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Abstract: 

The aim of the study was identifying the reality of the electronic journal of the Faculty of Arts 

at Misurata University, and knowing its compatibility with the standards of a number of 

databases and directories of international journals. The researcher has applied a descriptive 

analytical approach to compare and evaluate between what was offered in the electronic 

journal and the indicators mentioned in the model approved by the University of Al-Quds. 

According to the results of the study, it was found that, despite the journal has committed to 

the majority of standard indicators; there is a shortcoming in its website as it needs to be 

modified in a way that ensures attracting readers. In addition, the receiving date, the date of 

announcing the publication, and the year of issuance are not documented. Moreover, the 

researcher's international academic number and the document DOI have not identified in the 

published articles. It should also be noted that the publication in the journal has ceased since 

the beginning of the year (2022). A number of recommendations can be suggested which might 

contribute to the improvement and development of scientific research policies at the Faculty 

of Arts, Misurata University. First, it is recommended to initiate a scientific research plan. 

Secondly, it is suggested to develop the faculty members' research skills and competencies 

locally and internationally by participating in courses designed for this purpose. Thirdly, it is 

important to provide research scholarships and incentives to the faculty members for 

publishing their aricles in the journal. Moreover, financial rewards to refereeing committees 

for reviewing scientific studies can be necessary in order to ensure the continuous issuance 

of journal. Finally, it is significant to work on classifying and indexing scientific articles in 

order to make it easier for researchers to access them with less time, effort and cost.. 

Key words: Electronic Periodical, Electronic Periodical Evaluation, E-Journal Evaluation 
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ونيةمجلة كلية اآلداب   بجامعة مرصاتة: دراسة تقويمية  اإللكتر

 

 ليىل محمد الزريدي

 ليبيا  ،جامعة مرصاتة ،الباحثة

 

 :الملخص

ونيةهدف البحث التعرف عىل واقع مجلة كلية اآلداب   توافقها لمعايتر عدد من  ومعرفة مدى    ،بجامعة مرصاتة  اإللكتر

ي التحليىلي قواعد البيانات وأدلة الدوريات العالمية، وذلك باستخدام المنهج 
والمقارنة والتقييم بير  ما هو متوافر    ،الوصف 

ونيةبمجلة كلية اآلداب   ي النموذج المعتمد من جامعة القدسبجامعة    اإللكتر
ات المذكورة ف  عىل  وبناء    . مرصاتة والمؤشر

، إال أنه يوجد قصوًرا  نتائج   ات المعايتر ام المجلة بغالبية مؤشر ي موقع المجلة، حيث أنه  الدراسة تبير  أنه، وبالرغم من التر 
ف 

عالن  إفيها تاري    خ استالم البحث وتاري    خ  المجلة لم يوثق  تعديل بشكل يضمن جذب القراء إليه، باإلضافة أن  إىل    يحتاج

مالحظة أنه ال يوجد بالمقاالت المنشورة بالمجلة ما يعرف بالرقم األكاديمي الدوىلي للباحث  ع  م  نشر البحث وسنة الصدور. 

اإلشارة  تجدر  للوثيقة. كما  المعرف  )إىل    والرقم  عام  بداية  منذ  المجلة  صدور  من  (.  2022توقف  عدد  البحث  ح  يقتر

ي تحسير  وتطوير سياسات البحث العلمي 
ي   اآلداب  بكليةالتوصيات يؤمل أن تسهم ف 

ي اآلتر
.  1:  بجامعة مرصاتة، وتتمثل ف 

  .  تفعيل خطة البحث العلمي

مشاركتهم بالدورات مهارات وكفايات أعضاء هيئة التدريس البحثية عىل المستوى المحىلي والدوىلي من خالل  . تطوير  2

 . الالزمة لتحقيق ذلك

هيئة  3 ألعضاء  تشجيعية  وحوافز  بحثية  منح  توفتر  يقو .  لما  تحكيم  التدريس  للجان  مالية  ومكافآت  نشر  من  به  مون 

 استمرار صدورها. العلمية لضمان   ومراجعة األبحاث

 من قبل الباحثير  بأقل وقت وجهد وتكلفة. . العمل عىل تصنيف وتكشيف المقاالت العلمية بها ليسهل الوصول إليها  4

ونيةالدورية  :  الكلمات المفتاحية ونية، تقييم الدوريات اإللكتر ونية، معايتر تقييم الدوريات اإللكتر  . اإللكتر
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 : المقدمة

ات تحديد مستوى اإلنتاج العلمي عىل المستوى الدوىلي فهذا اإلنتاج يعد إثراء   يعتتر النشر العلمي من أحد مؤشر

العلمية   أهم األنشطة  يعتتر من  للتحكيم، كما  العلمية ويخضع  قيتهم للمعرفة  لتر باعتباره معياًرا  التدريس  ألعضاء هيئة 

 
ً
أيضا باإلشارة  وتكرار  إىل    العلمية،  العلمية  المجالت  ي 

ف  المنشورة  البحوث  عدد  عىل  يعتمد  الجامعات  تصنيف  أن 

االستشهاديات واالقتباسات المرجعية لهذه البحوث، ولهذا نجد أن الجامعات حريصة عىل أن يكون ضمن مرافقها مركًزا 

ي حل الكثتر من  لل
بحوث العلمية تتوىل عملية النشر العلمي باعتبار أن البحوث والدراسات تساهم بشكل كبتر وفاعل ف 

ي تواجه المجتمعات اإلنسانية وتعمل عىل رقيها. 
 المشكالت التر

المجالت   ونيةتعد  أفكار   اإللكتر عن  ناتجة  معرفة رصيحة  تتضمن  المهمة كونها  المعلومات  مصادر  من  مصدًرا 

المجالت   تكتسب  ونية أصيلة، كما  وسهلة    اإللكتر النشر  أنها شيعة  بحكم  حديثة  المعلومات  هذه  بأن  العلمية  قيمتها 

ي تقوم عىل بث وتوزي    ع ال
ي  نظم المعلومات مفتوحة المصدر التر

معلومات والمعرفة لتصل  الوصول واإلتاحة خاصة ف 

ي نفس الوقت ومن أماكن متعددة. 
 ألكتر عدد من المستخدمير  ف 

ونيةمجلة كلية اآلداب  و  ترقيم دوىلي موحد    اإللكتر  ولها 
المحكمة من قبل متخصصير  العلمية  المجالت  هي من 

ISBN) حيث تصدر بشكل دوري منتظم ) نصف سنوي ( خاصة بعد ، ي
وت  ي و اإللكتر

ي شكلها الورفر
ما تحصلت  كلية    ( ف 

 . ي امجر  اآلداب عىل االعتماد المؤسسي وسعي أقسامها العلمية حالًيا لالعتماد التر

يتضمن هذا البحث التعرف عىل واقع مجلة كلية اآلداب من حيث نظام النشر وقواعده وضوابط الهيئة االستشارية 

ي حير   
ي الصدور، ف 

اته ومدى االنتظام ف  ي تناول معرفة مدى توافق  والتحكيم واتجاهات الصدور وفتر
أن الجانب التطبيفر

ي نسختها  
ونيةمجلة كلية اآلداب ف     اإللكتر

ً
للنموذج    لمعايتر عدد من قواعد البيانات العالمية وأدلة الدوريات العالمية وفقا

 الذي وضعته جامعة القدس المفتوحة. 

 

 
ا
 : اإلطار العام للبحثأول

 : . مشكلة البحث1

ا لمعايتر االعتماد رغم اهتمام كلية  
ً
اآلداب بجامعة مرصاتة بوظيفة البحث العلمي وتأسيسها مكتب للبحوث وفق

ي 
األخالفر والميثاق  العلمي  البحث  سياسة  واستحداث  بها  التدريس  ي ألعضاء هيئة 

البحت  بالنشاط  متخصص  المؤسسي 

امهم بها من خالل وجود خطة للبحث العلمي عىل مستوى األقسام العلمية تح ا لمتطلباوالتر 
ً
ي  قيق ي تلتر امجر ت االعتماد التر

قيات المتنوعة  حاجتهم ومن هنا جاءت فكرة البحث   ،(  توقفت عن الصدور 2022إال أنها عام )  ،للنشر العلمي ألغراض التر

 ما  سبب توقف صدور مجلة كلية اآلداب ؟ : لمعرفة السبب الكامن وراء توقفها حيث تمثل سؤال البحث الرئيس، وهو 

: حيث يتفر  ي
 ع عن هذا السؤال عدد من التساؤالت الفرعية تتمثل ف 

ي نسختها   .1
ونيةما هو واقع مجلة كلية اآلداب ف  ا لقواعد النشر   اإللكتر

ً
وضوابط الهيئة االستشارية والتحكيم    ،وفق

 واتجاهات الصدور ومدى انتظامه. 

ي نسختها 2
ونية. ما مدى توافق مجلة كلية اآلداب ف   مع المعايتر العالمية.  اإللكتر
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ي تحسير  وتطوير الوضع الراهن و الممارسات الحالية والمستقبلية لمجلة 3
ي تسهم ف 

حات والتوصيات التر . ماهي المقتر

ونيةكلية اآلداب   بجامعة مرصاتة.  اإللكتر

 

 : أهمية البحث

ي تسليط الضوء عىل مصدر مهم من مصادر المعلومات أال وهو الدوريات  
ونيةتتمثل أهمية البحث ف  نظًرا    اإللكتر

واألصا واالبتكار  بالحداثة  تمتاز  مقاالت وبحوث  تتضمن  ي  ألنها 
ف  البحث  أهمية هذا  تكمن  اآلداب  ألة كما  مجلة كلية  ن 

ونية ي للمنافسة مما   اإللكتر
، وترتفر ي عىل ترتيب اتستجيب للمعايتر دراج  إلجامعة محلًيا ودولًيا خاصة بعد ينعكس باإليجاتر

 . جامعة مرصاتة ضمن قاعدة البيانات العالمية سكوبس، وتوجهها بجدية مواكبة المجالت العلمية العالمية

 

 : أهداف البحث

ي نسختها  .1
ونيةمعرفة واقع  مجلة كلية اآلداب ف   : من حيث  اإللكتر

.  -أ   قواعد النشر

 . الهيئة االستشارية والتحكيمضوابط  -ب

ي الصدور  -ت
اته ومدى االنتظام ف   . الصدور وفتر

ي نسختها   .2
ونيةمعرفة مدى توافق مجلة كلية اآلداب ف    بيانات وأدلة الدوريات العالمية، لمعايتر عدد من قواعد ال اإللكتر

