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Call for Participation 

Institutions of Higher Education and Scientific Research 
are a cornerstone of economic development in all countries. 
They provide a source of scientific knowledge and are 
instruments of new scientific achievements, and play a 
direct and effective role in industrial development and other 
economic sectors. These institutions also address emerging 
needs to help steer their national economies and industries 
in new directions.  

This central role of higher education institutions and the 
research they offer at all levels dictates that the institutions 
engage in continuous planning and development.  However, 
in the current environment which emphasizes globalization 
and emerging information technologies, as well as 
development planning for the respective national 
economies, the assessment studies and reviews conducted 
by these institutions are very demanding.  

This announcement is for the Second Conference on 
Planning and Development of Education and Scientific 
Research in the Arab states.  The first conference was held 
in Aleppo, Syria in 2003 (1423 H).  This second conference 
will emphasize points developed in the first conference and 
continue exploring various issues related to education and 
scientific research.  The event will be held at the King Fahd 
University of Petroleum & Minerals (KFUPM), Dhahran, 
Saudi Arabia.  

The conference will convene experts and researchers 
from different parts of the world, but especially those 
experienced with education and scientific research in the 
Arab states. The conference also aims at investigating and 
discussing various relevant practices and experiences of 
participants to identify hurdles impairing education and 
scientific research in these countries and setting strategies 
to surmount them. Discussions will also consider recent 
experiences to link education and research programs with 
various vital issues facing the Arab states and the 
administrative mechanisms for quality assurance of 
education and providing access to education for all qualified 
people in the Arab states.   

To fulfill the set objectives, the conference will invite 
groups of experts, specialists and decision-makers from 
institutions of higher education and scientific research in the 
Arab states, as well as international experts in the fields of 
planning for education and scientific research. Invited 
participants will include specialists who are active as 
university professors and senior staff of research institutes 
in the Arab states and other international locales. Invitees  

  ةـــــــــــــوة للمشارآـــــــــدع 
في  تحظى مؤسسات التعليم والبحث العلمي بمكانة محورية 

اقتصاد الدول ونموها، فباإلضافة إلى كونها مصدراً للعلوم 
ال في القطاعات والمعرفة وتطويرهما، فإن لها األثر المباشر والفع

كما أنها معنية بمواكبة االحتياجات . االقتصادية والصناعية
المتجددة من أجل إيجاد البيئة المالئمة للمساهمة في توجهات 

 .الصناعة واالقتصاد

هذه المكانة المركزية لدور مؤسسات التعليم، وما تقدمه من 
بحوث علمية تستدعي التخطيط والتطوير لهذه المؤسسات بشكل 

وتكون الحاجة أكثر إلحاحا لمثل هذه المراجعات . مستمر
والدراسات، لمواكبة المتغيرات و المعطيات الحديثة في مجال 
العولمة والمعلوماتية وما لها من أثر مباشر في وضع الخطط 

 ومن أحد األدوات الفاعلة في تحقيق هذه  .التنموية لالقتصاد الوطني
ءات الدورية للمتخصصين  و الدراسات والمراجعات، عقد اللقا
 .المهتمين بالتعليم والبحث العلمي

لقد عقد المؤتمر األول لتخطيط وتطوير التعليم والبحث العلمي 
 في مدينة حلب )م2002(هـ  1422التطبيقي في الدول العربية في عام 

ينعقد  وتأكيداً ألهمية دور هذا المؤتمر، . بالجمهورية العربية السورية
وتطوير التعليم والبحث العلمي في الدول  لثاني لتخطيطالمؤتمر ا 

العربية في رحاب جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران، 
 .بالمملكة العربية السعودية

ويهدف المؤتمر إلى التقاء الخبراء والباحثين في حقل التعليم 
في الدول العربية لتبادل اآلراء والخبرات حول أنشطة التعليم 

كما يهدف إلى . بحث العلمي وتطويرها في العالم العربيوال
االطالع على التجارب والخبرات المختلفة للتعرف عليها ومناقشتها 

ووضع والسبل واالستراتيجيات واالستفادة منها، وتحديد المعوقات 
 كما يهدف المؤتمر إلى مناقشة تجارب ربط . للتغلب عليها

 بالمشكالت الحيوية للعالم العربي البرامج التعليمية وبرامج البحوث
ووسائل ضمان جودة التعليم وضوابط توفير التعليم العالي لجميع 

 .المؤهلين

نخبة من يستضيف المؤتمر  وفي سبيل تحقيق هذه األهداف، 
الخبراء والمتخصصين وصانعي القرار في مؤسسات التعليم والبحث 

