جمعية دولية علمية تهتم باملجالت
العلمية املحكمة يف جميع التخصصات


أ.د .ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﺤﺠﻤﺮي  -اﻷﻣني اﻟﻌﺎم
مجلة اللسان العريب

أ.د .ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻨﻲ دوﻣﻲ  -اﻷﻣني اﻟﻌﺎم اﳌﺴﺎﻋﺪ
مجلة اتحاد الجامعات العربية لآلداب

أ.د .ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺠﻴﺐ اﻟﴩﺑﺠﻲ  -اﻷﻣني اﻟﻌﺎم اﳌﺴﺎﻋﺪ
املجلة األردنية للمكتبات واملعلومات

أ.د .ﻏﺴﺎن ﻣﺮاد  -اﻷﻣني اﻟﻌﺎم اﳌﺴﺎﻋﺪ
مجلة دراسات جامعية يف اآلداب والعلوم اإلنسانية

أ.د .اﻟﻄﺎﻫﺮ ﻣﺤﻤﺪ داود  -اﻷﻣني اﻟﻌﺎم اﳌﺴﺎﻋﺪ
مجلة دراسات عربية

أ.د .ﻧﺎﴏ ﺳﻠﻴﻢ اﻟﺤﻤﻴﺪي  -اﻷﻣني اﻟﻌﺎم اﳌﺴﺎﻋﺪ
مجلة الجمعية العلمية السعودية لألدب العريب

أ.د .اﻟﻬﺎﺷﻤﻲ اﻟﻌﺮﺿﺎوي  -اﻷﻣني اﻟﻌﺎم اﳌﺴﺎﻋﺪ
املجلة العربية الرتبوية

أ.د .ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ دﻳﻦ  -اﻷﻣني اﻟﻌﺎم اﳌﺴﺎﻋﺪ
املجلة العلمية الدولية للغة والثقافة

أ.د .آدم أﺣﻤﺪ ﻓﺮح
مجلة كردفان للعلوم الرتبوية واإلنسانية

أ.د .ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪ اﳌﺠﻴﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ
مجلة اللغة العربية وآدابها

أ.د .ﺳﻠﻄﺎن ﻏﺎﻟﺐ اﻟﺪﻳﺤﺎين
املجلة الرتبوية

أ.د .ﻋﺼﺎم واﺻﻞ
مجلة اآلداب للدراسات اللغوية واألدبية

أ.د .ﻟﻌﲆ ﻋﲇ ﺳﻌﺎد
مجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتامعية

أ.د .ﱄ ان ﺳﻮب
مجلة اللغة العربية واألدب العريب

أ.د .ﻣﺤﻤﺪ اﻷﻣني أن ﺑﺎرﻳﻚ
مجلة الدراسات التاريخية واالجتامعية

أ.د .ﻫﻨﻲء ﻣﺤﻠﻴﺔ اﻟﺼﺤﺔ
مجلة اللغة العربية واألدب العريب

أ.د .ﻫﻮ ﻳﻮ ﺷﻴﺎﻧﻎ
مجلة الدراسات العربية


اﻟﺪوﻟ ّﻴﺔ
اﳌﺆمتﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﺠﻤﻌ ّﻴﺔ ﱠ
ّ
ﻟﻠﻤﺠﻼت اﻟﻌﻠﻤ ّﻴﺔ اﳌﺤﻜّﻤﺔ
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ﻣﻘﺪﻣﺔ

دﻋﻮة
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ
واﻟﺤﻀﻮر

يهدف املؤمتر السنوي للجمعية الدولية للمجالت العلمية
املحكمة إىل التعريف بجهود املؤسسات والجامعات
واملجالت العلمية املحكمة يف مجال البحث العلمي ،ويركز
عىل معايري التصنيف ومعامل التأثري الوطنية والدولية،
ويسعى إىل تعزيز ودعم تبادل الخربات واالطالع عىل
التجارب الناجحة يف مجال النرش والبحث العلمي.
كام يهتم املؤمتر ببحث التحديات والصعوبات التي تواجه
املجالت العلمية والباحثني ،ويعمل عىل منح الفرصة
للمشاركني من أجل تقديم تجاربهم
وخرباتهم يف مجال البحث
العلمي  ،إضافة إىل
األبحاث
التعريف
التأثري
بآليات النرش
اعتامد املجالت
العلمية املحكمة
التصنيف
واألبحاث املنشورة املجالت
وتقديم
فيها،
التحكيم
املبادرات واملقرتحات
لتطوير املجالت العلمية
املحكمة.

ﻛام ﻳﺴﻌﻰ املؤمتر إىل التعريف بجهود مراكز البحث واملجالت العلمية املحكمة يف
جميع التخصصات ،إضافة إىل الرتكيز عىل البحث العلمي والتصنيف والنرش املحيل
والدويل للمجالت العلمية.
وﻳﺮﻛّﺰ املؤمتر ،فضال عن ذلك ،عىل تبادل الخربات بني القامئني عىل سري عمل
املجالّت ،وعىل إيجاد السبل ملعالجة قضايا املجالّت العلمية املحكمة ،من خالل
فهم أوسع لعالقة النرش بالبحث العلمي.
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دﻋﻮة
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ
واﻟﺤﻀﻮر

اﻷﻫﺪاف

• االطالع عىل التجارب والخربات املختلفة يف مجال نرش املجالت العلمية.
• التعرف عىل املعايري والضوابط الدولية املستخدمة يف تصنيف املجالت العلمية.
• رفع مستوى الوعي بأهمية معامالت التأثري ،وكيفية االستشهاد بأعامل الباحثني.
• االطالع عىل املعايري املعتمدة يف املؤسسات العربية وغريها يف مجال النرش العلمي.
• التعرف عىل مستقبل البحث والنرش العلمي وطنياً ودولياً.