 وه: 

 قاعة بيانات شبكة العلوم.  -أ 

 قاعدة بيانات سكوبس.  -ب

 دواج. دليل حرص دوريات الوصول الحر   -ت

ي تحسير  وتطوير الوضع الراهن و الممارسات الحالية والمستقبلية لمجلة   .3
حات وتوصيات يؤمل أن تساهم ف  وضع مقتر

ونيةكلية اآلداب   بجامعة مرصاتة.  اإللكتر

 

 : حدود البحث

ي للكلية. طبق هذا البحث عىل مجلة كلية اآلداب بجامعة مرصاتة المتاحة عىل الموقع  : الحدود الجغرافية .1
وت   اإللكتر

ي مجلة كلية اآلداب  الحدود الموضوعية: تتمثل .2
ونيةالحدود الموضوعية للبحث ف   بجامعة مرصاتة.  اإللكتر

الزمنية:  .3 )  الحدود  ي سنة 
ي كانت ف 

ونًيا، والتر إلكتر المجلة  بداية نشر مقاالت  ي 
الدراسة   2017تتمثل ف  ( وحتر تاري    خ 

ي وكانت الدافع وراء القيام بهذا البحث2022)
ي لم ينشر فيها أي عمل بحت 

 . (. وهي السنة التر
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 : منهج البحث

الواقع   بتحديد  يهتم  الذي  وهو  التحليىلي  ي 
الوصف  المنهج  الدراسة   اتبعت 

ي العمل عىل تطويره  
  ، ( 132-131، الصفحات  2004)أبو النرص،  و جمع الحقائق عنه و تحليل بعض جوانبه، بما يساهم ف 

المواقع   وتحليل  من خالل وصف  ونية وذلك  القوة    اإللكتر نقاط  وتحديد  لها  ة  المباشر المالحظة  طريق  عن  للدوريات 

البحث  وإجراءات  ي 
البحت  التدريس  أعضاء هيئة  ألداء  والتطوير  التحسير   ي 

ف  تساهم  بتوصيات  والخروج  بها،  والضعف 

ي عىل مستوى كلية اآلداب/ جامعة مرص  ،العلمي لهم امجر ا لمتطلبات االعتماد المؤسسي واالعتماد التر
ً
 اتة. وتحقيق

 

 أدوات جمع البيانات: 

ي المصادر ذات الصلة بموضوع البحث.  .1
 مسح أدب الموضوع والبحث ف 

ي للمجلة.  .2
وت   الدخول عىل الموقع اإللكتر

 استقراء صفحة الغالف بغرض توثيق المعلومات الالزمة عنها.  .3

ي   .4
وألنه شامل ويغطي    ،تقييم الدورياتاستخدام نموذج جامعة القدس وكان السبب وراء اختيار هذا النموذج لبساطته ف 

ي قواعد البيانات وأدلة الدوريات العالمية. 
وط والمعايتر المعتمدة ف   كل الشر

 

 خطوات البحث: 

ي النقاط االتية: 
 الخطوات المنهجية إلنجاز هذه الدراسة  يمكن حرصها ف 

ونيةحرص أعداد بمجلة كلية اآلداب  .1  . (2022- 2017قيد الدراسة.) اإللكتر

ي الدراسة بما هو موجود بالمجلة بمعت  أن المؤشر ) ينطبق أو ال   .2
ي النموذج المعتمد ف 

ات المذكورة ف  مقارنة المؤشر

 ينطبق(. 

 . ( 05-01إعطاء درجة توضح مدى تحقيق المجلة للمؤشر ) .3

ات.  .4 ي عدد المؤشر
به ف   حساب الدرجات ورص 

 ( نجمة فيتم اعتمادها. 50وإذا زاد عن ) ،المجلة ( فال يتم اعتماد 50إذا بلغ عدد النجوم أقل من ) .5

ي تحسير  وتطوير مجلة كلية اآلداب   .6
حات وتوصيات تسهم ف  ونيةالخروج بمقتر ا لمتطلبات   اإللكتر

ً
بجامعة مرصاتة وفق

 معيار البحث العلمي ومتطلبات المعايتر المحلية والدولية. 

 

 : مصطلحات البحث

، الدوريات:  .1
ً
ا ورقًما متسلسال ا ممتر ً

ً
ات منتظمة ويحمل عنوان ي فتر

يطلق مصطلح الدوريات عىل  مطبوع دوري يصدر ف 

ي إعداد مقاالته العديد من الكتاب
ك ف  ا ويشتر

ً
ا محدد

ً
ي،    ماال نهاية. إىل    ويتوقع صدوره  ،وتاريخ ، صفحة 2009)همشر

136 ) . 

ونيةالدورية   .2 واألفكار   اإللكتر والمعلومات  المقاالت  من  يتضمن جملة  دوري  بشكل  يصدر  ي 
وت  إلكتر وعاء  إال  ما هي 

ن  ،فهي تصدر عن جامعات أو مؤسسات أكاديمية  ، لمؤلفير  وباحثير  ومتخصصير   ت أو  تكون متاحة إما عىل شبكة اإلنتر
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رة أ  و اال عىل األقراص الملتر 
ً
ي ويكون لها نظتر مطبوع تقليدي.   ،ثنير  معا

وت  ي شكل إلكتر
، 2019)بكاري ي.،    أي أنها تكون ف 

 (32صفحة 

ونيةتقييم الدوريات   .3 ونية  : اإللكتر التحكيم واالختبار وفق جملة من المعايتر بهدف تقدير  إىل    هو إخضاع أي دورية إلكتر

هيئة التحرير،    ،) اسم الدورية جهة اإلصدار : فعاليتها وجودتها، ويجب مراعاة عدة جوانب أساسية أثناء عملية التقييم هي 

، والتوزي    ع نوع اإلتاحة...(  ( 58، صفحة 2019)بكاري ي.،  الرقم الموحد النشر

 

 : الدراسات السابقة

ونيةالتعرف عىل مدى نفاذ وتواجد الدوريات  إىل    هدفت هذه الدراسة   (:   2021دراسة )سعيد وأونيسي   .1 ذات    اإللكتر

 
ً
وتحديدا العالمية  األدلة  ي 

ف  المكتبات  علم  مجال  ي 
ف  الحر  )  الوصول  عىل    DOAJ)دليل  والوقوف   ، عالمي نموذج  كأبرز 

 
ً
   خصائص واتجاهات تلك الدوريات موضوعيا

ً
 وجغرا  ولغويا

ً
ات الدليل، واعتمدت الدراسة    فيا من خالل قراءة تحليلية لمؤشر

، وقد تم التوصل  ي التحليىلي
( كأحد مصادر الوصول الحر للمعلومات   DOAJ عدة نتائج منها أهمية دليل)إىل    المنهج الوصف 

ي علم المكتبات عالمًيا مع مالحظة ضآلة مرئية الدوريات  177فهو يضم أكت  من)
العربية وذلك بوجود  ( دورية متخصصة ف 

فقط واحدة  عربية  الحر    ، دورية  الوصول  بأهمية  الوعي  جانب  عىل  كتر  
التر زيادة  الدراسة  ح  تقتر النتائج  تلك  ضوء  ي 

وف 

ورة تكثيف الجهود العربية لتعزيز تواجد ومرئية الدوريات   ونيةللمعلومات، مع رص  ي علم المكتبات عىل مستوى    اإللكتر
ف 

، االدلة العالمية.    ( 72، صفحة 2021)السعيد و اوديسي

 

ي مختلف العلوم يحتاج : ( 2021دراسة ) حفيظة   .2
ه حيث  إىل  إن النتاج العلمي الذي توصل إليه الباحثون ف  تعميمه ونشر

ي  
، ومن أنواعه النشر ف  المجالت العلمية المحكمة الذي جاء كآلية  تظهر أهمية النشر العلمي كمقدم للمعرفة لجميع الباحثير 

 
ً
. وهدفا ي

الالأخالفر النشر  للباحثير    لردع عمليات  الفكرية  النشر والحقوق  الهيئات   ،لحماية حقوق  الباحثون  وب  هذا اهتم 

من   عدد كبتر  يسع  والموثوقة حيث  المحكمة  العلمي  النشر  بوسائل  البحث  ومراكز  جامعات  من  والبحثية  األكاديمية 

ي المجالت العلمية المحكمةإىل  ير  الباحث
  ،نشر أبحاثهم ف 

ً
ما هي   : لإلجابة عىل التساؤل التاىلي   ومن ثم جاء هذا المقال هدفا

ي المجالت العلمية المحكمة. ثم التوصل
ي هذه المجالت والمصنفة  إىل    معايتر تقييم النشر العلمي ف 

أنه بالرغم من أن النشر ف 

وط للحصول عىل ش هادة علمية أو ترقية أكاديمية إال أن هناك من الباحثير  من ترفض بحوثهم لعدم  منها يعد أحد الشر

ي النشر حيث تخضع أعمال الباحثير  المرسلة
ي تعتمدها المجالت العلمية المحكمة ف 

هذه المجالت  إىل    اتباعهم للمعايتر التر

ي تتوافق مع قواع  ،للتحكيم من قبل المراجعير  
 والذين يقبلون فقط المقاالت التر

ً
ي اعتمدتها المجلة بدءا

  د النشر العلمي التر

المجلة،   لتخصص واهتمامات  البحث  المقاالت وانتماء موضوع  المجلة إلرسال  ي حددتها 
التر ة  للفتر الباحث  من مراعاة 

 لصالحية البحث للنشر 
ً
 ( 32، صفحة 2021)حفيظة،  . مروًرا بمعايتر ذات صلة بشكل ومحتوى البحث وصوال

 

3. ( الدراسة  : (    2021،كريبات  دراسة  هذه  العلوم  إىل    هدفت  مجال  ي 
ف  العلمية  المجالت  تطبيق  مدى  عىل  التعرف 

ي لمعايتر دليل دوريات الوصول الحر ) وذلك للتعرف    ،(   DOAJاالقتصادية الصادرة عن الجامعات ومراكز البحث الليتر

ي التحليىلي ويتمثل مجتمع  إىل    عل مدى جاهزية هذه المجالت لالنضمام
ي الدراسة المنهج الوصف 