وليين وعالميين في بالدول العربية، باإلضافة إلى خبراء دالِعلمي 
مجال التخطيط لتلك المجاالت، والمتخصصين من أساتذة الجامعات 

لمهتمين بالتعليم والبحث العلمي عربياً وعالمياً  ومعاهد البحوث، وا
بالتعليم والبحث  من أفراد، وهيئات، ومنظمات، ومؤسسات لها صلة 

 لعرض بحوثهم ذات العالقة بمحاور المؤتمرالعلمي  
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will include individuals, and representatives of agencies, 

organizations and institutions linked to education and 
scientific research. All of these experts will present their 
research relevant to the conference issues.  All presented 
papers will be peer-reviewed prior to the conference. 
Conference Topics 
 

1. Planning strategies in higher education 
2. Planning strategies in scientific research 
3. Relationship between outcomes of higher education 
and job market needs 

4. General education and its impact on higher 
education 

5. Utilization of modern techniques in education 
6. Assessment criteria for higher education programs 
7. Developing higher education methodologies and 
tools 

8. Utilizing scientific research for enhancing the higher 
education methodologies and tools 

9. Role of higher education and scientific research in 
developing national economies 

10. Role of sciences and mathematics in enhancing 
scientific research activities and economic 
development 

11. Interaction between production sectors and higher 
education institutions 

12. Globalization and its impact on higher education 
 
Important Dates 
 
Receiving Abstracts   03 Sha'ban 1428 H 15 August 2007 
Receiving full papers 10 Ramadan 1428 H 22 September 
2007 
Notifications of acceptance 07 Dhual-Qa'dah 1428 H 17 
November 2007 
Receiving final versions of papers 21 Dhual-Qa'dah 1428 H 
01 December 2007  
Conference Date 17-20 Safar 1429 H 24-27 February 2008 

Guidelines for research papers 
• All research papers will be peer-reviewed before 
acceptance 
• The papers must incorporate standard scientific 
referencing of sources 
• Topics of the research papers should not be out of 
the scope of the conference theme. 
• Arabic is the conference language. However, papers 
written in English will also be considered. 
• Each research paper should not exceed 12 pages on 
A4 paper or not exceed 6000 words.  
• The first page should include the title of the research 
paper, names of authors, mailing addresses including the 
e-mail of corresponding author, the abstract, and the 
conference topic to which the paper is relevant.  
• The Arabic font used should be “Traditional Arabic” and 
the font size should be 12. If in English, the font should be 
“Times New Roman” and the font size should be 12. 
• Single line spacing should be used. 
• Research papers should be sent as a soft copy MS 
Word document to the Chairman of the Scientific 
Committee by e-mail at the contact address given below.  
• More detailed guidelines and information will be 
published on the website of the conference.  

 

 ر ـــــــــــــاور المؤتمــــــــــمح 
 . استراتيجيات التخطيط في التعليم العالي .1
 .استراتيجيات التخطيط في البحث العلمي .2
 .العالقة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل .3
 . التعليم العام وآثاره على التعليم العالي .4
 . استخدام التقنيات الحديثة في التعليم .5
 . تقويم برامج التعليم العاليمعايير .6
 .معايير اعتماد برامج التعليم العالي .7
 .تطوير طرق التعليم العالي ووسائله .8
 . ووسائلهالعاليتوظيف البحث العلمي في تعزيز أساليب التعليم  .9
 . دور البحث العلمي والتطوير في تنمية االقتصاد الوطني .10
علمي  في تفعيل أنشطة البحث الالعلوم والرياضياتدور  .11

 .والتطوير
 . التفاعل بين القطاعات اإلنتاجية ومؤسسات التعليم العالي .12
 .العولمة وأثرها على التعليم العالي .13
 ةـــــــــــــــخ مهمــــــــــتواري

 الموافق هـ1428 رمضان 20تم تمديد موعد استالم البحوث كاملة حتى  
 م2007 أكتوبر 2

 التاريخ البيان
   استالم البحوث كاملةم2007 سبتمبر 22افق المو هـ1428 رمضان 10

  إشعار قبول البحوث م2007 نوفمبر 17الموافق  هـ1428 ذو القعدة 07

 استالم البحوث  2007 ديسمبر 01الموافق  هـ1428 ذو القعدة 21
 للطباعة

   انعقاد المؤتمرم2008 فبراير 27- 24الموافق  هـ1429 صفر 20 ـ 17

 بحوث  تعليمات عامة للمشاركة ب

 تخضع البحوث للتحكيم كأساس لقبولها  •

تقتصر موضوعات البحوث على الموضوعات ذات العالقة  •
  . بمحاور المؤتمر

اللغة العربية هي اللغة األساس للمؤتمر مع إمكانية قبول  •
 . البحوث باللغة اإلنجليزية

 أو  )A4 ورق قياس  ( صفحة )12( ال يزيد البحث عن  •
  . كلمة )6000( بحدود 

تتضمن الصفحة األولى عنوان البحث وأسماء المؤلفين  •
وعنوان المراسلة والبريد االلكتروني إضافة إلى ملخص البحث 

 والمحور المتعلق بالبحث

 Traditional ونمط  )12( يكون حجم الحرف للنص العربي  •
Arabic وتكون المسافة بين السطور أحادية )Single(. 

