
  بسم هللا الرحمن الرحيم
  

  السيد رئيس الجامعة المحترم 
  :بواسطة السيد عميد قسم الھندسة المعمارية المحترم 

  تقرير ايفاد/ م 
  

  تحية طيبة 
  

يرجى التفضل باالطالع على ) ١٠/١٢/٢٠١٢ق بتاريخ ٢٤١٦/٤العدد ( اشارة الى االمر الجامعي    
-٢٠دبي للمشاركة في الدورة التدريبية للفترة من/ المتحدة الى االمارات العربية تفاصيل االيفاد 

٢٤/١/٢٠١٣   
  مع التقدير

  
  

  تقرير ايفاد
  

 اسماء نيازي طاھر .د : واللقب الثالثي االسم

 مساعد استاذ : العلمية الدرجة

 التكنولوجية الجامعة/ المعمارية الھندسة قسم/تدريسية : الوظيفة

 دبي/ المتحدة  االمارات العربية : اإليفاد دولة

 السفر أيام إليھا مضافا خمسة أيام : اإليفاد مدة

 المجالت في للنشر العلمية األوراق وتحرير إعداد: برنامج (المشاركة في دورة تدريبية بعنوان  : اإليفاد من الغرض
  م ٢٤/١/٢٠١٣-٢٠خالل الفترة )  المتقدمة العالمية العلمية

  خالد ابو عمرو. تقديم المدرب د

  : محتويات البرنامج 

   : ) ظھرا  ٢ -صباحا  ٨( اليوم االول 

  المتطلبات الموضوعية المتعلقة باختيار االفكار البحثية الجيدة والجديدة. 
  مراحل اعداد االوراق البحثية. 

  :)ظھرا  ٢ -صباحا  ٨( اليوم الثاني 

  للموضوع معايير اختيار المجالت المناسبة لنشر االوراق العلمية المناسبة. 
  كيفية التعامل مع مالحظات المحكمين عند القبول او الرفض. 

  



  :)ظھرا  ٢ -صباحا  ٨( اليوم الثالث 

  تطبيقات عملية لكيفية اعداد االوراق العلمية من خالل عمل ورقة علمية كاملة وكتابتھا وتنظيم االفكار المراد
 . طرحھا

  : )ظھرا  ٢ -صباحا  ٨(  اليوم الرابع

  تحرير االوراق العلمية اسس. 
  معايير التحرير في المجالت المتقدمة من خالل عرض ومناقشة نماذج عملية لمتطلبات التحرير في مجالت

 .علمية 

  :)ظھرا  ٢ -صباحا  ٨( اليوم الخامس 

  نماذج لمقاالت علمية متميزة تحريريا تم قبولھا. 
  المجالت المتقدمة تطبيقات عملية لكيفية تحرير المقاالت للنشر في. 
  توزيع الشھادات التقديرية للمشاركة في الدورة التدريبية.  

  الخاص حسابي على: النفقات يتحمل الذي الجانب

  : التوصيات

االطالع على برامج ذات العالقة في كتابة ونشر البحوث في المجالت العالمية تم خالل الدورة  ضمن المادة التدريبية    
ونظرا للفائدة الكبيرة لھذه البرامج واھميتھا في كشف نسبة االستالل وترتيب كتابة المصادر بطريقة نظامية ، الرصينة 

مثال ذلك برنامج (وفقا للمواصفات المعتمدة المطلوبة ولكونھا غير مجانية وتحتاج الى اشتراك مالي او شرائھا 
turnitin   لالستالل وبرنامجEndnote    نوصي بشراء ھذه البرامج وتفعيلھا من قبل الجامعة ) لكتابة المصادر

  .االستفادة منھا لتطوير ودعم المسيرة العلمية ليكون باالمكان جميع االساتذة والباحثين ضمن نطاق الجامعة 

  

  

  :المرفقات 

o  شھادة مشاركة في الدورة 
o المادة التدريبية لدورة اعادة تحرير االوراق 
o صور الندوة 

  

  

  نيازي طاھراسماء . د. م. أ

  الجامعة التكنولوجية/ قسم الھندسة المعمارية 

٢٠١٣/  ٢/  ٢٤  

  



  

  











 


