
 

 

 بعنوان ROMORالختامية لمشروع  عمل ال ورشة

إدارة مخرجات البحث العلمي عبر المستودعات المؤسسية نتائج وتأثير وديمومة مشروع 

 (ROMORمتاحة الوصول في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية )

 مختصرةأجندة 
  

دارة مشروع إدارة مخرجات البحث العلمي عبر المستودعات المؤسسية متاحة الوصول في مؤسسات التعليم إ تنظم

تهدف الى استعراض ورشة عمل  وروبي+ األErasmus( الممول من برنامج ROMORالعالي الفلسطينية )

ذلك ك على المدى الطويل. تستعرض الورشةأهم نتائج المشروع وتأثيره وكيفية تحقيق ديمومة لمخرجات المشروع 

بية وخالل مجموعة من الزيارات العلمية والبحثية والتدريبية للجامعات األورمن الخبرات والمعارف المكتسبة 

والتي قام بها عدد من العاملين في الجامعات الفلسطينية الشريكة في المشروع. كما وستتناول الورشة مجموعة من 

سات المهمة في مجال إدارة البيانات البحثية ومشاركتها والتي من شأنها االرتقاء بالممارسات المفاهيم والممار

إنشاء آلية  الورشة المشاركين على ستطلعتاحة العلوم في جامعاتنا الفلسطينية. كما إالعلمية والبحثية المبنية على 

 المستودعات المؤسسية مفتوحة الوصول.

 البرنامج

 9102 أكتوبر 8الثالثاء 

 غزة -الجامعة اإلسالمية: قاعة المؤتمرات في مبنى طيبة 

 (942قاعة رقم ) -ملحق معهد الحقوق  جامعة بيرزيت: 

 المتحدث الموضوع الوقت

 الجلسة اإلفتتاحية 01:01 – 01:11

 رئيس الجامعة اإلسالمية

 رئيس جامعة بيرزيت

ث والبح معالي وزير التعليم العالي
 العلمي

01:01 – 00:01 

نتائج وتأثير مشروع إدارة 
مخرجات البحث العلمي من خالل 

المستودعات المؤسسية متاحة 

 ROMORالوصول 

 ROMORفريق مشروع 

 استراحة 00:01 – 00:01

البنى التحتية إلدارة مخرجات  00:11 – 00:01
نماذج من جامعات البحث العلمي: 

 والمنطقة وأوروبافلسطينية 

 جامعات فلسطينية

 ASRENمؤسسة 

 جامعة جالسجو

 استراحة الغذاء 00:11 – 00:11



 

 

‹#› 

جلسة نقاش: خارطة طريق وطنية  01:01 – 00:11
 أو اقليمية؟ مطالب وتحديات

 شركاء المشروع

 الجامعات

 الوزارة

 الضيوف

ملخص اليوم األول وعرض أجندة  00:11 – 01:01
 اليوم الثاني

 ROMORفريق مشروع 

 9102أكتوبر  2األربعاء 

 غزة -الجامعة اإلسالمية: قاعة المؤتمرات في مبنى اللحيدان 

دارة الشؤون االكاديمية ، جامعة إقاعة االجتماعات، مبنى جامعة القدس المفتوحة: 

  البيرة -القدس المفتوحة ،  البالوع 

 المتحدث الموضوع الوقت

 جامعة القدس المفتوحة الجلسة اإلفتتاحية 01:11 – 14:01

 الجلسة األولى: 00:01 – 01:11

Open Science and Research Data 
Management 

الفئة المستهدفة: الباحثون وطلبة الدراسات العليا 
والموظفون في المكتبة والبحث العلمي المسئولون 

 عن إدارة مخرجات البحث العلمي

1. Open Science 

2. FAIR Data Principles 

3. Data Management Plan 

 ات ولقاءات مع الشركاء األوروبييننقاش

 جامعة خضوري

 جامعة بيرزيت

 جامعة القدس المفتوحة

 استراحة 00:01 – 00:01

 الجلسة الثانية: 00:11 – 00:01

Data Carpentry 

 الفئة المستهدفة: الباحثين وطلبة الدراسات العليا

1. Introduction to OpenRefine 

2. Introduction to R 

 

 

 الجامعة اإلسالمية
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ولقاء ات ولقاءات مع الشركاء األوروبيين نقاش
 ROMORطلبة الحراك ضمن مشروع ب

 استراحة الغذاء 00:11 – 00:11

 الجلسة الثالثة: 01:01 – 00:11

How to set up an Open Access 
Institutional Repository? 

 

الفئة المستهدفة: الموظفون في المكتبة والبحث 
العلمي ومراكز الحاسوب المسئولون عن إدارة 

 مخرجات البحث العلمي 

 

1. Setting up institutional repositories 
in steps 

2. Copyright and Licensing issues 

3. Developing IR Policies 

4. Evaluation metrics and 
CoreTrustSeal  

 

  ات ولقاءات مع الشركاء األوروبييننقاش

 الجامعة اإلسالمية

 جامعة بيرزيت

 جامعة خضوري

 

 ROMORفريق مشروع  ملخص الورشة وتسليم شهادات الحضور 00:11 – 01:01

 

 

 


