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نبذة عن مكتبة الجامعة األردنية
تقدم مكتبة الجامعة األردنية خدماتها للمستفيدين من أسرة الجامعة والطلبة والباحثين منذ تأسيس الجامعة عام 1962م؛ إذ
تبلغ مساحتها حوالي (12700م ،)2باإلضافة إلى ( )11قاعة مطالعة فرعية موزعة على جميع كليات ومراكز الجامعة ،هذا
ويتكون الهيكل التنظيمي للمكتبة من ( )3دوائر و ( )9شعب تقدم خدماتها ألسرة الجامعة من أعضاء الهيئتين التدريسية
واإلدارية والطلبة والباحثين المشتركين من كافة الهيئات والمؤسسات وأفراد المجتمع المحلي والدولي باستخدام أحدث التقنيات
الفنية والتكنولوجية واإلدارية ،ويستفيد من هذه الخدمات يوميًا اآلالف من الطلبة والباحثين ،وتبلغ مقتنياتها الورقية واإللكترونية

نحو ( ) 1,568,467مادة مكتبية ،وتستمر المكتبة في إثراء موادها العلمية واألدبية بشكل مستمر لتلبية االحتياجات األكاديمية
والبحثية لروادها من مصادر المعلومات ،وتميزت موادها المكتبية وخدماتها كونها تحتضن العديد من مراكز اإليداع ومن أهمها

مركز إيداع الرسائل الجامعية التي تجاز في الجامعات األعضاء في اتحاد الجامعات العربية منذ عام 1986م ،وتبلغ مقتنيات

المركز من الرسائل ( )132,092نسخة  ،كما تعتبر المكتبة مركز إيداع مطبوعات األمم المتحدة منذ عام 1970م ،وتضم
منشورات البنك الدولي منذ عام 1999م ،ونشرات صندوق النقد الدولي منذ عام 2001م ،و تضم أرشيفًا من المخطوطات
العربية والوثائق والسجالت والصحف ،وتسعى المكتبة إلى زيادة المقتنيات الرقمية واإللكترونية من كتب ومجالت وأطروحات

عالمية من خالل االشتراك بقواعد بيانات عالمية أجنبية وعربية في مختلف التخصصات العلمية وقد بلغ عدد مقتنيات هذه
القواعد من الكتب والمجالت اإللكترونية ما يقارب ( )580,000وعاء معلومات .هذا باإلضافة ألرشفة نحو  %98من الرسائل
الجامعية العربية وإتاحتها للباحثين داخل المكتبة ،مما ينعكس إيجابًا في رفع تصنيف الجامعة  ، Rankingوتحويل المواد
الخاصة بالمكفوفين إلى مواد صوتية من خالل تسجيلها في االستوديو الخاص بذلك في مختبر المكفوفين وضعاف البصر.

وتوفر المكتبة التدريب الالزم الذي من شأنه أن يشجع النشر في المجالت عالمية المستوى ويعزز استخدام مصادر المعلومات
في البيئة الرقمية .وفي سعيها لتحقيق الغاية االستراتيجية للجامعة بالتحول إلى الجامعة الذكية تستخدم المكتبة نظام RFID

لحماية المقتنيات وفي عمليات اإلعارة واإلرجاع الذاتي .إلى جانب نشاطها الثقافي والذي يتمثل في بعقد العديد من الندوات
واللقاءات الهادفة وال معارض في المناسبات الوطنية وإطالق برنامج بالقراءة نسمو الذي يعزز ثقافة القراءة لدى طلبة الجامعة،
باإلضافة لبرنامج التبادل المعرفي المكتبي الذي من شانه أن يوفر فرصة للتعرف على احدث الممارسات في المكتبات الجامعية
العربية ،ويسهم في تطوير العاملين في المكتبة.
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كلمة رئيس الجامعة

اإلخوة واألخوات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
مرحباً بكم في جامعتكم الجامعة األم وفي رحاب مكتبتها ،مكتبة الجامعة األردنية في فعالية مميزة وإنجاز جديد في المؤتمر الدولي
السادس في النشر اإللكتروني.
إنه لمن دواعي سروري أن أشهد اليوم معكم انطالق فعاليات المؤتمر الدولي السادس لمكتبة الجامعة األردنية في النشر اإللكتروني
"التحول الرقمي في ثقافة البحث العلمي" ،حيث تظهر الجهود المميزة لمكتبة الجامعة األردنية وبصمتها الجلية والواضحة في إنجاح وتنظيم
وإنجاز هذا اللقاء العلمي على مدى ست سنوات وضمن المواصفات العالمية .وهو في هذا العام يتناول محاور هامة تمثل ذلك التطور
المتسارع في البيئة الرقمية وما يفرضه من تغيير في إدارة مصادر المعلومات وطبيعة عمل المكتبات ،وما له من أثر كبير في ثقافة البحث
العلمي يدفعنا للنهوض بالعملية التعليمية التعلمية بما يحقق االستدامة واالستجابة لمختلف الظروف واألزمات.
وتلعب المكتبة الجامعية اليوم دو اًر هاماً في تحقيق الغايات االستراتيجية للجامعة المتمثلة بالوصول إلى العالمية من خالل أبحاث
علمية رصينة وبتعزيز مصادر المعرفة الرقمية الالزمة إلثراء المحتوى العربي المنشأ في البيئة الرقمية ،هذا باإلضافة إلى دور المكتبة
األكاديمية في الحصول على االعتمادية وعلى شهادة اآليزو العالمية من خالل االشتراكات اإللكترونية وبناء الشراكات وعقد مثل هذه
النشاطات العلمية والثقافية ،ومواكبة كل ما هو جديد في علم المعلومات والمكتبات .وإنني ألعرب عن فخري واعتزازي بهذا اإلنجاز العلمي
المتميز.
وأود هنا أن أشكر كل من ساهم في إنجاح هذه الفعالية من شركاء وداعمين ومشاركين ومنظمين.
وأتمنى لكم مزيدًا من التقدم والنجاح في ظل جامعتكم الجامعة األردنية.
رئيس الجامعة
أ.د .نذير عبيدات
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كلمة رئيس المؤتمر

