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يهدف املؤ�ر السنوي للجمعية الدولية للمجالت العلمية 

املحكمة إىل التعريف بجهود املؤسسات والجامعات واملجالت 

العلمية املحكمة يف مجال البحث العلمي، ويركز عىل معاي� 

التصنيف ومعامل التأث� الوطنية والدولية، ويسعى إىل تعزيز 

ودعم تبادل الخربات واالطالع عىل التجارب الناجحة يف مجال 

النرش والبحث العلمي.
ك� يهتم املؤ�ر ببحث التحديات والصعوبات التي تواجه 

املجالت العلمية والباحث²، ويعمل املؤ�ر عىل منح الفرصة 

لصناع القرار واملسؤول² يف الجامعات

باملشاركة وتقديم تجاربهم 

وخرباتهم يف مجال البحث 

العلمي وعالقته 

بالرتقيات العلمية 

لألساتذة، إضافة إىل 

التعريف بآليات 

اعت�د املجالت 

العلمية املحكمة 

واألبحاث املنشورة فيها، 

وتقديم املبادرات واملقرتحات 

لتطوير املجالت العلمية املحكمة

ك¨ يسعى املؤ�ر إىل التّعريف بجهود املؤسسات والجامعات واملجالت العلمية 

املحكمة يف جميع التخصصات، إضافة إىل الرتكيز عىل البحث العلمي والتّصنيف 

والّنرش املحيل والدويل للمجالت العلمية، وإىل تأكيد أهّميّة الّنرش العلمّي يف 

جميع التخصصات.

ويركّز املؤ�ر عىل تبادل الخربات ب² القا²Â عىل س� عمل املجّالت، وعىل إيجاد 

الّسبل ملعالجة قضايا املجّالت العلميّة املحّكمة، من خالل فهم أوسع لعالقة الّنرش 

بالبحث العلمّي.

مقدمة

دعوة
للمشاركة
والحضور
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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 الباحث². 

• فتح مجاالت التّعاون ب² املجّالت العلمية املحّكمة والجمعيّة.

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

• تقديم املقرتحات والحلول املناسبة لرفع مستوى املجّالت العلميّة املحّكمة.

• التعرّف عىل مستقبل البحث والّنرش العلمّي وطنيًا ودوليًا.

1. تصنيف املجّالت العلميّة وطنيÌا وعربيÌا ودوليÌا.

2. ُمعامالت التّأث� العربيّة والّدوليّة.

3. معاي� وضوابط البحث العلمي املحكم يف الجامعات.

4. االنتحال العلمّي وإشكاليّة امللكيّة الفكريّة.

5. آليّة التّحكيم والتّقييم العلمّي لألبحاث.

6. مشكلة الّنرش التي تواجه املجّالت العلميّة املحّكمة.

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

8. دور الجامعات يف دعم املجّالت العلميّة.

9. معاي� وضوابط الجامعات لتصنيف املجّالت العلميّة املحّكمة.

10. آليّات كتابة املراجع العلميّة ومعاي�ها.

11. آليّات التحّكيم العلمي وقواعده.

12. تصنيف الجمعيّة الّدوليّة للمجّالت العلميّة املحّكمة.

13. عالقة البحث العلمي املنشور يف املجالت العلمية بالتطور العلمي واملعريف والتنموي.

14. دور املجالت العلمية يف رفع مستوى التصنيف الدويل للجامعات.

املكان
• ينعقد املؤ�ر يف الرباط باململكة املغربية.والزمان

• 14 - 16 يونيو 2022م

التسجيل
للحضور
واملشاركة

• يتم التسجيل للمشاركة Ñداخلة يف املؤ�ر عرب املوقع اإللكرتوÅ للجمعية.

• يتم التسجيل للحضور فقط عرب املوقع اإللكرتوÅ للجمعية.

.Åجميع املعلومات املتعلقة بالسفر والتأش�ات واإلقامة متوافرة عرب املوقع اإللكرتو •
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:Òينبغي عىل الباحث² 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،
.(Åّاسم 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 Ñقاس (A4)، مع

  مراعاة أن يكون نوع الخّط simpliàed Arabic، وحجم املß (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 اإللكرتوÅّ املسجَّ

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

يرشف مجلس إدارة الجمعيّة الّدوليّة للمجّالت العلميّة املحّكمة عىل املؤ�ر، ويتوّىل التّنسيق مع التنظيم

الجهات املنظِّمة التي تقوم بالتّحض�ات الالزمة لتّنفيذ أع�ل املؤ�ر.

تتكّون هيئة التّحكيم من أعضاء مجلس اإلدارة، ومن ترّشحهم الهيئة من املختّص² للتّعاون معها التحكيم

يف املجاالت التّخصصية التي تتعلّق ببعض محاور املؤ�ر.

يرّحب املؤ�ر بجميع األبحاث والّدراسات التي تتعلّق Ñحاور املؤ�ر وموضوعاته، مع مراعاة الباحثون

معاي� كتابة األبحاث وأوراق العمل.

• وكالء ونواب الجامعات وعمداء البحث العلمي.املدعّوون
• رؤساء ومديرو التّحرير يف املجّالت العلميّة املحّكمة.

صة يف مجال البحث والّنرش والتّصنيف وُمعامالت التّأث� العربيّة والّدوليّة.  • املؤّسسات املتخصِّ
• الباحثون واملختّصون.
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