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الجمعّية الّدوليّة للمجّالت العلميّة الّنارشة باللغة 

العربيّة من أهّم املؤّسسات العلميّة التي تعمل عىل 

تعزيز العالقات العلميّة ب� الباحث� والّنارشين 

واملجّالت العلميّة، مع األخذ يف االعتبار املعاي� 

والّضوابط املعتمدة عىل املستويات الوطنيّة واإلقليميّة 

والّدوليّة. ونظرًا ألهّميّة االطّالع عىل الجهود املبذولة يف 

مجال الّنرش العلمّي عىل املستويات البحثيّة والتّنظيميّة، 

قّررت الجمعيّة عقد مؤ¸ر سنوّي يجمع املجّالت 

األعضاء والباحث� والّنارشين 

واملؤّسسات التي لها 

عالقة بالّنرش 

والتّصنيف محلّيºا 

ودوليºا، باإلضافة 

إىل مراكز البحث 

العلمّي وع�داته 

ووكاالته يف الجامعات 

واملؤّسسات العلميّة

 ذات العالقة. 

يسعى املؤ¸ر إىل التّعريف بدور التّصنيف والّنرش الخاّصة بالجمعيّة الّدوليّة 

للمجّالت العلميّة الّنارشة باللغة العربيّة، وÃسؤوليّات الّنرش ومشاريعه 

ومعاي�ه وضوابطه من جهة، وإىل تأكيد أهّميّة الّنرش العلمّي باللغة العربيّة، 

وخدمة الّنرش العلمّي باللغة العربيّة من جهة أخرى.

ويركّز املؤ¸ر عىل تبادل الخربات ب� القا�È عىل س� عمل املجّالت، وعىل 

إيجاد الّسبل ملعالجة قضايا املجّالت العلميّة الّنارشة باللغة العربيّة، من خالل 

فهم أوسع لعالقة الّنرش بالبحث العلمّي.
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األهداف

املحاور

• االطّالع عىل التّجارب والخربات املختلفة يف مجال نرش املجّالت العلميّة.

• التّعرّف عىل املعاي� والّضوابط الّدوليّة املستخدمة يف تصنيف املجّالت العلميّة.

• رفع مستوى الوعي بأهّميّة ُمعامالت التّأث�، وكيفيّة االستشهاد بأع�ل الباحث�. 

• فتح مجاالت التّعاون ب� املجّالت الّنارشة باللغة العربيّة والجمعيّة.

• االطّالع عىل املعاير املعتمدة يف الجامعات العربيّة وغ�ها يف مجال الّنرش العلمّي.

• تقديم املقرتحات والحلول املناسبة لرفع مستوى املجّالت العلميّة الّنارشة باللغة العربيّة.

• التعرّف عىل مستقبل البحث والّنرش العلمّي باللغة العربيّة.

1. تصنيف املجّالت العلميّة وطنيºا وعربيºا ودوليºا.

2. ُمعامالت التّأث� العربيّة والّدوليّة.

3. تقييم األبحاث العلميّة.

4. االنتحال العلمّي وإشكاليّة امللكيّة الفكريّة.

5. آليّة التّحكيم والتّقييم العلمّي.

6. مشكلة الّنرش التي تواجه املجّالت الّنارشة باللغة العربيّة.

7. الهيئات العلميّة يف املجّالت العلميّة املحّكمة: دورها، موثوقيّتها، ومصداقيّتها.

8. دور الجامعات يف دعم املجّالت العلميّة.

9. الجامعات وتصنيف املجّالت العلميّة الّنارشة باللغة العربيّة.

10. آليّات كتابة املراجع العلميّة ومعاي�ها.

11. دور الجامعات يف اعت�د معاي� التّصنيف للمجّالت العلميّة وتطويرها.

12. تصنيف الجمعيّة الّدوليّة للمجّالت العلميّة الّنارشة باللغة العربيّة.

• آخر موعد إلرسال امللّخصات: نهاية شهر فرباير 2022م.التواريخ

• آخر موعد إلرسال األبحاث كاملة: نهاية شهر مارس 2022م.

• موعد انعقاد املؤ¸ر: 17 – 19 مايو 2022م املوافق 16 – 18 شّوال 1443هـ.

ينعقد املؤ¸ر يف دولة عربيّة، وحسب األوضاع املتاحة، وقد يعقد افرتاضيºا يف حال استمرار املكان

الجائحة.
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:Úينبغي عىل الباحث� مراعاة ما يأ
• أن يتميّز البحث بالِجّدة واألصالة واملنهجيّة العلميّة، وحسن العرض والّسالمة اللغويّة.

• أّال يكون البحث قد نُرش سابًقا، أو قُّدم للّنرش يف مؤ¸ر أو يف مجلّة علميّة.
• أن يتّصل البحث اتّصاًال وثيًقا بأحد محاور املؤ¸ر ويتناوله بشكل علمّي وتطبيقّي.

• أن تكتب البيانات عىل غالف البحث: (عنوان البحث كامًال، اسم املؤ¸ر والجهة املنظِّمة له،
.(Ìّاسم الباحث، الرّتبة العلميّة والوظيفة، وجهة العمل، والعنوان، والهاتف، والربيد اإللكرتو  
• أن تشتمل الّصفحة الثّانية من البحث عىل امللّخص باللغة العربيّة يف حدود صفحة واحدة.

• أن توضع حوايش البحث يف نهاية الّصفحة، وتوضع املراجع يف نهاية البحث.

• أّال تزيد أوراق العمل عن (15) صفحة، وأّال يتجاوز البحث (30) صفحة Ãقاس (A4)، مع

  مراعاة أن يكون نوع الخّط simpliäed Arabic، وحجم املã (14)، وحجم الهامش (12).

• تخضع األبحاث املرَسلة إىل تقييم اللجنة العلميّة، ويتّم االتّصال بأصحاب األبحاث املقبولة عرب

ل عىل الّصفحة األوىل من البحث.   الهاتف أو الربيد اإللكرتوÌّ املسجَّ

• èُنح املشارك شهادة مشاركة، ويُطبع بحثه ضمن أع�ل املؤ¸ر.

يرشف مجلس إدارة الجمعيّة الّدوليّة للمجّالت الّنارشة باللغة العربيّة عىل املؤ¸ر، ويتوّىل التنظيم

التّنسيق مع الجهات املنظِّمة التي تقوم بالتّخطيط واإلعداد والتّحض� والتّصميم والتّنفيذ لجميع 

أع�ل املؤ¸ر.

تتكّون هيئة التّحكيم من أعضاء مجلس اإلدارة، ومن ترّشحهم الهيئة من املختّص� للتّعاون معها التحكيم

يف املجاالت التّخصصية التي تتعلّق ببعض محاور املؤ¸ر.

يرّحب املؤ¸ر بجميع األبحاث والّدراسات التي تتعلّق Ãحاور املؤ¸ر وموضوعاته، مع مراعاة الباحثون

معاي� كتابة األبحاث وأوراق العمل.

صة يف مجال البحث والّنرش والتّصنيف وُمعامالت التّأث� العربيّة والّدوليّة. املدعّوون • املؤّسسات املتخصِّ
• رؤساء ومديرو التّحرير يف املجّالت العلميّة الّنارشة بالعربيّة وبغ�ها.

• عمداء البحث العلمّي ووكالء الجامعات للبحث العلمّي.
• املؤّسسات العلميّة املعنيّة بالتّصنيف ومعامالت التأث�.

• الباحثون واملختّصون.
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