اإلخوة واألخوات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسرني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في مؤتمر مكتبة الجامعة األردنية السادس للنشر اإللكتروني  ،والذي يحمل عنوان "التحول
الرقمي في ث قافة البحث العلمي" .حيث يهدف هذا المؤتمر لتسليط الضوء على التفاعل بين المكتبة الجامعية من جهة ،و
المتغيرات في التكنولوجيا والتعلم و طبيعة الوصول لمصادر المعلومات من جهة أخرى و ذلك في إطار منهجية تدعم االستدامة
في تقديم الخدمات الالزمة لالرتقاء بالبحث العلمي.
ويهدف المؤتمر إلى توفير فرصة اللتقاء الباحثين والمهتمين والمطورين والناشرين للتواصل والمشاركة في تبادل الخبرات والمعرفة
في مواضيع تتعلق بالنشر اإللكتروني و تأثيره على المؤسسات التعليمية .وسوف يتضمن المؤتمر لهذا العام حلقات نقاشية
وورش تعليمية ،باإلضافة إلى معرض يضم شركات رائدة في مجال النشر اإللكتروني .كما و يستضيف المؤتمر عدداً من
المتحدثين الرئيسين ويشارك به متحدثون من أكثر من  10دول من أنحاء العالم.
ولقد حرصت مكتبة الجامعة األردنية على استم اررية شراكتها مع الداعمين من الناشرين العالميين ومؤسسات المجتمع المحلي
وبناء شراكات جديدة والتي ساهمت بشكل كبير في دعم ونجاح هذا المؤتمر .وقامت مكتبة الجامعة األم بالعمل بشكل دؤوب
إلتمام هذا اإلنجاز العلمي والمضي قدماً في تحقيق أهداف الجامعة في التميز والوصول إلى مصاف الجامعات العالمية من

خالل االستم اررية في عقد هذا المؤتمر الذي يركز على مواكبة كل ما هو جديد في مجال علم المكتبات وتكنولوجيا المعلومات.

ويستمد هذا المؤتمر نجاحه من دعم الجامعة األردنية له فالشكر الموصول لجامعتنا ،الجامعة األردنية ممثلة بإدارتها على
دعمهم وتشجيعهم لمكتبة الجامعة األردنية  ،والشكر الجزيل للزمالء في كافة الوحدات و الدوائر على تعاونهم إلتمام هذه

الفعالية .كما أتقدم بجزيل الشكر لكافة الجهات الداعمة والراعية والشركاء الذين كان لهم دور كبير الستم اررية هذا المؤتمر

ونجاح هذا اللقاء العلمي المميز.
كما ويعتبر هذا المؤتمر استم ار اًر إلنجازات فريق المكتبة ويضاف إلى سجل نجاحاتهم وإسهاماً متمي اًز في مسيرة مكتبة الجامعة
األردنية ،التي أشكر لفريق العمل فيها جهودهم الدؤوبة ومثابرتهم على إنجاح هذه الفعالية.

ال بكم في بلدكم ،أردن العز والشهامة.
ال بكم في رحاب مكتبة الجامعة األم وأه ً
ال وسه ً
أتمنى أن تتحقق الفائدة بمشاركتكم .فأه ً
رئيس المؤتمر  /مدير المكتبة
د .مجاهد الذنيبات
6

المتحدثون في المؤتمر

األستاذ الدكتور أحمد مجدوبة
نائب الرئيس لشؤون الكليات اإلنسانية  -الجامعة األردنية

أستاذ األدب اإلنجليزي واألمريكي والنقد في قسم اللغة اإلنجليزية في الجامعة األردنية ،منذ عام  ،1994وقبلها في جامعة

اليرموك منذ  .1984دك توراه من جامعة كورنيل في الواليات المتحدة األمريكية .نائب رئيس الجامعة األردنية لشؤون الكليات

اإلنسانية منذ  ، 2016وقبلها عميد كلية اللغات األجنبية وعميد كلية اآلداب ،ومدير مركز اللغات ومدير العالقات الدولية.
عضو مجلس تعليم عالي لفترتين؛ مستشار وزير تعليم عالي لمدة  5سنوات؛ عضو اللجنة الملكية لتطوير التعليم لمدة 5
سنوات؛ خبير في عملية بولونيا التعليمية األوروبية لمدة  4سنوات؛ مستشار مناهج اللغة اإلنجليزية في و ازرة التربية لمدة 7
سنوات؛ كاتب عمود أسبوعي في صحيفة الجوردان تايمز ألكثر من  25سنة ،وكاتب عمود أسبوعي في الرأي والدستور والعرب

اليوم وجريدة صحفي لعدة سنوات؛ مؤلف قصص قصيرة .باحث ومترجم في شؤون األدب والنقد ،ومهتم بشؤون الثقافة والقضايا
العامة والتعليم ،وبالذات التعلم اإللكتروني والمدمج.
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األستاذ الدكتور فالح السواعير

عميد البحث العلمي – الجامعة األردنية
عميد البحث العلمي وأستاذ في كلية طيب األسنان في الجامعة األردنية واستشاري أول في علم أمراض الفم في مستشفى
الجامعة االردنية ،عمل كمدير لمركز االعتماد وضمان الجودة في الجامعة األردنية لمدة خمس سنوات  .2019-2014ألف ما
يزيد عن تسعين بحث في مجال تخصصه وهو مصنف في قائمة أفضل باحثي الجامعة األردنية وقائمة الباحثين األكثر
استشهاداً في األردن .أنشأ نظام الجودة الداخلي في الجامعة األردنية ،وألف ":ضمان الجودة األكاديمية في الجامعة األردنية :
دليل عملي" ،كما يتمتع بخبرة كبيرة في التصنيفات العالمية للجامعات وآليات العمل على تحسينها.
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األستاذ الدكتور عمر القاضي