الدليل، وقد استخدمت ف 

ي جميع المجالت العلمية المحكمة الصادرة ومراكز البحث الليبية بينما تتكون عينة الدراسة من جميع المجالت  
الدراسة ف 
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ي مجال ال
علوم االقتصادية ومن أجل الحصول عىل البيانات الالزمة للدراسة فقد تم إعداد قائمة العلمية المتخصصة ف 

ي حددها دليل دوريات الوصول الحر)
ي المجالت    DOAJمراجعة تتكون من المعايتر التر

(  لمقارنتها مع ما هو مطبق ف 

ي العلوم االقتصادية عينة الدراسة،  وذلك من خالل تصفح ال
ونيةمواقع  العلمية المتخصصة ف  لهذه المجالت ومن   اإللكتر

ي 
العلمية المتخصصة ف  ي كان أهمها كل المجالت 

خالل عملية التصفح والمقارنة هذه ظهرت مجموعة من النتائج والتر

الوصول   دوريات  لدليل  لالنضمام  بعد  جاهزة  غتر  الليبية  البحث  ومراكز  الجامعات  عن  والصادرة  االقتصادية  العلوم 

)  كذلك  ،(DOAJالحر) الحر  الوصول  دليل  لمعايتر  تطبيق  معدل  أعىل  أن  الدراسة  نتائج  مجلة DOAJأظهرت  ( كانت 

يليها مجلة المختار   ، %(  77فرع درنة حيث بلغت نسبة التطبيق )  -البحوث والدراسات االقتصادية األكاديمية الليبية  

حيث بلغت نسبة التطبيق   ،جامعة مرصاتةللعلوم االقتصادية جامعة عمر المختار ومجلة دراسات االقتصاد واألعمال  

(71  ) أهمها   ،%  ي كان 
التر التوصيات  من  بمجموعة  الدراسة  الليبية   : كما خرجت  البحث  مراكز  الجامعات  قيام  ورة  رص 

ي العلوم االقتصادية بتطبيق معايتر دليل الوصول الحر)
ي تتبعها والمتخصصة ف 

( DOAJالمصدرة للمجالت العلمية التر

 
ً
 ( 23، صفحة 2022)كريبات ، ام للدليل. لالنضم تمهيدا

 

ونية تقييم الدوريات إىل  (: هدفت هذه الدراسة 2019 ،دراسة )بكاري .4 لكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية لجامعة   اإللكتر

حيث تم االعتماد عىل   ،( وهي عبارة عن دراسة تقييميةDOAJمحمد خيرص  بسكرة بالجزائر وفق معايتر دليل الدوريات )

( الدوريات  ثم  DOAJدليل  عليها  المتحصل  المعطيات  خالل  ومن  ومقاييسه،  ه  ومعايتر مواصفاته  بجميع  األخذ  مع   )

ونية أهم الخصائص البدائية للدوريات  الوقوف عىل   ،لكلية العلوم االنسانية واالجتماعية ومقارنتها مع معايتر الدليل  اإللكتر

المقارن وذلك من خالل مقارنة معايتر التقييم الخاصة بالدوريات   ونيةواعتمدت الدراسة عىل المنهج  والخروج    اإللكتر

ي دليل الدوريات )بدليل شامل لجميع معايتر التقييم والمتمثلة  
اط التشابه واالختالف فيما ( وذلك لمعرفة نقDOAJف 

ونية وقد أظهرت نتائج الدراسة أن الدوريات العلمية    . بينها  نسانية واالجتماعية لجامعة محمد خيرص   لكلية العلوم اإل   اإللكتر

ي دليل الدوريات )
%(،  وقد قدمت  66.7التطبيق)  ( حيث بلغت نسبةDOAJبسكرة ال تطبق كافة المعايتر المعمول بها ف 

ي تدعم التصميم السليم والفعال لهذه الدوريات بشكل يضمن التوحيد والمشاركة
وكان    ،الدراسة جملة من التوصيات التر

ورة االهتمام بالدوريات   ونيةأهم هذه التوصيات رص  نت بحيث البد من أن يكون لكل دورية  المتاحة عىل شبكة اإل   اإللكتر نتر

 ( 123و  23، صفحة 2019)بكاري ي.،  ( وقواعد البيانات العالمية. DOAJدليل الدوريات )إىل  النضمام موقع مستقل ل

 

إيجاد سبل من شأنها االرتقاء بمستوى نشر الدوريات العلمية الصادرة باللغة  إىل    تسع الدراسة  : (2019  ،)الصبحي   دراسة .5

ي الدوريات  
ض أن تتوفر ف  وط المفتر ي تحديد أهم السمات أو المعايتر أو الشر

العربية من خالل الوقوف عىل آراء الباحثير  ف 

بها  النشر  ي    ،الراغبير  
ها ف  توفتر المحكمة واستخالص معايتر موحدة ويقي    العلمية  الدوريات  والتعريف بمعايتر وسمات 

،  الدوريات العلمية المحكمة العربية مستع ي
ينة لتحقيق ذلك بمنهج تحليل المضمون والمنهج المسجي ثم أسلوب دلف 

ي يرغبون نشر  إىل    وقد توصلت
ي الدوريات التر

النتائج التالية: إن هناك عدة مواصفات يطمح الباحثون العرب بتوفرها ف 

الدوريات وجودة مستو  تلك  ي 
المنشورة ف  تدل معظمها عىل اهتماهم بجودة األعمال  بها  الدورية، وفعاليتها أبحاثهم  ى 

بتأييد) ها  قبل نشر لتحكيم األبحاث  لجنة معتمدة ومعروفة  وب  ها  الدورية محكمة  تكون  أن  ها  الباحثير  95وأكت  من   )%
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اء وجود معايتر موحدة ال بد أن تعمم عىل الدوريات العربية.  ، 2019.،  )الصبجي ح  كذلك تأييد جميع الباحثير  والختر

 (81صفحة 

ي تعمل عىل حرص وتكشيف وإتاحة محتوى    : (2017دراسة )خليفة   .6
قواعد البيانات وأدلة الدوريات هي أحد األدوات التر

ضمان توفتر أعىل مستوى علمي ألي دورية يتم تضمينها إىل    الدوريات العلمية، وبطبيعة الحال تسع قواعد البيانات واألدلة 

ي يجب  فيها. لذا  
 والتر

ً
وط القاسية جدا عملت كل قاعدة بيانات أو دليل للدوريات عىل وضع مجموعة من المعايتر والشر

ي االنضمام
ي أي دورية علمية ترغب ف 

تقييم الوضع  إىل    الدليل أو قاعدة البيانات حيث تسع هذه الدراسةإىل    توافرها ف 

ي الدوريات ا
ي مجال المكتبات والمعلومات، حيث تقوم بتقييم عدد  الراهن للدوريات العلمية العربية ممثلة ف 

لمتخصصة ف 

الدوريات   ونية من  الدوريات.   اإللكتر العالمية وأدلة  البيانات  لمعايتر عدد من قواعد   
ً
، مجلة    وفقا   cybrarians)خليفة 

ونية ،   (2017االلكتر

 

ن   .7 ومدى مطابقتها   ، تعرف المالمح الشكلية والفنية للدوريات السوريةإىل    هدفت هذه الدراسة   : (2017دراسة )العسافي 

( للتوحيد القياسي ي أقرتها المنظمة الدولية 
والمنظمة العربية    ،(ISOللمعايتر والمواصفات القياسية الدولية والعربية التر

بية والثقافة والعلوم األلكسو  ام الدوريات السورية بالمعايتر    : وقد خرج الباحث بمجموعة من النتائج أهمها   ،للتر  
أن درجة التر

اًما   التر  أكت   الجامعات هي  أن دوريات  الدراسة  نتائج  المطلوب، كما أظهرت  المستوى  القياسية كانت دون  والمواصفات 

به  بالمعايتر والمو  ما أوصت  الدراسة ضمن  المؤسسات األخرى، وقد أوصت  ها من دوريات  القياسية دون غتر اصفات 

ام المؤسسات المصدرة للدوريات السورية من الوزارات والجامعات والنقابات بالمعايتر والمواصفات القياسية    
ورة التر رص 

ي أظهرت الدراسة أنها لم تطبق كم يجب. 
 ( 365، صفحة 2017)العسافير  ،  التر

 

 
 
 اإلطار النظري للبحث : ثانيا

 مفهوم الدوريات ) المجالت العلمية ( 

أعدادها  (Huffعرفها هاف ) ما تحمل  أو غتر منتظمة، وعادة  ات منتظمة 
بأنها "مطبوع يصدر عىل فتر الدورية 

، ويصدر دون تحديد معير  لموعد  
ً
ي حير  أن رانجاناثان فهي "مطبوع (30، صفحة  1979)العنان ،    التوقفترقيًما تتابعيا

.ف 

 لموضوع واحد. وعادة ما يكون  
ً
 متصال

ً
ي تشكل عرضا

دوري، يشتمل كل مجلد من مجلداته عىل عدد من المقاالت، التر

الموضوعات متخصصة،   أن  ، كما  أكت  أو  اثنير   لمؤلفير   ما يختلفون من التأليف   
ً
الموضوعات عادة وكذلك مؤلفو هذه 

يةإىل  مجلد   ( 24، صفحة 1999)بدر ،  آخر، إال أن جميع هذه الموضوعات البد أن تنطوي كلها تحت المعرفة البشر

 

 : أنواع الدوريات 

ي مرت بها الدوريات منذ ظهورها  حتر وقتنا هذا، ويمكن تقسيم الدوريات بطرق  
 للمراحل التر

ً
تعددت أنواع الدوريات وفقا

 مختلفة منها: 
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ة الصدور)الدوريات اليومية، الدوريات نصف األسبوعية، الدوريات األسبوعية، الدوريات نصف الشهرية،   : حسب فتر
ً
أوال

.الدوريات الفصلية، تصدر مرة كل شهرين، الدوريات السنوية،  (75- 74، الصفحات  1987)درويش،    الدوريات الشهرية،

 الدوريات غتر منتظمة الصدور(

: حسب الموضوعات ) الدوريات العامة: الدوريات المتخصصة(
ً
 ثانيا

: حسب الجهة الصدور )الدوريات الصادرة عن 
ً
الهيئات الحكومية والمنظمات الدولية، الدوريات الصادرة عن جهات  ثالثا

 ( 42، صفحة 2004)عابدة ، تجارية، الدوريات الصادرة عن جهات غتر تجارية( 

 

