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المفتوحة تعقد ورشة لمناقشة الئحة معايير التحكيم والنشر في الدوريات

رام هللا -معا - بتوجیھات من رئیس جامعة القدس المفتوحة أ. د. يونس عمرو، عقدت الجامعة ورشة عمل لمناقشة الئحة المعايیر

المقترحة التي تم التوصل إلیھا في ورشة العمل الخاصة بمعايیر التحكیم والنشر في الدوريات التربوية العلمیة العربیة التي عقدت في

مقر اتحاد الجامعات العربیة باألردن، وشاركت بھا الجامعة، ضمن مشروع عربي لتطوير وتوحید قواعد النشر والتحكیم في الدوريات التربوية

العربیة، تنفذه شبكة المعلومات العربیة التربوية (شمعة) بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

وشارك في الورشة رؤساء وأعضاء ھیئات التحرير لمجالت الجامعة التي تنشر أبحاثاً تربوية وھي مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث

والدراسات التربوية والنفسیة التي يرأس ھیئة تحريرھا أ. د. محمد شاھین، مساعد الرئیس لشؤون الطلبة عمید شؤون الطلبة، كذلك

المجلة الفلسطینیة للتعلیم المفتوح التي يرأس ھیئة تحريرھا أ. د جھاد البطش نائب رئیس الجامعة لشؤون قطاع غزة، ومجلة جامعة

القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات التي يرأس ھیئة تحريرھا أ. د. سمیر النجدي نائب الرئیس للشؤون األكاديمیة، إضافة إلى أعضاء

مجلس البحث العلمي في جامعة القدس المفتوحة وعبر (الفیدو كونفرس) مع قطاع غزة، بحضور أعضاء ھیئات تحرير المجالت المعنیة

وأعضاء مجلس البحث العلمي في قطاع غزة، وقد ھدفت الورشة إلى مناقشة الئحة المعايیر المذكورة ومن ثم إقراراھا وتطبیقھا على

مجالت الجامعة التربوية.

وافتتح الورشة أ. د. سمیر النجدي نائب الرئیس للشؤون األكاديمیة، مرحباً بالحضور وناقالً تحیات أ. د. يونس عمرو رئیس الجامعة الذي

يولي جل اھتمامه لتطوير البحث العلمي في الجامعة، ومؤكداً أھمیة الورشة لما لھا من انعكاس على تطوير مجالت الجامعة والنھوض

بھا إلى مصاف المجالت المتمیزة عالمیاً.

إلى ذلك قدم أ. د. حسني عوض، عمید البحث العلمي ومشرف التحرير لمجالت الجامعة المحكمة، عرضاً تضمن بنود الئحة المعايیر

المقترحة، موضحاً نسبة تطبیقھا على مجالت الجامعة، مؤكداً أن مجالت الجامعة تطبق فعلیاً أكثر من (94%) من معايیر النشر وإجراءاته

التي جاءت في الالئحة، داعیاً الحضور إلى تركیز النقاش على البنود غیر المطبقة أو المطبقة جزئیاً حتى تصل نسبة التطبیق إلى

.(%100)

وساد الورشة نقاش علمي معمق من قبل الحضور أفضى إلى االتفاق على عدد من المالحظات الخاصة ببعض المعايیر التي يجب

تعديلھا، إضافة إلى إقرار تعديل البنود المطبقة جزئیاً إلى أن تطبق بالكامل.
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