أستاذ في كلية الملك عبد هللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات  -الجامعة األردنية
أستاذ في الذكاء الحسابي واآللة في كلية الملك عبد هللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات  -الجامعة األردنية .لديه العديد من
المساهمات في تطوير الحلول القائمة على الذكاء االصطناعي وأنظمة دعم القرار لتحسين التعلم ؛ مع اهتمام خاص بالتشخيص

السريري وإدارة المرض .تشمل اإلنجازات البحثية األخرى تطبيق خوارزميات مستوحاة من الطبيعة ،من خالل التعلم من السلوك
ذكاء .عالوة على ذلك ،تم استخدام تقنيات
االجتماعي ألمثلة من الكائنات الحية في العالم الحقيقي ،لتصميم خوارزميات أكثر ً
التنقيب عن البيانات والذكاء اآللي لتحديد أنماط التعلم الشخصية في األطر التعليمية المستندة إلى الويب .تم توثيق هذه األعمال
أيضا عضو بارز في نقابة المهندسين
في أوراق علمية منشورة في العديد من المجالت العلمية ووقائع المؤتمرات العالمية .وهو ً
األردنيين ( ، )JEAومعهد المهندسين الكهربائيين واإللكترونيين ( )IEEEوالمهندسين األستراليين (.)EA
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الدكتور نبهان الحراصي
Dr. Nabhan AlHarasi

أستاذ مشارك في قسم دراسات المعلومات  -جامعة السلطان قابوس
الدكتور نبهان بن حارث الحراصي ،أ ستاذ مشارك بقسم دراسات المعلومات بجامعة السلطان قابوس ،حاصل على الماجستير من
جامعة كيرتن االسترالية في إدارة المعلومات عام  ،2005وحاصل على الدكتوراه من جامعة شفيلد البريطانية في د ارسات

المعلومات عام  .2012تولى الدكتور نبهان مجموعة من المناصب القيادية على مستوى جامعة السلطان قابوس كمساعد عميد
مؤخر عميدًا لكلية
ًا
كلية اآلداب ،الممثل األكاديمي للجامعة بكلية الدفاع الوطني ،ومدير المكتبة الرئيسية بالجامعة ،كما عين

اآلداب والعلوم االجتماعية.

أنتخب في  2017رئيساً منتخباً لجمعية المكتبات المتخصصة فرع الخليج العربي ،ثم رئيسًا للجمعية في عام 2018م .كما عين
رئيسا للجنة التنفيذية لمشروع المستودع البحثي العماني وهو مشروع وطني رقمي يضم كافة اإلنتاج الفكري العماني.
أشرف الدكتور نبهان على مجموعة من طلبة الدراسات العليا في مستوى الماجستير والدكتوراه ،كما نشر في مختلف المجالت
العلمية باللغتين العربية واإلنجليزية ،عالوة على مشاركته الدائمة في المؤتمرات اإلقليمية والدولية.
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الدكتور أندرو كوكس ،محاضر أول في كلية تكنولوجيا المعلومات  -جامعة شيفيلد
Dr. Andrew M. Cox
محاضر أ ول في كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة شيفيلد ،وهو مدير البحث العلمي في الكلية ،ومنسق مجموعة أبحاث
المجتمعات الرقمية .وهو مؤلف تقرير عام  2021تقرير ل .CILIP
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الدكتور سفين فند ،المدير العام لحلول النشر ResearchGate -
Dr. Sven Fund
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الدكتور جيسس الو

Dr. Jesus Lau
عضو هيئة تدريس متحدث  -جامعة Veracruzana

قائد ومتحدث باسم محو األمية اإلعالمية ،وهو حاليًا أستاذ في جامعة  ،Veracruzanaوالرئيس المشارك لتحالف الي ونسكو
لمحو األمية اإلعالمية والمعلوماتية؛ لديه شهادة في القانون ،جامعة  ،Autonoma de Sinaloaالمكسيك ،ويحمل درجة
الماجستير في علوم المكتبات ،جامعة  ، Denverالواليات المتحدة األمريكية؛ ودكتوراه في علوم المعلومات ،جامعة شيفيلد،
إنجلترا .مؤلف أكثر من  200ورقة ومقاالت و 20دراسة ،بما في ذلك :المبادئ التوجيهية لمحو األمية المعلوماتية ( 12لغة)،
ومؤلف/باحث إطار التقييم العالمي للغة اإلنجليزية لليونسكو ،من بين منشورات اليونسكو األخرى .حائز على العديد من
الجوائز ،مثل أمين مكتبة العام في ( BRLAالواليات المتحدة األمريكية) ،وأمين مكتبة  FIL-Guadalajaraلهذا العام؛ ميدالية
( IFLAهولندا)؛ جائزة ( SLA Cotton Danaالواليات المتحدة األمريكية)؛ جائزة اليونسكو العالمية ل ( MILفرنسا) ،وكلية
التميز في اإليبيرية األمريكية (ميامي ،فلوريدا ،الواليات المتحدة األمريكية).
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األستاذة إخالص الخوالدة

مسؤولة برنامج االتصال والمعلومات في مكتب اليونسكو – عمان ،األردن
إخالص الخوالدة ،مسؤولة برنامج االتصال والمعلومات في مكتب اليونسكو في عمان ،وهو برنامج يعنى بتعزيز حرية التعبير.