 : أهمية الدوريات

حد   عىل  والعامة  الخاصة  المكتبات،  أنواع  مختلف  ي 
ف  ة  أهمية كبتر الفقري  للدوريات  العمود  تشكل  إذ  سواء؛ 

الحديثة، لهذا تعتتر الدوريات من أهم مصادر   ية، بمواكبتها للتطورات  ي تنمية المعرفة البشر
لمجموعاتها، فهي تسهم ف 

ي أنها: 
ي مجال العلوم والتكنولوجيا. ويمكن تناول أهمية الدوريات ف 

 المعلومات، وخاصة ف 

ات متقاربة.  .1  تصدر عىل فتر

ي  .2
 متابعة األفكار العلمية الحديثة.  يعتمد عليها ف 

ي مجاالت العلوم والتكنولوجيا لتجديد معلوماتها.  .3
ي يعتمد عليها ف 

 تعد من أهم مصادر المعلومات التر

والثقافية .4 والسياسية  واالقتصادية  واالجتماعية  التاريخية  والدراسات  للبحوث   
ً
أساسيا  

ً
، 1998)القالل،    تعد مصدرا

 ( 28- 24، الصفحات 1980، 5)توفيق، ع (99-97الصفحات 

 تفسح المجاالت للمواد العلمية وتبادل اآلراء.  .5

 تشتمل عىل أحدث البيانات واإلحصائيات والحقائق العلمية.  .6

 ( 71، صفحة 1987)درويش،  تحتوي عىل كشافات ومستخلصات وببليوغرافيات .7

 

ونيةالدوريات   : اإللكتر

وقد   بار العامة والمتنوعة والمتخصصة. عرض اآلراء واألخإىل    وهي تعت  بنشر بحوث ودراسات علمية، إضافة

ي ال توجد لها نسخة ورقية، ويتم إدخال بيانات المقاالت وتقييمها 
عرفها مجبل الزم بأنها "أحد مصادر المعلومات التر

، عتر طرفيات الحواسيبإها وقراءتها ونشر 
ً
ونيا  . (73، صفحة 2002)المالكي ،  لكتر

ونيةأنواع الدوريات   : اإللكتر

 
ً
ونية : أوال ،،من حيث شكل اإلصدار)دوريه إلكتر ي

ونيه خالصه(  دورية  لها أصل ورفر  دوريه الكتر

 
ً
اك مادي محدد ،من حيث طرق اإلتاحة )دوريات مجانيه بال رسوم : ثانيا  ) دوريات مقابل اشتر

 
ً
التحكيم )دوريات محكمهثالثا أكاديمية، دوريات تجارية، دوريات اعالمية،   دوريات  k: من حيث  غتر محكمه، دوريات 

 ( http://readingoflibrary.blogspot.com / ،2015)دوريات تسويقية( 

 
ً
 ، دوريات تصدرها مؤسسات تجارية وصناعية  ،: من حيث  النشر )دوريات تصدرها هيئات علمية واتحادات مهنيةرابعا

 الدوريات المحلية( 
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ً
نت     ،: من حيث الصيغ المستخدمة  ) من حيث الصيغ الرقميةخامسا من     ، من حيث صيغ رقمية خاصة بشبكة اإلنتر

 ( electronicjournals.blogspot.com-http://noof / ،2012) . االتصال ( حيث طرق

 
ً
يل،  متخصصة (  ،: من حيث الموضوع ) عامةسادسا  ( 237، صفحة 2017)جتر

ونيةخر من الدوريات  آوهناك نوع   ي الخاص حيث يضم مقاالت وأبحاث   اإللكتر
وت  يمكن تسميته بالنشر اإللكتر

المحثات   إليها من خالل  الوصول  ها بصفة خاصة ويمكن  بنشر يقوم األفراد  ي 
التر المقاالت واألبحاث هي  متفرقة وهذه 

نت الخاصة بالمؤلف  ها بشكل دوري غتر منتظم عىل مواقع شبكة اإلنتر  البحثية حيث يتم نشر

 

ونية خصائص الدورية   اإللكتر

ي الدورية المطبوعة التقليدية.  .1
ات منتظمة وإىل ماال نهاية كما ف   تصدر بصفة مستمرة وبشكل دوري وعىل فتر

ونيةتتاح الدوريات   .2 رة  والبعض منها لها نظتر   اإللكتر نت أو عىل هيئة أقراص ملتر  ة عىل االنتر ي البعض اآلخر   ،مباشر
وف 

ي فق
وت  ي شكل إلكتر

ي مكا  ، طيكون ف 
نت  تبهم أو منازلهم من خالل شبكة اإل واالطالع عىل محتوياتها من مقاالت وهم ف  نتر

 حتر أصبحت يطلق عليها )الدوريات المفتوحة (. 

ي   .3
ي شكل نص كامل أو مستخلص أو عبارة عن قائمة محتويات بأسماء المقاالت الموجودة ف 

قد تكون المقاالت متاحة ف 

ونيةأعداد الدورية   . اإللكتر

ي شكل  .4
 .xmi, htmi, pdf , asdiتوجد ف 

ي أي مكان.  .5
ي أي وقت وف 

 إمكانية التصفح ف 

الدوريات   .6 ي 
البحث ف  ونية إمكانية  الموضوع      اإللكتر أو  المؤلف  أو باسم  الدالة  الكلمات  ،  باستخدام  ي

، 2011)السمات 

 ( 16-15الصفحات 

اك.  تتاح بالمجان .7  ( http://noof-electronicjournals.blogspot.com / ،2012)أو عن طريق االشتر

 

ونيةبنية الدورية   : اإللكتر

نت ذات الصلة ببيئة الدوريةأدوات تقيم المواقع عىل شبكة اإل  هناك العديد من :  ، نتر ي التاىلي
 يمكن إجمالها ف 

ها من الدوريات وتحتوي الصفحة الرئيسية   .1 للدورية: هي الشاشة الرئيسية بموقع الدورية وهي ما يمتر  الدورية عن غتر

 عىل البيانات األساسية للدورية. 

السابقة .2 الموحد للدوريات، األعداد  الدوىلي  قيم 
التر المختص،  العنوان  الدورية:  صدار  نتائج الصدور وجهة اإل   ، عنوان 

ي شك
ي ومدير أو مسؤول موقع الدوريةوتاري    خ أول ظهور للدورية ف 

وت  بيانات أخرى تتعلق بالدورية  إىل    باإلضافة  ،ل إلكتر

اك عن الدورية وبيانات االتصال وخاصة محتويات آخر عدد من  ي  هيئة التحديد وسياسة النشر وبيانات االشتر
تتمثل ف 

ي ومحرك البحث.  
وت  ،األرشيف اإللكتر ي

 (15، صفحة 2011 )السمات 
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ات الدورية  ن ونيةممت   اإللكتر

 
ا
 للمكتبات  : أول

ي أماكن الحفظ والتخزين.  .1
 االقتصاد الهائل ف 

 التخلص من مشكلة شقة األعداد وتشويه الصفحات والتخزين بالنسبة للتعامل مع النسخ الورقية .2

ا لتوسيع قاعدة مجموعة الدوريات المتاحة دون   .3
ً
ي المكتبةفتحت آفاق

،    . الحاجة لوجودها ف  ي
، الصفحات 2011)السمات 

9-10 ) 

ي الدوريات  .4
اك ف  ونيةتسهيل إجراءات االشتر  . اإللكتر

 جذب أكتر عدد من المستفيدين إىلي المكتبة.  .5

 تنمية مقتنيات المكتبات ومراكز المعلومات من العناوين الجديدة.  .6

 التقادم. حل مشاكل  .7

 ( http://alyaseer.net/vb/showthread.php?t=6866 ،2006)المالحقة الجارية.   .8

 

 
 
 : للمستفيدينثانيا

ة والمتجددة والدائمة.  .1  اإلتاحة المباشر

ي آن واحد.  .2
 اإلتاحة ألكت  من مستفيد ولنفس المقالة والبحث ف 

ا فالعديد من الدوريات   .3
ً
ونيةاإلتاحة الشيعة جد صبح متاحة عىل الويب بمدة ال تقل عن أسبوع أو أسبوعير   أ  اإللكتر

 قبل ظهور نسختها الورقية. 

ي التعامل معها وتغتر العادات القرائية للمستفيدين.  .4
 المرونة العالية ف 

جاع وإمكانية تحقيق الدقة العالية.  .5 ي االستر
،  المرونة العالية ف  ي

 ( 10، صفحة 2011)السمات 

ي كانوا يقيمون بها مع الدوريات المطبوعة.  .6
ي التعامل معها وتغتر عادات المستفيدين التر

 المرونة العالية ف 

ي داخل المكتبة.  .7
 اإلتاحة بغض النظر عن التواجد الموقعي ف 

 فقد أصب .8
ً
ي المجلة محددا

ي كتابة بحثه أو مقالته، بعبارة أخرى لم يعد للمجلة لم يعد طول المقالة ف 
 ف 
ً
ح الكاتب حرا

ونية ي هذه النقطة فائدة للكاتب والمؤلف أكت  من المكتبة والقارئ اإللكتر
 .حد أعىل من الصفحات. ونجد ف 

ي   .9
وت  ي كثتر من األحيان    –يكون الشكل اإللكتر

الشكل الوحيد المتوفر وهو الفرصة الوحيدة المتاحة أمام المكتبة   –ف 

مهمة.   وبحثية  علمية  معلومات  تحمل  كانت  إذا  خاصة  عليها  للحصول  والمستفيد 

(http://alyaseer.net/vb/showthread.php?t=6866 ،2006 ) 

 

 
 
 : للناش  ثالثا

ي كما يمكنه ن .1
وت  ي شكل إلكتر

ي عملية النشر حيث يتلفر المقاالت ف 
اكتمال    شر مقاالت مفردة دون االنتظار إىلالشعة ف 

ي الشكل المطبوع. 
 جميع المقاالت كما ف 

 ( http://noof-electronicjournals.blogspot.com / ،2012)توسيع السوق إلتاحة الدورية.  .2
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 : للمؤلف رابعا

 إمكانية إجراء تعديالت عىل المقاالت بشكل شي    ع.  .1

ي العديد من الدوريات. إىل  معرفة درجة الرجوع .2
 المقاالت ومعدالت استخدامها وعدد قراء المقالة كما ف 