 MS( العلمية للمؤتمر بصيغة ترسل البحوث إلى رئيس اللجنة •
Word (بالبريد االلكتروني كما هو موضح في عناويين االتصال . 

سيتم توفير مزيد من التعليمات المفصلة ومعلومات عن  •
 .موقع المؤتمر على االنترنت التسجيل في إعالنات الحقة من خالل
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contact 

For participation or further information, please contact the 
following contact addresses: 

Chairman, Scientific Committee 

"The Second Conference on Planning and Development of 
Education and Scientific Research in the Arab States" 

Adress: King Fahd University of Petroleum & Minerals 

P.O. Box 5083 

Dhahran 31261, Saudi Arabia 

E-mail: erpsc@kfupm.edu.sa    

Tel: (966 3)860 3200 

Fax: (966 3)860 3292 

Website: http://www.kfupm.edu.sa/ERplanning/ 

Registration form 

The registration form is sent in one of two ways:  

- Electronic registration form  

http://www.kfupm.edu.sa/conference/erplanning/application/Registration.aspx 

- Send Registration form by fax 8603292) 9663(+  

 ال ــــــــــــــــن االتصــــــــــعناوي 
للمشاركة أو طلب معلومات إضافية، يرجى االتصال بأحد العناوين 

 : التالية 
 رئيس اللجنة العلمية 

 الدول المؤتمر الثاني لتخطيط وتطوير التعليم والبحث العلمي في"
 " العربية
 جامعة الملك فهد للبترول والمعادن : العنوان

 31261 ، الظهران 5083ب .ص
 المملكة العربية السعودية 

     erpsc@kfupm.edu.sa : البريد اإلليكتروني
 )9663  (8603200 :       هاتف
 )9663  (8603292 :       فاآس

 /http://www.kfupm.edu.sa/ERplanning :الموقع على االنترنت

 لــــــــيــــوذج التسجــــــــنم
 :يتم إرسال نموذج التسجيل بإحدى طريقتين

  تعبئة نموذج التسجيل إلكترونياً-

http://www.kfupm.edu.sa/conference/erplanning/application/Registration.aspx 

 +)9663 (8603292الحصول على نموذج التسجيل وإرساله على الفاكس  -

   
אאאא מ

א א  א

 2007 فـــــخري -
 07-10-30آخر أجل  -  "وهم القوة وقوة الوهم... سيكولوجية التطرف العقائدي   "

 2008 اءــــشت -

 07-12-31آخر أجل  - "يــــور عربـــا من منظــالسيكولوجي" 

  فـــاس، املغـــرب-الغايل أحروشاو . د.أ: املشرف
a-rhali@caramail.com  - aharchaou_rhali@yahoo.fr  

 2008ربيـــع  -

07-12-30آخر أجل  -من التنظري اىل املمارسة...يل النفسي والذات العربيةالتحل"  
 املغرب/  فرنسا–عبداهلادي  الفقري .  د.أ: املشرف

abdelhadi.elfakir2@freesbee.fr -  elfakir@univ-brest.fr   

 2008 صيــــف -

07-03-30آخر أجل  -" حنو قـراء عربيـة... الطب النفسـي الشرعـي "  
األردن/  الواليات املتحدة – نعمان الغرايبة . د.أ: املشرف  

n_gharaibeh@yahoo.com 

 2008 خريـــف -

 07-06-30آخر أجل  -" من منظــور عربيالرهــاب اإلجتمــــاعي " 
 عنابة، اجلزائر -  بوفولة بومخيس .د .أ: املشرف

boufoulab@yahoo.fr -  bbboufoula@hotmail.com 
 

. احملاور هذهملفات إعداد مشارآتنا ئنا الكرام زمالندعوا
 دمتم ذخرا للعلم و املعرفة

تحريرالرئيس 
www.arabpsynet.com/apn.journal/index-apn.htm

 .ترسل األحباث  على عنواني اجمللة اإللكرتونية ورئيس التحرير :مالحظـــة 
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