عملت الخوالدة على ملفات تتعلق بمساعدة وسائل اإلعالم في تعزيز حق الوصول إلى المعلومات ،وسالمة الصحفيين ،وملفات
متعلقة بالشباب والمساواة بين الجنسين في وسائل اإلعالم ،باإلضافة لملفات التنوع والتعددية ،باإلضافة لعملها على تحسين
المعايير المهنية لدى اإلعالم .على وجه التحديد ،دعمت الخوالدة المبادرات التي تعزز التربية اإلعالمية والمعلوماتية والتصدي
للتضليل اإلعالمي والمعلومات الزائفة ،كما عملت على مبادرات لرفع قدرات المحطات اإلذاعية المجتمعية مع تعزيز مشاركة
المرأة في الممارسات اإلعالمية .باإلضافة إلى ذلك ،عملت الخوالدة على مشاريع دعمت القضاء في دوره في حماية وضمان
بيئة موات ية لحرية التعبير والوصول إلى المعلومات .ويشار إلى ان الخوالدة حاصلة على درجة البكالوريوس في هندسة
الكمبيوتر .ودرجة درجة الماجستير في إدارة األعمال وكذلك ماجستير في حقوق اإلنسان.
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األستاذ مكرم الطراونة

رئيس التحرير المسؤول  -صحيفة الغد اليومية
رئيس التحرير المسؤول في صحيفة الغد اليومية .حاصل على شهادة الماجستير والبكالوريوس في العلوم السياسية من الجامعة
األردنية وعمل في المجال الصحفي واإلعالمي لمدة تزيد على  24سنة ،تنقل خاللها بين عدة مواقع صحفية وإعالمية ،وعدة
مؤسسات محلية وعربية .بدأ حياته المهنية في العام  1997عندما عمل صحفياً في يومية "العرب اليوم" حينها ،قبل أن ينتقل

إلى السعودية للعمل في صحيفة "اليوم" وفي العام  2006عاد إلى األردن ،ليعمل محر اًر رئيسياً في دائرة األخبار العربية والدولية
في صحيفة "الغد" والتي تولى فيها عدة مناصب قبل تعيينه رئيساً لتحريرها ،له تجارب مهنية وخبرات إعالمية متنوعة ،حيث
سبق له تولي رئاسة تحرير جريدة "الحقيقة الدولية" ومحطتها اإلخبارية ،وقد عمل لفترة زمنية مدي ًار لتحرير وكالة "إرم" اإلخبارية

في اإلمارات العربية المتحدة.
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جدول أعمال المؤتمر
اليوم األول (الثالثاء2021/11/23 ،م)
حلقة نقاشية  :الوصول الحر لقواعد البيانات وانعكاساته على البحث العلمي

المتحدثون:


الدكتور سفين فند ،المدير العام لحلول النشر في ResearchGate
عنوانA state of the Transition to Open Science :



األستاذ الدكتور فالح السواعير ،عميد البحث العلمي في الجامعة األردنية
عنوان  :زيادة االستشهادات المرجعية

”Dr. Bhanu Neupane, “UNESCO



حلقة نقاشية  :دور المكتبات في دعم التعلم ومواجهة األزمات

المتحدثون:


األستاذ الدكتور أحمد مجدوبة ،نائب الرئيس لشؤون الكليات اإلنسانية ،الجامعة األردنية.

عنوان  :متطلبات إدماج التعلم اإللكتروني بفاعلية في البرامج األ كاديمية في مؤسسات التعليم العالي

Requirements for Embedding Online Learning Successfully in University Programs


الدكتور نبهان الحراصي ،أستاذ مشارك في قسم دراسات المعلومات  -جامعة السلطان قابوس
عنوان :إدارة المكتبات في ظل األزمات :أزمة كورونا -كوفيد  19انموذجا

16

الجلسة األولى
عرض تقديمي – إلسفير ”“Elsevier
محمد خيري ،إلسفير
Open Access Publishing & Hosting Support via Elsevier’s Digital Commons Platform

عرض تقديمي – شركة دار المنظومة
بعنوان :قواعد معلومات دار المنظومة

األستاذة رزان العمرو ،مندوبة ممثل (شركة دار المنظومة في األردن)
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عرض تقديمي – Oxford University Press
بعنوانeBooks - Paving the Way Forward :

األستاذ أحمد إنشاصي ،خبير تدريب ،أكسفورد
أحمد هو خبير تدريب ومشاركة متميز يقدم أكثر من  6سنوات من الخبرة التقدمية في مجال تصميم التدريب الذي يركز على
تمكين المستخدم ومنهجيات التعلم .إنه يعمل مع العمالء لتسهيل التغييرات طويلة األمد التي تؤثر على الفعالية واإلنتاجية
والرضا من خالل مزيج مدروس من تقنيات التعلم السريع .من خالل أساليب تفاعلية جذابة ومحفزة وخبرات تعلم إبداعية  ،يقيم
عالقة ممتازة مع المشاركين ".
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اليوم الثاني (األربعاء2021/11/24 ،م)
حلقة نقاشية  :تطبيقات الذكاء االصطناعي

المتحدثون:


الدكتور أندرو كوكس ،محاضر أول في كلية المعلومات ،جامعة شيفيلد (بريطانيا).

عنوانApplications of AI in Libraries : Opportunities and Challenges :
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األستاذ الدكتور عمر القاضي ،كلية الملك عبد هللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات ،الجامعة األردنية.