ته   .3  إمكانية إعداد مؤلف خاص كمؤلف يضم ستر
ً
، وهذا بالطبع ال  الذاتية وما فيه من كتب ومقاالت وما نشر عنه أيضا

ي كل الدوريات 
ونيةيوجد ف  ، .  اإللكتر ي

 ( 12-11، الصفحات 2011)السمات 

 

 
 
ن خامسا  : للعاملي 

ي الدوريات   .1
ك ف  ي تشتر

ونيةإن المكتبات التر وتطابق األنظمة اآللية للعمليات الفنية تتيح للعاملير  إدخال البيانات   اإللكتر

التقليدية  المكتبة  ي 
ف  العاملون  يشغل  اليوم حيث  يعمل خالل  الذي  باستخدام  بسهولة ويش ذلك  وبعده  الدوام  أثناء 

ة األعباء إضافة من تقديم خدمات للمستفيدين أن ذلك أجورهم الزهيدة وعدم تمكنهن  إىل    باألعمال الفنية ويعانون من كت 

 .  والباحثير 

ي الحصول عىل الدوريات   .2
ونيةأدى التوسع ف  نت  إىل    اإللكتر استحداث الوظائف الجديدة مثل موقع المكتبة عىل االنتر

ونيةومسؤول الخدمات المرجعية   ومفهوم المواقع وهي تتطلب إعادة إجادة عروض المهارات مثل تعليم أساسيات    اإللكتر

مجة وا ي المكتبة.     التر
ي تطوير قرارات العاملير  ف 

ي الواجهات واالتصاالت بالشبكة،  وهو ما يبت 
،  لتعامل ف  ي

، 2011)السمات 

 (13صفحة 

 

ونية عيوب الدوريات   اإللكتر

 
ا
 : للمكتبات  : أول

نت. صعوبة التعامل مع المستفيدين غتر المؤهلير  أو المدربير  عىل  .1  استخدام شبكة االنتر

يؤدى .2 نت  االنتر شبكة  خطوط  المطلوبة.  إىل    بطء  المقاالت  عىل  للحصول  أطول  -http://noof) وقت 

electronicjournals.blogspot.com / ،2012 ) 

ي الدوريات  .3
اك ف  ونيةارتفاع تكاليف االشتر ي حالة عدم وجود مثيل مطبوع للدورية.   اإللكتر

 وخاصة ف 

 .مشكلة حقوق الطبع والملكية الفكرية والمقابل المادي .4

5.  .  ليس هنالك ضمان لحقوق المؤلفير 

ه.  .6  بعض الدوريات لها عيوب متعلقة باإلخراج والعرض مثل حجم الخط وغتر

 الحفظ الرقمي ومسؤولية صيانته وصياغته.  .7

نت   .8 وسات(  ، االقتصادية / المخاطر األمنية ) االنتر  . الفتر

، بعض الدوريات ال تتيح سوى األعداد الحديثة فقط.  .9 ي
 ( 11-10، الصفحات 2011)السمات 

ونيةصعوبة التحويل من الدورية  .10  . الدورية المطبوعة التقليديةإىل  اإللكتر

ي كل المكتبات  .11
 . أو لكل المستفيدينصعوبة الحصول عىل أجهزة حاسب آىلي ف 

ي الملكية .12
 اإلتاحة. إىل  االختيار واقتناء حيث تحول االقتناء ف 

 متابعة الدوريات نتيجة لظهور سياسات غتر مسبوقة مثل نشر مقال بمقال.  .13

http://www.ijherjournal.com/


 
Volume 5, Issue 1, February 2023 

 

 

69  

 
 

www.ijherjournal.com 

 

14.  . ي
 عمليات الضبط الببليوغراف 

ونيةالتزال المجلدات  .15  المعايتر والمقاييس الموحدة للتعامل معها. إىل  تفتقر   اإللكتر

الدوريات   .16 ظهور  استقرار  ونيةعدم  الفرصة    اإللكتر يضيع  مما  الشي    ع  واختفاءها  ي 
ورفر بديل  لها  ليس  ي 

التر خاصة 

 .  للمكتبات والباحثير 

ي االستشهادات المرجعية للدورية  .17
ونيةالصعوبة ف   . اإللكتر

ي اتخاذ القرارات المناسبة للتعامل مع الدوريات مثل إدارات المكتبات هل يتم اال  .18
اك بالدورية  القصور ف  ونية شتر  اإللكتر

اء الشكل المطبوع.   أم شر

ونية الستقبال الدوريات  .19 ونيةعدم توافر بيئة إلكتر ي بعض المكتبات.  اإللكتر
 ف 

الدوريات   .20 ي 
ف  اكها  اشتر المكتبات  بعض  ونيةإلغاء  هذا    اإللكتر وضع  المكتبة  تستطيع  ال  مما  اكها  اشتر ارتفاع  بسبب 

اك.   اتها محدودة وال تسمح باالشتر اك ألن ممتر 
، االشتر ي

 ( 14، صفحة 2011)السمات 

 

 
 
ن ثانيا  : للباحثي 

 .يفضل بعض المستفيدين القراءة عىل الورق عىل شاشة الحاسب اآلىلي  .1

، من السهل أن يقوم أي شخص بتجميع مادة علمية من المقال.  .2 ي
 ( 13، صفحة 2011)السمات 

 ال يمكن التأشتر والتعليق والكتابة إال بعد الحصول عىل نسخة ورقية.  .3

الحص .4 الخلفية صعوبة  تصميم  ا عىل 
ً
معتمد واضح  بشكل  المباشر  الخط  قراءتها عىل  يصعب  الدوريات  قد  ول عىل 

ونية  واإلفادة منها.  اإللكتر

ي الدوريات   .5
ونيةبعض الباحثير  بير  أن أسباب رفضهم النشر ف  ي أن هيئة التحرير بالدورية غتر    اإللكتر

ا ف 
ً
المتاحة مجان

 معروفة بالنسبة لهم. 

ونيةإن الدوريات  .6 ي مجال  اإللكتر
ا ال توفر سوى خطوط ضئيلة للحصول عىل منح ف 

ً
 البحث.  المتاحة مجان

ف بها من قبل اللجان األكاديمية.   .7 ي هذه الدوريات غتر معتر
، يعتقد بعض الباحثير  أن المقاالت المنشورة ف  ي

)السمات 

 ( 15، صفحة 2011

 

 
 
 اإلطار العمىلي للبحث : ثالثا

 مجلة كلية اآلداب بجامعة مرصاتة 

عت  مجلة كلية اآلداب بنشر  
ُ
ي مجال العلوم اإلنس البحوث والدراسات

ها انت العلمية ف  ي لم يسبق نشر
فهي   ، ية التر

المجتمع ورقيتصدر عن كلية اآلداب بجامعة مرصات ي خدمة 
 ،  ةة للمساهمة ف 

ً
صدر أول عدد    ، فهي تصدر نصف سنويا

ي الصدور عىل موقع الجامعة  أ  ،(2012لمجلة كلية اآلداب )المطبوع( عام )  
( فقد بدأ ف  ي

وت  ونية ما الشكل )اإللكتر   اإللكتر

ا عام )
ً
 (. 2017مجان

( إصدار،  2021( وحتر صدور آخر عدد كان عام )  2012( اصدار منذ بداية صدورها عام )18بلغ عدد إصداراتها )

، إال أنه توقف صدورها عام )إىل  باإلضافة  (. 2022ذلك أن لها  عددين خاصير 
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ي تقدم المجتمع إىل    تهدف مجلة كلية اآلداب بجامعة مرصاتة بشكل عام 
إنتاج العلم والمعرفة وتعميقها واإلسهام ف 

 -:وازدهاره عن طريق ما يىلي 

ي مختلف العلوم اإلنسانية .1
ي وإحيائه ف  اث العرتر

اث اإلسالمي والتر
ي دراسة التر

 ..اإلسهام ف 

ي تأكيد القيم الحضارية العربية واإلسالمية لل .2  .مجتمع الليتر

ي تواجه المجتمع ومحاولة وضع الحلول   .3
بوية واالجتماعية والنفسية والمشاكل العلمية التر دراسة ومعالجة المشكالت التر

 لها. 

ي مجال العلوم اإلنسانية والعلوم ذات الصلة .4
ي خدمة الباحثير  والدارسير  وتمكينهم من نشر أبحاثهم العلمية ف 

 .اإلسهام ف 

الفك .5 الروابط  العلوم  توطيد  بير   ي 
والبحت  العلمي  التواصل  لتحقيق  الباحثير   بير   العلمية  الثقافة  نشر  عىل  والعمل  رية 

 .المختلفة

ي خدمة المعرفةإ .6
، وتوظيفها ف  ي إطار البحث العلمي

ة المعارصة للمعالجة ف  َساِنيَّ
ْ
إِلن
َ
 ( 2019)اآلداب،    .خضاع القضايا ا

 

 (01)شكل رقم 

 يوضح النسخة الورقية من مجلة كلية اآلداب بجامعة مرصاتة 

 

 : تقييم وتقويم المجالت العلمية 

، ومدى االهتمام لهذا المحتوى، وبيان فائدة المحتويات،   ي توضيح قيمة المحتوى العلمي
: تعت  تقييم البحث العلمي

ي هيكلية البحث العلمية األساسية فتقوم اللجنة المشكلة لتقييم البحث العلمي عىل اكتشاف 
االختالل والخطأ الموجود ف 

 لقواعد وضوابط تم وضعها من قبل لجنة تقييم البحوث العلمية لتقييم مدى كفاءة  
ً
، وتتم تبعا والخطة البحث العلمي

ي 
، فإذن تقييم البحث هي تقييم خطة البحث التر يتم إجرائها   هذه الخطة الدراسية لتنتج منها بحث علمي متكامل ومتمتر 
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وال يتم وضع تقويم عليها، بل يتم نقدها وتوضيح نقاط الضعف فيها وكتابة التعليمات   ،قبل البدء بإعداد البحث العلمي 

 تحديد نقاط القوة ليتم وضعها مثل ما هي دون تغيتر فيها. 
ً
 ليقوم الباحث بتعديلها، وأيضا

ي بعد عملية تقييم البحث
: فهي تأتر العلمي ولكنها تحوي عملية التقييم للبحث العلمي فتقويم    تقويم البحث العلمي

ي  
ي اكتشاف وتحديد نقاط الضعف ف 

، فتتخلص عملية تقويم البحث العلمي ف  البحث العلمي أكتر من تقييم البحث العلمي

ي البحث العلمي وتحويلها لنقاط 
ي تعديل نقاط الضعف ف 

، ومن ثم البدء ف  قوة تمتر   البحث العلمي وأغالط البحث العلمي

بعد   البحث  تدقيق  ثم  ومن  المناسبة،  والوسيلة  األسلوب  باستخدام  البحث  ي 
ف  الضعف  نقاط  ، وعالج  العلمي البحث 

 ألسس وقواعد تم  
ً
ليتم تقديمه للجنة تقييم البحث العلمي إلعطائه قيمة أو درجة، فيتم تقويم البحث وفقا التعديل، 

 ( https://www.manaraa.com/post/5772) وضعها من قبل لجنة التقويم. 

