
 

 

 امللتقى العلمي 

 اإلنتاج العلمي ملنسوبي الجامعات : منطلقات نحو الجودة والعاملية

 

افق1442/ 1441من شهر شعبان من العام الجامعي  11في يوم األربعاء  م أقيمت فعاليات ملتقى "اإلنتاج العلمي ملنسوبي الجامعات:  2021مارس 24 ه  املو

رة بنت عبد الرحمن ،  منطلقات نحو الجودة والعاملية"،  الذي تم تنظيمه من ِقبل مركز أبحاث كلية التربية وبإشراف عمادة البحث العلمي في جامعة األميرة نو 

 وتضمن املحاور التالية 

 املتحدث  عنوان الورقة 

حكمة في  
ُ
مستقبل صناعة النشر العلمي للمجالت العربية العلمية امل

 كشاف االستشهاد املرجعي العربي 

 د. مساعد عبد العزيز الطيار 

أستاذ مشارك نظم استرجاع املعلومات جامعة اإلمام محمد بن سعود  

مؤسس شريك و املدير التنفيذي لشركة دار املنظومة لتقنية  –اإلسالمية 

 املعلومات  

 أ.د أماني خلف الغامدي  أخالقيات البحث العلمي ودورها في جودة األبحاث العلمية  



 -أستاذ مناهج وطرق تدريس العلوم بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل

 وكيلة التطوير األكاديمي في عمادة التعليم الجامعي -وكيلة التطوير الجامعي

معايير وقواعد تصنيف املجالت العلمية املحكمة " معايير قاعدة بيانات  

"
ً
 اسكوبس نموذجا

 د. تهاني صالح الدايل 

 أستاذ التغذية العالجية املساعد جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن

 رئيسة قسم علوم الرياضة البدنية  -مديرة مركز أبحاث كلية املجتمع

 تجارب عاملية رائدة  قواعد اإلنتاج العلمي للجامعات :
 الخطيب  د. مريم عبد العزيز

 أستاذ الوراثة الجزيئية املساعد جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن

 

 

 وجاءت توصيات امللتقى كالتالي: 

 

إلدراج   (Scopus ) (Web   of Science)  كمعايير قواعد بياناتضرورة إملام الجهة املسئولة عن نشر املجالت العلمية بمعايير النشر العلمي العاملي؛   -1

 املجالت العلمية املحكمة بها.

إلدراج املجالت العلمية املحكمة والعريقة التابعة لها في قواعد البيانات العاملية ؛ مما يمكنها من فتح آفاق تشجيع الجامعات واملؤسسات األكاديمية   -2

     أرحب نحو توثيقها على املستوى الدولي.



ل نشرها  لدى املجالت العلمية التأكيد على الباحثين بالسعي نحو األفكار البحثية املتميزة التي من شأنها الرفع من أهمية أبحاثهم وارتفاع معدالت قبو  -3

 العاملية.

 :التأكيد على أهمية االلتزام بأخالقيات البحث العلمي من جوانب متعددة أهمها -4

افد أخالقي مهم وداعم لالنضما ✓ م االلتزام بأخالقيات النشر العلمي وقوانين امللكية الفكرية من قبل كل من الباحثين واملجالت العلمية كر

 .عاملية سواء باللغة العربية أو اإلنجليزية لقواعد التصنيف ال

العلمي,   ✓ املشرف  الباحث,  املشاركين,  بالبحث,  ارتباطها  حيث  من  العلمي  البحث  بأخالقيات  العناية  تضمن  التي  البحثية  املمارسات  تعزيز 

 واملؤسسة .

افية متنوعة مح  -5  .لًيا وعربًيا وعاملًيا  التأكيد على أن يكون أعضاء هيئة تحرير املجالت العلمية من مناطق جغر

 .أن تركز املجالت العلمية في نشرها للبحوث على تخصص معين، وال تتعداه لغيره؛ ألهمية ذلك في تقييم املجلة  -6

 متكامل. أن تحرص الجهة املسؤولة عن إصدار املجلة العلمية على االنتظام في عملية اإلصدار مع تطبق إدارة املجلة من خالل نظام إلكتروني  -7

لها   -8 بها كافة    -كشرط لقبول نشرها-أن تخضع املجالت العلمية البحوث املقدمة  ملعايير تقييم محددة وواضحة وموضوعية تراجع باستمرار،  ويقر 

 املحكمين.  

اقعالتأكيد على أهمية تفعيل أعضاء هيئة التدريس   -9 االلكترونية الخاصة، حيث من شأن ذلك التفعيل أن يسهم بفعالية  في تيسير سبل   للمو

ا الهتماماتهم البحثية.  التواصل بين الباحثين في املجال ذاته 
ً

 وفق

 ORCID"  open researcher and contributor"تشجيع أعضاء هيئة التدريس على التسجيل في منظمة املعرف املفتوح للباحثين واملساهمين    -10

ID    ثها وعرض النتاج البحثي الخاص بهم فيها ، وتزويد القسم بالرقم الخاص لكل باحث مما سيسهل مستقبليا الحصول على بيانات هذه األبحاث وتحدي

 بشكل أسهل وأسرع. 