الجلسة الثانية
عرض تقديمي –Emerald
بعنوانOpen Access Data :

األستاذة ماهينور عقدة ،مدربة خبيرة في مجال الخطابة ،وتعمل لدى شركة  Emeraldمنذ العام  ،2017قامت بعقد ما يفوق 700
تدريب عن بعد وبشكل وجاهي متخخصة في جميع أنواع األبحاث.
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عرض تقديمي – Elsevier
بعنوانSelecting the Best Journal for Your Manuscript :

Dr. Rabiga Khozhamkul
مستشار العمالء آلسيا الوسطى Elsevier -
هي مستشارة العمالء آلسيا الوسطى وهي طبيبة ومعلمة وباحثة في العلوم الصحية .تتيح لها خبرتها تقديم إشارات مهمة حول
تحسين تجربة المستخدمين وتصور نجاح الباحث .شغوفة بالعمالء وإيجاد أفضل السبل لدعمهم .تؤمن إيماناً قويا بأن التواصل
والعمل الجماعي ركيزة لقيادة العلم وتمكين العلماء.
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عرض تقديمي – شركة تكنوليدج
بعنوان  :المنصات البحثية الرقمية ودورها في دعم التحول الرقمي

األستاذ رامي شحادة ،المدير اإلقليمي لتكنوليدج في السعودية والبحرين وبالد الشام
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عرض تقديمي – Springer Nature
بعنوانImpact of E-Books :

األستاذة لين سمارة ،مديرة تطوير الحسابات
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عرض تقديمي – شركة نسيج
بعنوان :منصة مداد السحابية لخدمات المكتبات :نهج جديد لتقديم خدمات المكتبة

األستاذ محمود عواد
مدير حسابات الزبائن – شركة نسيج
األستاذ محمود عواد ،مدير حسابات الزبائن ومسؤول مصادر المعلومات اإللكترونية لمنطقة بالد الشام وشمال أفريقيا في شركة
نسيج منذ العام  ،2012ماجستير في علوم المعلومات والمكتبات – الجامعة اللبنانية ،باحث أكاديمي وطالب دكتوراه في علوم
المعلومات والمكتبات – الجامعة اللبنانية

حلقة نقاشية  :إدارة الوباء المعرفي – COVID19
Infodemic

المتحدثون:


الدكتور جيسس الو ،عضو هيئة تدريس ،متحدث رسمي لمحو األمية المعلوماتية ،جامعة فيراكروز

(المكسيك)

عنوان"Infodemic: Strategies to Create a Solid and Healthy Information Culture" :
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األستاذة ،إخالص الخوالدة ،مسؤولة برامج االتصال والمعلومات ،مكتب اليونسكو ،عمان-األردن



األستاذ مكرم الطراونة ،رئيس تحرير جريدة الغد

الداعمون
اتحاد الجامعات العربية

هي منظمة غير حكومية لها شخصية اعتبارية مستقلة ،مقرها في عمان عاصمة المملكة األردنية الهاشمية ،تأسس اتحاد

بناء على قرار صادر عن جامعة الدول العربية ،وقد تم تشكيل أمانة عامة مؤقتة في القاهرة/
الجامعات العربية في عام 1964م ً
مصر في عام 1965م ،وفي عام 1969م تم تحويل األمانة العامة المؤقتة إلى أمانة عامة دائمة ،وتم اختيار عمان عاصمة
المملكة األردنية الهاشمية المقر الدائم لألمانة العامة لالتحاد منذ عام .1984
معلومات اال تصال الرئيسية :

هاتف + 962-6- 5062048 :

فاكس + 962-6- 5062051 :

البريد اإللكتروني secgen@aaru.edu.jo :

الموقع اإللكتروني www.aaru.edu.jo :

دار المنظومة – Dar AlMandumah

شركة سعودية تأسست عام 1424هـ2004-م ،وهي متخصصة في مجال بناء وتطوير قواعد معلومات علمية متخصصة في

مكانا في مجال المعلومات وخدماتها ،وذلك
المجاالت البحثية واألكاديمية .وخالل سنوات عملها أثبتت دار المنظومة أن لها ً
بسبب المهنية العالية في إدارة أعمالها وخدماتها ،حيث تملك دار المنظومة خبرة تراكمية واسعة في مجال تنظيم محتوى

المعلومات الرقمي وقواعد المعلومات وآليات تصميمها والبحث فيها.
ومنذ بداية تأسيس دار المنظومة ،كانت وال تزال في توجهها لخدمة المجال البحثي واألكاديمي .وقد دخلت في تحالفات مع عدد
من الناشرين األكاديميين ،مثل الجامعات والجمعيات العلمية المتخصصة في مجال النشر العلمي ،كما تم توقيع اتفاقيات مع

عدد من دول العالم العربي لتتمكن من توفير قواعد معلومات دار المنظومة على مستوى وطني لجميع مواطنيها .إضافة إلى ما

تقدمه دار المنظومة من دورات تدريبية في مجال استخدام قواعد المعلومات وآليات البحث في المصادر الرقمية للرقي بالمحتوى

العربي العلمي ليصل إلى مستوى قواعد المعلومات العلمية العالمية.

وعلى مدى سنوات عدة عملت دار المنظومة وبشكل متواصل على بناء وتطوير منظومة قواعد معلومات علمية بالنصوص
الكاملة ،تجمع شتات البحوث والدراسات المنشورة في الدوريات وال مجالت العلمية العربية ،حيث وصل عدد المجالت في قواعد

المعلومات إلى أكثر من ( )2300مجلة علمية متخصصة ،وأكثر من ( )2600مؤتمر وندوة علمية ،وبفضل هذا المحتوى
الضخم والمتنامي –والذي يصل إلى أكثر من ( )1,120,000بحث ودراسة – أصبحت هذه المنظومة في مقدمة القواعد العلمية
العربية وأكثرها استخدامًا على مستوى الخليج والوطن العربي .علمًا بأن دار المنظومة مستمرة في تطوير وتوسيع منظومتها
المعلوماتية لضم األعداد الجديدة من المجالت ضمن قواعدها الحالية فور صدورها.
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كما أنه في عام  2015تم بحمد هللا ،تدشين قاعدة متخصصة في الرسا ئل الجامعية ،وتعتبر القاعدة العربية األضخم في هذا
المجال ،حيث يصل عدد الرسائل في هذه القاعدة إلى حوالي ( )145.000مائة وخمسة وأربعين ألف رسالة لباحثين من مختلف