اﳌﺤﺎور

 .1تصنيف املجالت وطنياً وعربياً ودولياً.
 .2معامالت التأثري العربية والدولية.
 .3الهيئات العلمية يف املجالت العلمية املحكمة :دورها ،موثوقيتها ،ومصداقيتها.
 .4عالقة األبحاث املنشورة يف املجالت العلمية بالتطور املعريف والتنموي.
 .5معايري وضوابط البحث العلمي املحكم.
 .6االنتحال العلمي وإشكالية امللكية الفكرية.
 .7التحكيم العلمي لألبحاث :آلياته وقواعده.
 .8اسرتاتيجية تنمية املجلة إىل مستوى املحكمة الدولية.
 .9إدارة املجلة اإللكرتونية.

اﳌﻜﺎن
واﻟﺰﻣﺎن

• ينعقد املؤمتر يف الرباط باململكة املغربية.

اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﻟﻠﺤﻀﻮر
واﳌﺸﺎرﻛﺔ

• يتم التسجيل للمشاركة مبداخلة يف املؤمتر عرب املوقع اإللكرتوين للجمعية.
• يتم التسجيل للحضور فقط عرب املوقع اإللكرتوين للجمعية.
• جميع املعلومات املتعلقة بالسفر والتأشريات واإلقامة متوافرة عرب املوقع اإللكرتوين.

•  29 - 27دﻳﺴﻤﱪ 2022م
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إرﺷﺎدات

ينبغي عىل الباحثني مراعاة ما يأيت:
والسالمة اللغويّة.
• أن يتم ّيز البحث بال ِج ّدة واألصالة واملنهج ّية العلم ّية ،وحسن العرض ّ
• ّأال يكون البحث قد نُرش سابقًا ،أو قُ ّدم لل ّنرش يف مؤمتر أو يف مجلّة علم ّية.
وتطبيقي.
علمي
• أن يتّصل البحث ات ً
ّ
ّصاال وثيقًا بأحد محاور املؤمتر ويتناوله بشكل ّ
كامال ،اسم املؤمتر والجهة املنظِّمة له،
• أن تكتب البيانات عىل غالف البحث) :عنوان البحث ً
اسم الباحث ،ال ّرتبة العلم ّية والوظيفة ،وجهة العمل ،والعنوان ،والهاتف ،والربيد اإللكرتو ّين(.
الصفحة الثّانية من البحث عىل املل ّخص باللغة العربيّة يف حدود صفحة واحدة.
• أن تشتمل ّ
الصفحة ،وتوضع املراجع يف نهاية البحث.
• أن توضع حوايش البحث يف نهاية ّ
وأال يتجاوز البحث ) (30صفحة مبقاس ) ،(A4مع
• ّأال تزيد أوراق العمل عن ) (15صفحةّ ،
مراعاة أن يكون نوع الخ ّط  ،simplified Arabicوحجم املنت ) ،(14وحجم الهامش ).(12
املرسلة إىل تقييم اللجنة العلميّة ،ويت ّم االتّصال بأصحاب األبحاث املقبولة عرب
• تخضع األبحاث َ
الصفحة األوىل من البحث.
الهاتف أو الربيد اإللكرتو ّين املس َّجل عىل ّ
• ُمينح املشارك شهادة مشاركة ،ويُطبع بحثه ضمن أعامل املؤمتر.

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ

ويتوىل التّنسيق مع
ّ
للمجالت العلم ّية املحكّمة عىل املؤمتر،
ّ
يرشف مجلس إدارة الجمع ّية ال ّدول ّية
الجهات املنظِّمة التي تقوم بالتّحضريات الالزمة لتّنفيذ أعامل املؤمتر.

اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ

املختصني للتّعاون معها
تتك ّون هيئة التّحكيم من أعضاء مجلس اإلدارة ،ومن ترشّ حهم الهيئة من
ّ
يف املجاالت التّخصصية التي تتعلّق ببعض محاور املؤمتر.

اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن

ير ّحب املؤمتر بجميع األبحاث وال ّدراسات التي تتعلّق مبحاور املؤمتر وموضوعاته ،مع مراعاة
معايري كتابة األبحاث وأوراق العمل.

اﳌﺪﻋ ّﻮون

• وكالء ونواب الجامعات وعمداء البحث العلمي.
املجالت العلم ّية املحكّمة.
• رؤساء ومديرو التّحرير يف ّ
املتخصصة يف مجال البحث وال ّنرش والتّصنيف و ُمعامالت التّأثري العرب ّية وال ّدول ّية.
املؤسسات
ِّ
• ّ
واملختصون.
• الباحثون
ّ
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