ي معظم بلدان ا
ا لعالم اعتمد عىل عدة محاور هي اإل تقييم البحوث ف 

ً
والسمعة المحلية والدولية    ، نتاجية كًما وكيف

ي المجتمع العلمي وارتفاع معدل االستشهادات بالبحوث والتأثتر المجتمعي المباشر 
وقبل أن يخضع  .. . االنتشار والتداول ف 

ي االعتبار عاملير  هما 
 : اإلنتاج العلمي للتقييم يجب أن يؤخذ ف 

البحث .1 المجاالت    : جدية  المجال وعتر  داخل  المعرفة  البحثية ومدى جودة  والغايات  لألهداف  العلمية  الجودة  بمعت  

 
ً
 . ، وامكانية التطبيق المختلفة ووضوح الفرضيات والنظريات واألصالة واالبتكار والقيمة المضافة محلًيا ودوليا

ييف والمزج   .2 صالحية البحث:  بمعت  خلوه من االنتحال واالستنساخ والتكرارية والتهجير  وإعادة التدوير واالصطناع والتر 

كيب واستخدام نفس الجمل بعد اعادة صياغتها.    ( 2-1، الصفحات 2020)حسن، حمزة، و صقر ، والتر

ي 
 : ليبيا فإن هناك لجنة اعتماد وضمان جودة المجالت العلمي المحكمة  من  مهامها وف 
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والمعايتر   .1 وط،  للشر واستيفائه  اكتماله،  بعد  مة 
ّ
الُمحك العلمّية  المجلة  اعتماد  عىل  الحصول  طلب  تقييم  اللجنة  تتوىل 

 .الموضوعة

 .إصدار التوصيات بمنح، أو معالجة، أو رفض، أو تعليق االعتماد .2

مة المعتمدة، حسب النسب المئوية المتحّصلة عليهاوضع ت .3
ّ
ي للمجالت العلمّية الُمحك

 .صنيف وطت 

مة المعتمدة وتصنيفها بشكل دوري ومستمر حسب معايتر ضمان الجودة .4
ّ
 .مراجعة وتقييم المجالت العلمّية الُمحك

، أو  إىل    إحالة المالحظات  .5 ي
، أو المركز البحت  ي مستوى رئيس مؤّسسة التعليم العاىلي

ي ف 
صور أو تدت 

ُ
الجمعية العلمية عن أي ق

مة
ّ
 .الجودة البحثية للمجلة العلمّية الُمحك

مة الصادرة خارج ليبيا .6
ّ
ي تنظم اعتماد المجالت العلمّية المحك

وط التر  .وضع المعايتر والشر

ي يتوجب عىل المجالت العلمّية المحكمة الوطنية إتباعها ب .7
 .شكل دوريتحديد أهم الممارسات الجّيدة التر

أم دولية، وتعميمها عىل مؤّسسات  .8 أكانت وطنية  المتحّصلة عىل اعتماد سواء  مة 
ّ
الُمحك العلمّية  بالمجالت  نشر قائمة 

 .التعليم العاىلي والمراكز البحثية، والجمعيات العلمية ويتم ذلك بشكل دوري ومستمر

وط ومعايتر االعتماد وضمان الجودة بشكل دوري ومستمر .9  ( https://journals.ly/main / ،2022) .مراجعة شر

 

 

 ( 02الشكل رقم )

 ان جودة المجالت العلمية المحكمةيوضح خطوات االعتماد المعد من قبل لجنة اعتماد وضم
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 ( 03الشكل رقم )

 المحكمةيوضح آلية االعتماد المعد من قبل لجنة اعتماد وضمان جودة المجالت العلمية 

 

من   ،(  يؤكد  ما قامت به كلية اآلداب عند التقديم لطلب االعتماد 03( والشكل رقم )02من خالل   الشكل رقم )

ي معيار البحث العلمي الصادرة من مركز ضمان  
ات معايتر االعتماد المؤسسي والمتمثلة ف  خالل تحقيق متطلبات مؤشر

 
ً
ي ليبيا وهي بهذا معتمدة محليا

وط االعتماد هو االستمرارية ولكن االستمرار مع التحسير  وليس الرجوع فمن ،الجودة ف    شر

ي نأمل من عمادة الكلية دعم المجلة م  ، نقطة الصفر إىل  
مكانات المادية والمالية  ن خالل مطالبة الجامعة بتوفتر اإل والتر

ي مجلة  
ها ف  قيات العلمية لتشجيع أعضاء هيئة التدريس للقيام بأبحاثهم العلمية ونشر ي ينتمون لها لغرض التر

المؤسسة التر

ي مصاف الجامعات العالمية
ي بالجامعة وجعلها ف 

 . و للرفع من مكانتها وللرفر

 

 ( 04الشكل رقم )

 يوضح تصنيف المجالت العلمية المحكمة المعد من قبل لجنة اعتماد وضمان جودة المجالت العلمية المحكمة
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ي ليبيا يتم تعبئة نموذج  خاص  بطلب اعتماد مجلة علمية محكمة الصادر من قبل  
عند اعتماد المجالت العلمية ف 

العاىلي   التعليم  بوزارة  العلمي  للبحث  الليبية  الهيئة  من  المكلفة  المحكمة  العلمية  المجالت  اعتماد وضمان جودة  لجنة 

 : ذكر فيها  ،والبحث العلمي 

 
ً
ة وتشمل: ) اسم الجهة / طبيعة الجهة / مجال التخصص(. بيانات الجهة ال : أوال  ناشر

 ثاني
ً
ية / مجال تخصص المجلة / اسم  : بيانات عامة عن المجلة وتشمل  : ا باللغة العربية وباللغة اإلنجلتر  ) اسم المجلة 

ي المجلة / نوع الصدور)شهري
فصىلي سنوي   / رئيس هيئة التحرير / التخصصات العلمية للمجلة / لغات النشر المعتمدة ف 

ي للمجلة / عدد أعضاء هيئة التحرير بالمجلة   
وت  ي (/ عنوان الموقع اإللكتر

وت  ي وإلكتر
ي ورفر

وت  ي إلكتر
دوري(/ نوع المجلة ) ورفر

االستشارية الهيئة  أعضاء  تنظم    وعدد  سياسات  تمتلك  /هل  تنظم  إبالمجلة  وط  وشر المجلة  و  إصدار  المجلة  صدار 

مير  وقائمة بواجبات وحقوق الباحثير  وسياسات ومعايتر ألخالقيات البحث والنشر  سياسات الستقطاب واختيار المحك

 
ً
 عىل نشر البحوث العلمية.  العلمي وتتقاض  رسوما

 
ً
نوع  : ثالثا  ( التحكيم وتشمل:  أو  التقييم  تدار عملية    بيانات عامة عن  نوعهم وكيف  المحكمير   التحكيم  عدد األعضاء 

 التحكيم( 

 
ً
  ) قرار بالموافقة أو عدمها ومالحظات اللجنة ( : قرار لجنة اعتماد وضمان جودة المجالت العلمية المحكمة وتشمل  : رابعا

(https://journals.ly/main / ،2022) 

 

 ت العلمية معايت  تقييم المجال 

 تنقسم معايتر تقييم المجالت العلمية إىل: 

 
ا
 :: المعايت  األساسية وهي أول

1.  .  معامل التأثتر

 السياسات الخاصة بالمجلة.  .2

 دورية صدور المجلة.  .3

 المنطقة الجغرافية.  .4

 
 
 : : المعايت  الثانوية وهي ثانيا

 طبيعة الصدور.  .1

جمة .2  .التر

 لجنة التحكيم.  .3

 المجانية والدفع.  .4

5.   :  ( https://www.acjrs.com/post/112 / ،2021)شعة الرد عىل طلب النشر
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ونية ولدراسة مجلة كلية اآلداب بجامعة مرصاتة   فقد تم االستناد عىل    ،وتقويمها من خالل مقارنتها بالمعايتر الدولية  اإللكتر

  ، النموذج المعتمد والمنشور بجامعة القدس
ً
ي كال

 : من والذي يتضمن من المعايتر الواردة ف 

 قاعة بيانات شبكة العلوم.  .1

 قاعدة بيانات سكوبس.  .2

 دليل حرص دوريات الوصول الحر دواج.  .3

ي التاىلي 
ي يمكن حرصها ف 

 : والتر

ي كل مجلة .1
   : معايتر رئيسة واجب توافرها ف 

ً
ي المجلة يتم فحص   حيث يتم أوال

ي حال توافرها ف 
فحص هذه المعايتر وف 

ات. 05وإال فتعتتر المجلة غتر معتمدة حيث تشمل هذه المعايتر ) ،المعايتر األخرى  ( مؤشر

ات. 06معايتر فرعية خاصة بأخالقيات النشر حيث تشمل هذه المعايتر ) .2  (  مؤشر

ي ودورة النشر حيث تشمل هذه المعايتر ) .3
(  05القواعد والمعايتر الفرعية الخاصة بتسليم البحث  والتحكيم األوىلي النهات 

ات.   مؤشر

عىل  .4 تشتمل  حيث  التأثتر  ومعامل  والعالمية  العربية  البيانات  وقواعد  بمحركات  باالرتباط  الخاصة  الفرعية  المعايتر 

ين اثنير  فقط.   مؤشر

 (01جدول رقم )

ي المجلةي
ن
 وضح المعايت  الرئيسة الواجب توافرها ف

 )التقييم (  المعيار األول:  أن تصدر المجلة عن جامعة أو مؤسسة أو علمية ذات قيمة اعتبارية
 ينطبق /ال ينطبق 

(N/A ) 