الدول في الوطن العربي ،وتمكنت دار المنظومة من الحصول على حقوق النشر ألكثر من (  116000ألف) رسالة علمية
متاحة بالنص الكامل ،بينما بقية الرسائل لم يتم حتى اآلن الحصول على حقوق إتاحتها ،لذا فإن المتاح منها هو ما تقتضيه

قوانين حقوق الملكية الفكرية ،حيث يتم إتاحة وعرض المستخلصات والصفحات األولى من الرسالة فقط .وقد رافق إطالق قاعدة

الرسائل الجامعية إطالق منصة البحث الجديدة لدار المنظومة التي خرجت مراعية أحدث التقنيات الحديثة في مجال النشر
واالسترجاع؛ وذلك من خالل دمج عدة أنظمة تقنية متكاملة لتجعل من عملية البحث واالسترجاع في قواعد المعلومات أكثر
سهولة ومتعة من أي وقت مضى.
واعتمدت دار المنظومة في عرض قواعدها أن تكون مقسمة حسب التخصصات العلمية لتصبح على النحو التالي :
.1

قاعدة  EduSearchالتربوية واالجتماعية(.عرض)

.2

قاعدةEcoLinkاالقتصادية واإلدارية(.عرض)

.3

قاعدةIslamicInfoاإلسالمية والقانونية(.عرض)

.4

قاعدةAraBaseلعلوم اللغة واألدب(.عرض)

.5

قاعدةHumanindexللعلوم اإلنسانية(.عرض)

.6

قاعدة للرسائل الجامعية(عرض)

معلومات االتصال الرئيسية:
العنوان 4558 :طريق الدمام الفرعي  -قرطبة الرياض .13244 - 6900
العنوان البريدي :ص .ب 84418 .الرياض 11671
هاتف00966-11-2496283 :
فاكس00966-11-2458953 :
البريد اإللكترونيinfo@mandumah.com :
الموقع اإللكترونيwww.mandumah.com :
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النظم العربية المتطورة (نسيج) : Naseej
تعمل نسيج على تمكين التحول الرقمي في إدارة التعلم واألصول المعرفية من خالل تسخير التقنية لتطوير الحلول والخدمات
التي تدفع بوتيرة التحول الرقمي لدى عمالئنا مع تخفيف العبء التقني عليهم وبما يمكنهم من تركيز جهودهم ومواردهم على
تحقيق أهدافهم اإلستراتيجية .شغفنا لالبتكار وطبيعة الحلول الشاملة التي نقدمها تضمن قدرة عمالئنا على النجاح في مبادراتهم
الرقمية ،وا لتكيف مع المشهد التقني ومتغيراته ،إلى جانب القدرة على النمو مع نمو احتياجاتهم التقنية ،وتحقيق عائد أعلى
الستثماراتهم التقنية مع نسيج.
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توفر نسيج حلول وخدمات تحول رقمي متخصصة لمؤسسات التعليم وللم اركز الثقافية والمعرفية والجهات الحكومية والشركات؛
مثل منصة مد اد السحابية ،حلول إدارة االعتماد والتقييم في التعليم العالي؛ حلول إدارة المكتبات والمراكز الثقافية؛ حلول اإلدارة
األكاديمية؛ حلول ذكاء األعمال وأتمتة إجراءات العمل؛ حلول التكامل وتطوير الخدمات اإللكترونية؛ حلول تطوير البوابات

اإللكترونية؛ وحلول إدارة المواهب واألداء؛ وتطوير المحتوى التفاعلي.

معلومات االتصال الرئيسية:
المقر الرئيسي (الرياض ،السعودية)
العنوان  :الرياض ،السعودية ،شارع األحساء ،مبنى رقم  ،7593الدور األرضي
هاتف +966 477047711 :
فاكس +)966( 11 4783512 :
ص.ب  ، 20129 :الرياض 11455 :
البريد اإللكتروني info@naseej.com :
الموقع اإللكترونيwww.naseej.com :
مكتب لبنان ،بيروت
هاتف +961 1 305489 :
فاكس +961 1 305826 :
الموقع اإللكترونيwww.naseej.com :
مكتب عمان ،األردن
هاتف+962795617129 :
البريد اإللكترونيRima.Assaf@naseej.com :
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إلسفير ()Elsevier
بصفتها شركة عالمية رائدة في مجال المعلومات والتحليالت ،تساعد  Elsevierالباحثين والمتخصصين في الرعاية الصحية
على تطوير العلوم وتحسين النتائج الصحية لصالح المجتمع .نقوم بذلك من خالل تسهيل الرؤى واتخاذ الق اررات الحاسمة

للعمالء عبر النظم البيئية العالمية للبحث والصحة في كل ما ننشره ،نلتزم بأعلى معايير الجودة والنزاهة .نحن نوفر نفس الدقة
في حلول تحليالت المعلومات الخاصة بنا للباحثين والمهنيين الصحيين والمؤسسات والممولين.
عاما .انطالقًا من
توظف  Elsevier 8100شخص حول العالم .لقد دعمنا عمل شركائنا في البحث والصحة ألكثر من ً 140
جذورنا في النشر  ،نقدم المعرفة والتحليالت القيمة التي تساعد مستخدمينا على تحقيق اختراقات ودفع التقدم المجتمعي .تدعم
الحلول الرقمية مثل  ScienceDirectو  Scopusو  SciValو  ClinicalKeyو  Sherpathإدارة البحوث االستراتيجية
وأداء البحث والتطوير ودعم القرار السريري والتعليم الصحي .يعتمد الباحثون والمتخصصون في الرعاية الصحية على أكثر من

