمة 

 رفل في ضبط الدراسة شكال( عناصر الدراسة: )استخدم النمواج/ القالب الم

 .ان يكون البحث مكتمل العناصر

 .عنوان البحث باللغتين العربية واالنجليزية

معلومات االنتماء للمؤلف أو المؤلفين )الدرجة العلمية، التخصع، الجامعة أو مكان العمل، المدينة، الدولة،  

 .البريد االلكتروني( 

كلمة باللغتين العربية واالنجليزية، ويقدم الملخع    100تقل عن  كلمة واال    250ملخع البحث ما ال يزيد عن  

بجمل قصيرف ودقيقة وواضحة إشكالية البحث الرئيسة، والطرائل المستخدمة في بح ها، والنتائج التي توصل  

 .إليها البحث 

 .كلمات(  8و 5الكلمات المفتاحية للملخصين )بين 

ناصر التالية: مشكلة البحث وأسئلت ، أهمية البحث، اهداف  المقدمة ويجب ان تتضمن اضافة الى التقديم الع

 .البحث 

 أجزاء ومحتويات البحث 

 الخاتمة 

 قائمة المراجع 

 نوك الخط: )استخدم النمواج/ القالب المرفل في ضبط الدراسة شكال( 

 .غامل   18حجم  (Sakkal Majalla) يجب أن يكون الخط المكتوب ب  عنوان البحث 
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 .الخط بالنسبة للمتن 14وحجم   (Sakkal Majalla) خط من نوك

 .1,15المسافة بين السطور 

 .12وحجم الخط  (Sakkal Majalla) الهوامش تكون أيضا بخط من نوك

 .14قائمة المراجع بحجم خط 

غامل بالنسبة للعناوين الرئيسية،    16استعمال التدرج في حجم خطوط عناوين الدراسة البح ية من حجم خط 

 .غامل بالنسبة للعناوين الفرعية 14إلى  15الى 

أن يكون البحث مراعيا لقواعد الضبط ودقة ووضو  معالم وأسماء الدعامات )االشكال والجداول والرسوم  

التوضيحية والصور الفوتوغرافية والخرائط والمالحل( إن وجدت وال  بأن تدرج في أماكنها الصحيحة،  

الباحث   إعداد  ليست من  كانت  تشمل  وإاا  الصفحة وأن  تتجاوز حجم  بحيث ال  أسفل منها  ت بت مصادرها 

العناوين والبيانات اإليضاحية الضرورية، وأن ترقم حسب تسلسل ورودها في متن البحث. وتكون عناوين  

الدعامات )االشكال والجداول والرسوم التوضيحية والصور الفوتوغرافية والخرائط والمالحل( من حجم خط  

 .غير غامل  12لوسط، مع ادراج مصدرها في الوسط أسفل الدعامة بحجم غامل في ا 14

المركز، كما هو مبين في   يعتمده  الاي  المرجعية  لنظام اإلحاالت  التو يل وفقا  بمواصفات  البحث  يتقيد  أن 

 .الصفحة التالية. )استخدم النمواج/ القالب المرفل في ضبط الدراسة شكال(

 :اجع أسلوب كتابة الهوامش وعرض المر

الكتب: اسم المؤلف أو المؤلفين، )سنة النشر(، عنوان الكتاب، اسم المترجم أو المحرر، الطبعة، الناشر، مكان  

 .النشر، رقم الصفحة 

الدوريات والمجالت والتقارير: اسم المؤلف أو المؤلفين، )سنة النشر(، عنوان الدراسة أو المقالة، اسم المجلة،  

 .العدد، رقم الصفحة 

 .الجرائد اإلخبارية: اسم المؤلف، عنوان المقالة، اسم الجريدف، تاريخ النشر مقاالت 

المنشورات اإللكترونية اسم الكاتب، عنوان المقال أو التقرير، اسم السلسة إن وجدت، اسم الموقع االلكتروني،  

 .تاريخ النشر إن وجد 

لمقاال بالنسبة  والمراجع  المصادر  قائمة  بالمرجع في  يستشهد  االلكترونية  في حين  والمنشورات  الجرائد  ت 

 .بإزالة تاريخ المشاهدف والنشر
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 .في حالة عدم معرفة اسم الكاتب أو المجلة نكتب بين قوسين )د.ن( وهي تعني دون ناشر

في حال عدم معرفة تاريخ النشر نكتب بين قوسين )د.ت( في القوسين الخاصين بالتاريخ وهي تعني دون  

 .تاريخ

 .المراجع باللغة األجنبية يكون بنفس الطريقة التي تكتب بها المراجع باللغة العربية كتابة 

 .بل ترتب ترتيبا ابجديا حسب أسماء المؤلفين ،وموسوعات ال تقسم قائمة المراجع إلى كتب ومجالت  

 توضع المراجع باللغة العربية أوال وبعدها المراجع األجنبية. 

 تواريخ مهمة: 

 استالم الملخصات   :  30/08/2021 -

 الرد على الملخصات   :  10/09/2021 -

 استالم األبحاث العلمية   :  30/09/2021 -

 الرد على األبحاث العلمية  : 15/10/2021 -

 استالم األبحاث العلمية بشكل نهائي  : 30/10/2021 -

 موعد عقد المؤتمر العلمي  م 11/2021/  07  – 06 -

 dr.n-suliman@democraticac.de اإللكتروني التالي : يرسل البحث عن طريل البريد 