مستوى الجودة  
 ( 05- 01نجوم ) 

ي  
 5  ينطبق  تصدر عنها المجلة المؤشر األول: توفر معلومات معلنة ووافية عن الجامعة أو المؤسسة التر

ي تص       در عنها المجلة ويش       تمل  
ي للجامعة أو المؤس       س       ة التر

وت  : وجود موقع إلكتر ي
المؤشر الثات 

ي تصدر عنها المجلة 
 عىل معلومات معلنة ومستوفية عن الجامعة التر

 5 ينطبق 

:  أن يكون للمجلة رقم تصنيف دوىلي  ي
ونية للنسخة الورقية وآخر للنسخة     ISSNالمعيار الثات   اإللكتر

وني ةالمؤشر األول: رقم التص               نيف ال دوىلي للنس               خ ة الورقي ة و  ي مك ان    اإللكتر
مكتوب ومعلن ف 

ي النسختير  الورقية و 
ونيةواضح وف     اإللكتر

 5 ينطبق 

 هيئة تحرير أغلب أعضائها من األكاديميير     المعيار الثالث:  للمجلة

ي مجال اهتمام المجلة 
ة ف   5 ينطبق  المؤشر األول: وجود متخصصير  من أصحاب الختر

ي مجال تخصصهم  
: أن يكون المتخصصير  معروفير  ف  ي

 5 ينطبق  المؤشر الثات 

تتوفر معلومات تفص يلية عن أعض اء هيئة التحرير أو الهيئة االس تش ارية تش مل    : المؤشر الثالث
ي  
ي أو ف 

وت  التواص                  ل معهم معلن    ة عىل موقعه    ا اإللكتر العلمي    ة ومعلوم    ات  ص               ف    اتهم ورتبهم 
ونيةنسختيها الورقية و   اإللكتر

 5 ينطبق 

ي   
وت     المعيار الرابع:  يوجد للمجلة موقع الكتر

 3 ينطبق  المؤشر األول: مصمم بشكل جذاب   

: الموقع المستضيف آمن    ي
 5 ينطبق  المؤشر الثات 

 5 ينطبق  وجود نظام إلدارة المجلة  : المؤشر الثالث 

ي إدارة المجلة    : المؤشر الرابع 
 5 ينطبق  النظام مفعل ف 

 دليل واضح ومفصل للمؤلف خاص بالقواعد الرئيسية للنشر    المعيار الخامس:  للمجلة

ي إحدى 
ها ف  المؤشر األول: تض            ع هيئة التحرير القواعد الرئيس            ية والش            كلية للنش            ر وتنش            ر

ي تعرض       ها عىل إىل    ص       فحات المجلة بص       ورة مخترص       ة وتحيل القارئ 
التفاص       يل والنماذج التر

ي وتش             مل )العناوين الرئيس             ة وال
وت  فرعية للمقالة / وص             ف لمكونات البحث  موقعها اإللكتر

العلمية / عدد كلمات البحث المس        موح بها بش        كل عام والملخص بش        كل خاص / نوع الخط  
الج    داول   / كيفي    ة تص               ميم  ب    أنواعه    ا  المراجع  / كيفي    ة كت    اب    ة  وحجم    ه للعن    اوين والمحتوى 

ية لألبحاث المكتوبة باللغة العربية.     واألشكال / ملخص باللغة اإلنجلتر 

 5 ينطبق 
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ي به  01من الجدول رقم )
وت  ( يتضح لنا أن المجلة تصدر من مؤسسة اعتبارية )جامعة مرصاتة(، ولها موقع إلكتر

ي نسختها الورقية و 
ونية،معلومات معلنة ومستوفية عن الجامعة وهيئة تحريرها ومستشاري  ها ف  ولها ترقيم دوىلي    اإللكتر

ونيةموحد لنسختيها الورقية و  ، إال أنه عند اإللكتر ،  كما أن لها دليل واضح ومفصل للمؤلف خاص بالقواعد الرئيسة للنشر

ة ي األعداد األختر
  ،استعراض البحوث واالطالع عليها تم مالحظة أن ليس بها تاري    خ استالم البحوث وتاري    خ النشر إال ف 

( نقطة  أي ما نسبته 55( نقطة من إجماىلي نقاط هذا المعيار البالغ عددها )53ر قد تحصل عىل )وب  هذا فإن هذا المعيا

(96 .)% 

 

 (02جدول رقم )

 يوضح المعايت  الفرعية الخاصة بأخالقيات النش  

ي وعىل نسختيها 
وت  ي الموقع اإللكتر

ونية المعيار األول:  نطاق عمل المجلة وأهدافها واضحة ومكتوبة ف   والورقية     اإللكتر

ي وعىل نس               ختيها 
وت  المؤشر األول: نطاق عمل المجلة وأهدافها معلنة وواض               حة عىل الموقع اإللكتر

ونيةالورقية و       اإللكتر
 5 ينطبق

:  للمجلة ي
ام بأخالقيات  المعيار الثات  ي لضمان االلتر 

وت  ي الموقع اإللكتر
ي ومكتوبة ف 

وت  ي الموقع اإللكتر
سياسة واضحة ومكتوبة ف 

ي هذا الجانب     
 النشر وآلية التعامل مع أي خروقات ف 

م المجلة بتطبيق جميع القواعد المعلنة للقراء والكتاب حول حقوق النشر       5 ينطبق المؤشر األول: تلتر 

ن كانت تنشر عىل أساس اكتساب حقوق النشر من المؤلفير  أو تعتمد إالثالث:  معلن عىل موقع المجلة  المعيار  
وطه     سياسة الوصول الحر وتعلن عن نوعية الوصول وشر

ي أو االطالع عىل النس               خ   ة الورقي   ة أو  إىل    المؤشر األول: ال   دخول
وت  وني   ة موقع المجل   ة اإللكتر   اإللكتر

 كد من وجود سياسة واضحة تتصل بأخالقيات النشر     للمجلة، والتأ 
 5 ينطبق

 المعيار الرابع:  تتبع المجلة إجراءات واضحة لتقصي تمتع البحث باألصالة وعدم االنتحال     

 5 ينطبق المؤشر األول: تطلب المجلة رسالة تغطية من الباحث تؤكد أصالة البحث.  

ي 
ونية متخصصة لفحص أصالة البحث ونسبة االقتباس.  تستخدم: المؤشر الثات   4 ينطبق المجلة برمجيات إلكتر

 المعيار الخامس:  وضوح مصدر تمويل المجلة وملكيتها      

ي النس               ختير  الورقي ة  
ي وف 

وت  ي الموقع اإللكتر
المؤشر األول: مص               در تموي ل المجل ة وملكيته ا مكتوب ف 

ونيةو   للمجلة    اإللكتر
 5 ينطبق

ي 
ي مجاالت المعرفة اإلنسانية  : المؤشر الثات 

 5 ينطبق أن تكون المجلة متخصصة ف 

 

ي وعىل نسختها الورقية 02من الجدول رقم )
وت  ي الموقع اإللكتر

( يتضح لنا أن نطاق المجلة وأهدافها مكتوبة ف 

ونية،و  ولها برنامج    ،د األمانة العلميةوتطالب من الباحثير  تقديم مراسلة تؤك  ،ولها سياسة واضحة مكتوبة ومعلنة  اإللكتر

وطه ومصادر التمويل وإجراءات تقصي   تحسب من خالله عدد تكرار االستشهادات المرجعية،  وأن نوع الوصول وشر

 
ً
ي هذا المعيار   البحث وأصالته،  أيضا

( نقطة من إجماىلي نقاط  34وب  هذا فإن هذا المعيار قد بلغت نقاطه )  ،تم ذكرها ف 

 %(. 97( نقطة أي ما نسبته )35عددها ) هذا المعيار والبالغ
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 ( 03رقم )جدول 

ي ودورة النش  
 يوضح  القواعد والمعايت  الفرعية الخاصة بتسليم البحث والتحكيم األول والنهائ 

 القواعد الخاصة بتسليم البحث والفحص األوىلي  

   المعيار األول:  توفر 
ً
ونية مخصصا ي األبحاث ومرفقاتها والتف المجلة عنوان الكتر

لية  آاعل مع المؤلفير  أو توفر المجلة لتلفر
 لتحميل األبحاث ومرفقاتها من قبل المؤلفير  مع إتاحة االطالع عىل مسار البحث منذ تقديمه حتر النتيجة النهائية بصددها     

 
ً
ونيا عىل موقع المجلة ويعطي المؤلف رمًزا يسمح له بتتبع مسار   المؤشر األول: تحمل البحث إلكتر

 البحث  
 2 ينطبق

ي 
 5 ينطبق ترسل المجلة إشعار باالستالم للمؤلف فور استالم البحث   : المؤشر الثات 

ي حال عدم توفر نظام  : الثالث  المؤشر 
ي خاص  إف 

وت  ي إلدارة المجلة تخصص المجلة بريد إلكتر
وت  لكتر

 للباحث تؤكد االستالم   وترسل رسالة  ، بالمجلة
 5 ينطبق

:  تقوم المجلة ب  ي
 ت مطابقة لقواعد النشر ومؤهلة للتحكيم      أت فحص البحث أولًيا للنظر إذا ما المعيار الثات 

 5 ينطبق المؤشر األول: يتم تبليغ المؤلف بنتيجة الفحص األوىلي ) اعتذاره، تعديالت، تحويل للتحكيم(  

ي 
ي مكان ما من المجلة يشتر إيوجد   : المؤشر الثات 

خضوع البحث إلجراءات الفحص األوىلي  إىل   عالن ف 
ي  
 قبل إرساله للتحكيم النهات 

 5 ينطبق

ي    
 القواعد الخاصة بمعايتر التحكيم النهات 

ي واضحة ومعلنة       
 المعيار الثالث:  سياسة التحكيم النهات 

ي وعىل  
وت  ي معلنة وواضحة عىل الموقع اإللكتر

المؤشر األول: إجراءات ومراحل التحكيم النهات 
ونيةنسختيها   والورقية.    اإللكتر

 5 ينطبق

ي 
 5 ينطبق يخضع كل بحث للمراجعة العمياء المزدوجة من قبل محكمير  اثنير   : المؤشر الثات 

ة التحكيم محددة ومعلنة  : المؤشر الثالث   5 ينطبق فتر

تقريًرا من المجل  ة يبير  قراره  ا وخالص                 ة مالحظ  ات هيئ  ة التحرير    : المؤشر الرابع يتم تبليغ المؤلف 
 