 2500مجلة رقمية ،بما في ذلك  The Lancet and Cell؛  40000عنوان كتاب إلكتروني لدينا ؛ وأعمالنا المرجعية الشهيرة
 ،مثل تشريح جرايز .مع مؤسسة  Elsevier Foundationومجلسنا االستشاري الخارجي للتضمين والتنوع ،نعمل في شراكة مع
مختلف أصحاب المصلحة لتعزيز اإلدماج والتنوع في العلوم والبحوث والرعاية الصحية في البلدان النامية وحول العالم.
 Elsevierهي جزء من  ، RELXالمزود العالمي للتحليالت القائمة على المعلومات وأدوات القرار للعمالء المحترفين
واألعمالمعلومات االتصال الرئيسية:
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العنوانElsevier B.V. (Corporate Office) :
Radarweg 29
Amsterdam 1043 NX, Netherlands
هاتف +31 20 485 3911 :

فاكس +9626 5503236 :

الموقع اإللكتروني www.elsevier.com/en-xm :

وولترز كلوير Wolters Kluwer

 Wolters Kluwerهو مزود عالمي للمعلومات المهنية وحلول البرمجيات والخدمات لألطباء والمحاسبين والمحامين والضرائب
والتمويل والتدقيق والمخاطر واالمتثال والقطاعات التنظيمية.

أعلن  Wolters Kluwerعن عائدات سنوية لعام  2020بقيمة  4.6مليار يورو .تخدم المجموعة عمالء في أكثر من 180
دولة  ،وتدير عمليات في أكثر من  40دولة  ،وتوظف ما يقرب من  19200شخص في جميع أنحاء العالم .يعمل عمالؤنا
في الصناعات التي تؤثر على حياة ماليين األشخاص كل يوم .تجمع مجموعة حلول الخبراء لدينا بين المعرفة العميقة بالمجال
والتكنولوجيا والخدمات المتقدمة .كلها مصممة لمساعدة وزيادة عمل عمالئنا على أساس يومي .أولويتنا هي تقديم رؤى قابلة

للتنفيذ في الوقت المناسب في بيئة رقمية شاملة تمكن العمالء من اتخاذ ق اررات مستنيرة وإحداث تأثير عندما يكون األمر أكثر

أهمية .نحن ملتزمون بمساعدة المهنيين على تحسين الطريقة التي يمارسون بها أعمالهم وحل المشكالت المعقدة بثقة في عالم
عاما آالف العمالء في جميع أنحاء العالم.
دائم التغير .يمثل إرثنا ومحفظة أعمالنا التي تزيد عن ً 185
معلومات االتصال الرئيسية:
الموقع اإللكتروني Wolters Kluwer - Combining Domain Expertise With Advanced Technology | Wolters Kluwer:

أكسفورد ()Oxford University Press

مطبعة جامعة أكسفورد ( ) OUPهي قسم تابع لجامعة أكسفورد .يعزز هدف الجامعة المتمثل في التميز في البحث والمنح
الدراسية والتعليم من خالل النشر في جميع أنحاء العالم.
إميرالد Emerald

تعد شركة إيميرالد للنشر العلمي واحدة من أوائل الناشرين الرقميين الرائدين في العالم  ،حيث تقوم بتكليف وتنسيق وعرض
حقيقيا .تعمل شركة إيميرالد مع آالف الجامعات وكليات إدارة األعمال في جميع أنحاء العالم
البحوث التي يمكن أن تحدث فرًقا
ً
لمشاركة المعرفة وإثارة نوع النقاش الذي يؤدي إلى التغيير اإليجابي .شركة إيميرالد هي شركة عائلية شغوفة بالناس والبحث
والباحثين ،باإلضافة بالقيام باألشياء بشكل مختلف ومتميز.
معلومات االتصال الرئيسية :

العنوان :دبي ،اإلمارات العربية المتحدة.

برج الشذى ،مكتب 1706
30

هاتف+962 (79) 066-6676 :

البريد اإللكتروني( abargouti@emeraldgroup.com :أريج البرغوثي)

الموقع اإللكترونيwww.emeraldpublishing.com :
emeraldinsight.com

بروكويست ProQuest

 ،ProQuestهي مزود عالمي رائد للمحتوى األكاديمي ولحلول  SaaSالمستندة إلى مجموعة النظراء التي تمكن المؤسسات
ومستخدميها الفرديين من إنشاء المعرفة وإدارتها ومشاركتها .حيث نقوم بتطوير حلول إبداعية تزيد من إنتاجية المكتبة ،وتعظم

تأثير األنشطة الب حثية ،وتعزز التدريس والتعلم ،وتحفز مشاركة الطالب على الهاتف المحمول.
تقدم بروكويست خدماتها ألكثر من  7500عميل في  90دولة .يقع المقر الرئيسي لشركة  ProQuestفي آن أربور،
ميشيغان ،الواليات المتحدة األ مريكية ،ولها مكاتب في جميع أنحاء العالم  ،وتلتزم  ProQuestبتمكين الباحثين وأمناء المكتبات
حول العالم .حيث تعمل على مساعدة الباحثين في الوصول إلى نتائج بحث أفضل وكفاءة أكبر من خالل المكتبات والمؤسسات
التي تخدمهم.
شبرينجر نبتشر Springer Nature
نلتزم في سبرنجر ناتشر بدعم المكتبات و المكتبين بأهم األدوات والخدمات الالزمة لوصول المحتوى الذي تتحيه المكتبة بالشكل

األقصى و األمثل للمستخدمين .يحرص فريقنا على التعاون معكم عن كثب للعمل على تزويدكم بالمحتوى األكثر موائمة
الحتياجات الباحثين لديكم وذلك لتمكينهم على اكمل وجه للقيام بعملهم مستندين إلى أفضل المعلومات الموثوقة .حيث نعمل

على تقديم الدعم لكل جهة على حدة من خالل تقديم التدريب الالزم والتسويق للمستخدمين وإعداد التقارير الخاصة باالستخدام

وحساب العائد من االستثمار في قواعد البيانات و توضيح فرص تطوير المحتوى كما يلزم مما يعزز اتخاذ ق اررات االشتراك
الصائبة من قبل مسؤولي المكتبة.
معلومات االتصال الرئيسية:
الموقع اإللكتروني https://www.springernature.com/gp/librarians :

مركز التميز في الخدمات المكتبية للجامعات األردنية الرسمية

أنشأ هذا المركز عام 2004م ,لتطوير الخدمات المكتبية للجامعات األردنية الرسمية ،ضمن مشروع تطوير التعليم العالي

و"تطوير المكتبات الجامعية" ومقره جامعة اليرموك ،ويضم في عضويته الجامعات األردنية الرسمية.
معلومات االتصال الرئيسية :

هاتف +962 721 1111 ext. 3394 :

فاكس +962 721 1135 :

البريد اإللكتروني coe@yu.edu.jo :

الموقع اإللكتروني www.jopuls.org.jo :
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تكنوليدج TechKnowledge
تعمل شركة تك نوليدج منذ انطالقتها عام  2004على توفير أفضل المصادر المعرفية اإللكترونية لمنطقة الشرق األوسط

وشمال أفريقيا ،حيث تعمل تك نوليدج مع مجموعة رواد من الناشرين المرموقين على المستوى العالمي لتوفير محتوى إلكتروني
متخصص.
خدماتنا تتضمن:


محتوى إ لكتروني و قواعد بيانات لكل من الجامعات و المعاهد األكاديمية و القطاعات الطبية و الهندسية و الحكومية.



خدمات التدريب.



االستشارات حول مصادر المعلومات.



البوابات و المنصات اإللكترونية.



الدعم الفني.

هذا ويعمل فريق تك نوليدج من االستشاريين المتخصصين مع الناشرين المعتمدين على تحديد االحتياجات الخاصة بكل مؤسسة
وتوفير ما يلزمها من أدوات تبعاً لذلك ،مع المتابعة المتواصلة لضمان أقصى قدر من االستخدام واالستفادة.أهم ركائز نجاح
شركة تك نوليدج هي العالقة التي تبنيها مع عمالئها ،حيث تأخذ على عاتقها مساعدتهم التخاذ ق اررات سليمة وفعالة عندما

يتعلق األمر باختيار مصادرهم اإللكترونية .كما تحرص على تقديم خدمة شفافة وشاملة ومتنوعة مصممة خصيصاً لتلبي

احتياجات عمالئها.

معلومات االتصال الرئيسية:
العنوان :دبي ،اإلمارات العربية المتحدة ،الفرع الرئيسي 3001 ،برايم تاور ،الخليج التجاري
العنوان البريدي :بريد رقم23390 :

هاتف +971 4 439 0630:
فاكس +971 4 366 1043 :
يونسكو UNESCO

مكتب اليونسكو في عمان

منذ تأسيسها عام  ، 1945كانت مهمة منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) المساهمة في بناء السالم ،والقضاء

على الفقر ،وتعزيز مبدأ التنمية المستدامة والحوار بين الثقافات .انضم األردن إلى اليونسكو في الرابع عشر من شهر حزيران
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عام  ،1950وفي عام  1986أصبح مكتب عمان هو المكتب اإلقليمي للتعليم والعلوم واالتصاالت .في  1996أصبح مكتب
عمان هو المكتب اإلقليمي لليونسكو في مجال الثقافة واالتصال .وفي عام  2000أصبح المكتب الوطني لألردن.
معلومات االتصال الرئيسية :

الموقع اإللكتروني https://ar.unesco.org/fieldoffice/amman :

ريسيرش جيت ResearchGate

بدأت  ResearchGateفي عام  2008لمعالجة المشكالت في طريقة إنشاء العلم ومشاركته .مهمتها هي ربط عالم العلوم
مفتوحا للجميع 20 .مليون باحث في مجتمعنا يأتون من قطاعات متنوعة في أكثر من  190دولة ،ويستخدمون
وجعل البحث
ً
 ResearchGateللتواصل والتعاون ومشاركة عملهم.
معلومات االتصال الرئيسية :

الموقع اإللكتروني /https://www.researchgate.net :
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المشاركون في معرض المؤتمر االفتراضي:
 دار المنظومة Dar AlMandumah
 نسيج ( Naseejالنظم العربية المتطورة)
 إلسفير Elsevier

 وولترز كلوير Wolters Kluwer
 أكسفورد ()Oxford University Press
 بروكويست ProQuest
 إميرالد Emerald

 سبرينجر نيتشر Springer Nature
 تكنوليدج TechKnowledge

موقع المعرض االفتراضي اإللكتروني:

https://icepub2021.com/
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لجنة المؤتمر:

الدكتور مجاهد الذنيبات– رئيس المؤتمر /رئيس اللجنة العلمية.

الدكتورة ليلى ذهبية  -عضو اللجنة العلمية.
اللجنة التنظيمية والفنية للمؤتمر:

اآلنسة أماني حمارشة – رئيسة اللجنة التنظيمية.
السيدة فداء الزعبي

الدكتور مهند الخاليلة
السيد عصام الحمدان

اآلنسة بسمة الحياري

السيدة أسماء العطيات

السيد محمد الدويري
اآلنسة سارة ارشيد

السيدة انعام الرحيل

السيد حمزة القضاة

السيد رائد اللوزي

السيد فارس حمدان
السيد أسامة العالم

السيدة هبة حسين

السيد صالح حجازي
السيد لؤي حمودة
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