ً
ي وجدت مرفقا

 به تقارير المراجعير  أو خالصات عنها   والتعديالت التر
 5 ينطبق

 
ً
التحكيم  نتائج  إىل   المؤشر الخامس: يطلب من المؤلف إجراء التعديالت الالزمة عىل البحث اس تنادا

 ظهار هذه التعديالت  إالمجلة مع إىل   ويعيد إرسالها 
 5 ينطبق

توجد قواعد إلجراء التعديالت وقبولها بما يش           مل المدة الزمنية والحد األدت  من : المؤشر الس           ادس
م بها المؤلف  التعديالت الذي يجب أن يلتر 

 5 ينطبق

ي    
 القواعد الخاصة بمعايتر التحكيم النهات 

ة من تقديم البحث ه معلن وواضح        إىل   المعيار الرابع:  الفتر  نشر

ة بير  تقديم البحث وقبوله أو 
ه من  المؤشر األول: متوسط الفتر  5 ينطبق دت  أشهرا كحد  12-3رفضه أو نشر

ي المواعيد المحددة       
 المعيار الخامس:  انتظام المجلة بإصداراتها ف 

ي النسختير  الورقية و إالمؤشر األول: مواعيد 
ونيةصدارات المجلة واضحة ومكتوبة ف   5 ينطبق   اإللكتر

ي 
ا بمواعيد نشر أعدادها   : المؤشر الثات 

ً
اًما دقيق م المجلة التر   5 ينطبق تلتر 

 

ي تتلفر فيه األبحاث وتتعامل مع مؤلفيها منذ استالم إ( يتضح لنا أن للمجلة عنوان  03)  من الجدول رقم 
وت  لكتر

ه إال أن المجلة    ،وتقوم المجلة بفحص البحث لتحديد مدى مطابقته لقواعد النشر والتحكيم  ،البحث وحتر إعالن نشر

للباحثير  بها ) للORCIDلم يذكر بها رقم خاص  ا ملف    ،باحث يتعامل به المحيط األكاديمي ( وهو رقم خاص 
ً
وال أيض

( نقطة من إجماىلي نقاط  66نقاط هذا المعيار حيث بلغت )( أي رقم معرف للوثيقة، وب  هذا نجد أن  DOIخاص بالبحث   

 %(. 94( نقطة أي ما نسبته )70هذا المعيار والبالغ عدد )
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 (04جدول رقم )

 يوضح المعايت  الفرعية الخاصة باالرتباط بمحركات وقواعد البيانات العربية والعالمية ومعامل التأثت  

ي المحركات وقواعد البيانات العربية والعالمية   المعيار األول:  المجلة مؤرشفة
 ومرتبطة ف 

 2 ينطبق المؤشر األول: للمجلة روابط مع المحركات وقواعد البيانات العربية والعالمية   

:  للمجلة معامل تأثتر    ي
 المعيار الثات 

 5 ينطبق جنبية قاعدة البيانات سكوبس   امل التأثتر المعتمد  للمجالت األ المؤشر األول: مع

ي 
ي   : المؤشر الثات  ي تصدر باللغة العربية معامل التاثتر العرتر

 5 ينطبق معامل التأثتر للمجالت التر

 

 

 (  05شكل رقم ) 

ي   يوضح تحصل مجلة كلية اآلداب عىل معامل التأثت  العرئ 

 

 (  06شكل رقم  ) 

 يوضح إدراج جامعة مرصاتة ضمن قواعد بيانات سكوبس ومنصة سيفال 
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( يتضح لنا أن مجلة كلية اآلداب قد تحصلت عىل معامل التأثتر  06(  و ) 05( والشكلير  رقم  )05من خالل  الجدول رقم )

ي  ات معيار البحث العلمي   ،العرتر هيئة التدريس    ولنشر أبحاث أعضاء   ،وذلك كخطوة أساسية لتحقيق المتطلبات بمؤشر

عىل المستوى الدوىلي فإن المجلة مؤرشفة ومرتبطة مع قواعد البيانات العربية والعالمية، وذلك  من خالل إدراج جامعة  

ول مرة منذ تاري    خ إنشائها تحت مسم وأل ،والمنصات المتعلقة بها مثل سيفالمرصاتة ضمن قواعد بيانات سكوبس  

ي موحد
يجمع اإلنتاج العلمي للجامعة، والذي يفتح الباب أمامها للحصول عىل مراتب   (Misurata University) تعريف 

ي التصنيفات العالمية للجامعات
( نقطة من إجماىلي نقاط هذا المعيار البالغ  12وب  هذا فإن هذا المعيار قد بلغت نقاطه )  ،ف 

 %(. 80( نقطة أي ما نسبته )15)عددها 

 (  05جدول رقم ) 

ونية يوضح نتيجة تقييم مجلة كلية اآلداب  بجامعة مرصاتة   اإللكتر

 

 

 ( 07الشكل رقم )

ونيةيوضح نتيجة تقييم مجلة كلية اآلداب   بجامعة مرصاتة   اإللكتر
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األول

الثاني

الثالث

الرابع

 مالحظات  % مستوى الجودة   المعيار 

ورة  يجب أ 96 53/55 األول ه إن يص  مم الموقع بش  كل جذاب ورص  دراج تاري    خ اس  تالم البحث وتاري    خ نش  ر

 وسنة الصدور. 

ي 
 تحسير  إجراءات التقصي عن أصالة البحث وعدم االنتحال 97 34/35 الثات 

ت    اري    خ الص                   دور غتر منتأظ   لوح 94 66/70 الثالث  تواري    خ اإل ن    ،ص                   داراتظم  وذل    ك من خالل تتبع 

 أن المجلة متوقفة حالًيا عن الصدورإىل   باإلضافة

للمجلة لها روابط مع محركات البحث وقواعد البيانات  العربية والعالمية  بشكل بسيط  80 12/15 الرابع

ي سكوبس( )عرتر  بينما لها معامل تأثتر
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 (  يتضح لنا أن وفق07الشكل رقم )( و   06من الجدول رقم  )  
ً
ي تؤكد اعتماد إلما تم التوصل    ا

ات، والتر ليه عند تحليل المؤشر

( نقاطها  ي كونها بلغ عدد 
وت  ي شكلها اإللكتر

المعايتر  إ( نقطة  من  165مجلة كلية اآلداب بجامعة مرصاتة ف  جماىلي نقاط 

كتر  عىل ن  ،(175والبالغ عددها )
قاط الضعف بها المتمثلة وهذا مؤشر مرتفع يدل داللة رصيحة بأنها مؤهلة لالعتماد مع التر

ي 
ي الجانب الماىلي والتقت 

 . ف 

 

 نتائج البحث

ي النقاط إىل    من خالل عمليات التقييم فقد تم اإلجابة عىل تساؤالت الدراسة والتوصل
عدد من النتائج يمكن إجمالها ف 

 التالية: 

 وفق .1
ً
نسختها    ا ي 

ف  اآلداب  لمجلة كلية  الحاىلي  الوضع  فإن  األول:  ونيةللتساؤل  النشر     اإللكتر بقواعد  م  تلتر  أنها   اتضح 

ي الصدور فقد كانت تصدر  
اته ومدى االنتظام ف  اتجاهات الصدور وفتر أما عن  الهيئة االستشارية والتحكيم،   وضوابط 

ي توفتر الحوافز التشجيعية    ،يةبشكل  ثابت إال أنه توقف بسبب نقص االمكانات الماد 
وعدم توفتر الدعم المادي المتمثل ف 

ي تقوم بتحكيم األبحاث ومراجعتها. 
 والمكافآت للجان التر

ي نسختها   .2
: فإنه من خالل عرض نتائج التقييم اتضح أن مجلة كلية اآلداب ف  ي

ونيةأما فيما يتعلق بالسؤال الثات    اإللكتر

ه ينقصها  إال أن  ، (WoS/Scopus  /  DOAJقواعد البيانات وأدلة الدوريات العالمية)تتوافق مع متطلبات معايتر عدد من  

ا من األمور تتمثل  
ً
أن الموقع  إىل    باإلضافة  ،عالن نشر البحث و سنة الصدور إتوثق تاري    خ استالم البحث وتاري    خ  نها ال  أعدد

القراء باإلضافةإىل    يحتاج للباحث  عدم وجود  إىل    تعديل بشكل يضمن جذب  الدوىلي  بالرقم األكاديمي  الخاصة  األرقام 

 والرقم المعرف للوثيقة. 

الحالية   .3 الممارسات  و  الراهن  الوضع  وتطوير  لتحسير   وتوصيات  حات 
مقتر بوضع  والخاص  الثالث  السؤال  أما 

ي النقاط  والمستقبلية
 : التاليةلضمان استمرار صدورها  فإن البحث يوضي بعدد من النقاط المهمة يمكن إجمالها ف 

الجودة المؤسساتية   -أ  بمعايتر  التام  ام   
المجلة االلتر العلمية عىل  المجالت  تعتتر من خصائص  ي 

لضمان االستمرارية والتر

ي تم التقييم عىل ضوئها. 
امجية والتقيد بالمعايتر الدولية التر  والتر

ام بمعايتر االعتماد المؤسسي واالع -ب  
ي من خالل تفعيل خطة  عىل إدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس االلتر امجر تماد التر

 . البحث العلمي 

للجان   -ت مالية  به من نشر ومكافآت  لما يقومون  التدريس  بحثية وحوافز تشجيعية ألعضاء هيئة  بتوفتر منح  المطالبة 

 تحكيم ومراجعة  األبحاث العلمية

يات أعضاء هيئة التدريس  البحثية المطالبة بإعطاء دورات تدريبية تهتم بالبحث العلمي تساعد عىل تطوير مهارات  وكفا  -ث

 . عىل المستوى المحىلي والدوىلي 

.  -ج ي
وت  ي واإللكتر

ي شكليها الورفر
 تخصيص مبالغ مالية للمجلة لضمان استمرار صدورها  ف 

.  -ح ي الوسط األكاديمي
ورة وضع معرف للباحثير  ومعرف للبحث وهي أرقام دولية متعارف عليها ف   رص 

ي أول وقت وجهد وتكلفةتصنيف وتكشيف المقاالت العلمية ليسه -خ
 . ل الوصول إليها من قبل الباحثير  ف 
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