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ماھي المعاییر الدولیة
االبتعاد عن النشر بدون تقییم اي من اجل المال فقط•
االبتعاد عن اسلوب المجالت المفترسة•

االستقرار المالي•  
السمعة•  
بین أقرانك -

سھولة الحصول على التقدیمات•  
ارتفاع عدد القراء•  
عالیة االقتباس•  
داخل المؤسسات -

مكافأة للنشر معك•  
تأثیر"•  



اذن ماھي الستراتیجیة للنجاح



اسئلة البد من االجابة علیھا
السؤال لماذا نقوم بانشاء مجلة ؟•
ھل مجلتك مختلفة عن بقیة المجالت؟•

ا؟•   ً ما الذي یجعلك ممیز
مجلة الخاص بك؟لما ھو األساس المنطقي ل•  

ماھو المطلوب من المجلة من قبل الباحثین او المجتمع؟•
ماذا توفر المجلة للمجتمع؟ •



اذن علینا ان نحدد  
رؤیة المجلة •
ماھي االھداف والغایات•
ات النشر في المجلةاالماھي مج•



ماھو دافع الباحث لینشر في المجلة



تعرف الباحث على المجلة؟یكیف 

:مؤلفونالھم من •
العلمي قسمال•   

الكلیة•  
حكومیةالمؤسسة ال/ الجامعة  •  
بلدك•  
منطقتك•  
)االجتماعات ، الزمالء(مھنتك •  
قرائك•  
المراجعین•  



اھم المستوعبات

:الدخول في المستوعبات المھمة•
• DOAJ, COPE, OASPA and WAME
• DOAJ: Access Scholarly Publishers Association
• COPE: Committee on Publication Ethics
• OASPA: Open Access Publishers Association
• WAME: World Association of Medical Editors



  ISSNتثبیت الرقم الدولي في واجھة الموقع االكتروني للمجلة . ١
یجب ان یتضمن الموقع على. ٢
وممكن اختیار ترخیص مناسب للمجلة من الموقع a Creative Commonsنوع الترخیص .  أ
/https://creativecommons.org/licenses

:مایلي اختارتفمثال مجلة بغداد للعلوم 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 
International License.

ویجب ان توضع بشكل واضح في الموقع
التحریرومسؤولیات ھیئة مھام النشر وبیان الممارسات الخاطئة اخالقیات . ب

 Publication Ethics and Malpractice Statement Guidelines
Editorial Duties and Responsibilities

موقع المجلة االلكتروني



باالضافة الى. ج









ھیئة التحریر   
یفضل ان یكون من ضمن الھیئة محررین من خارج العراق لھم 

)سكوبس( عال   H-indexسمعة علمیة و 
االسم : بشكل كامل ھیئة التحریر كتابة معلومات عن اعضاء •

والعنوان البریدي واالیمیل وموقعھ االلكتوني اذا امكن
اشراكھم بالمعلومات الخاصة بالنشر وتحدید المقیمین•
OJSوارسال معلومات الدخول لنظام •

التحریرھیئة 



ادراج كل البحوث المنشورة في المجلة على موقع المجلة وموقع المجالت االكادیمیة العلمیة 
العراقیة 

Iraq Academic Scientific Journals
المواقع العلمیة الرصینة مثل ایضا في ادراجھایفضل 

• Directory of Open Access Journals 
DOAJ (?):https://doaj.org/

• Library of Congress 
على كل بحث الرقميمعرف الوثیقة تثبیت •

Crossref: Digital Object Identifier (DOI) 
معرف الوثیقة الرقمي

 https://www.crossref.org/membership/



یلزم الباحث بكتابة الخالصة بالعربي واالنكلیزي •
باللغتینوالكلمات المفتاحیة مع ذكر العنوان 

التدقیق اللغوي لالبحاث •
تدقیق مضمون البحث قبل نشره وھل یتضمن استنتاجات على مستوى البلد او االقلیمي •

او الدولي 
االبحاث المنشورة الیخص فقط منتسبي الكلیة او المركز وھذا مھم في تقییم السكوبس •

یفضل التنویع من كلیات وجامعات عراقیة وكذلك من خارج العراق
تحدید اسلوب كتابة المصادر ویفضل استخدام برامج •

Mendeley: 
https://www.mendeley.com/homepage7/?switchedFrom=
Endnote: https://endnote.com/

تحدید البرنامج المعتمد لدى المجلة لكشف االقتباس ویشار لھا بوضوح في الموقع•
كل ھذه التفاصیل او غیرھا یجب ادراجھا بوضوع في موقع المجلة



:وضع مخطط لعملیة التقییم والنشر متضمنھ
مراحل االستالم من الباحث واجراءات فحص البحث  •
االقتباس •
الرفض   •
اختیار المقیمیین واعادتعا الى الباحث للتعدیل  •
قرار بالقبول او الرفض وعملیة فحص البحث قبل النشر اتخاذ مرحلة •
:من الضروري وضع التواریخ على كل بحث وایضا في الموقع االلكتروني •

استالم البحث 
قبول البحث
تاریخ النشر

من الضروري وضع سیاسیة المجلة الستقبال الشكاوي والطعون على ان یطلع علیھ •
فقط رئیس ھیئة التحریر حصرا

توفیر وسائل اتصال مناسبة بین المؤلفین والقراء وغیرھم وموظفي المجلة•



؟....االشارة الواضحة اللیة دفع المستحقات الخاصة بالنشر•
وبیان امكانیة النشر للدول النامیة•
/ ضرورة التاكید على ان المجلة محكمة وترسل البحوث للمقیمیین •

/  معروف للمقییم دون الباحث/ غیر معروف للمقیم والباحث
معروف لكالیھما



اختیار المقیمین

یجب توفر قاعدة معلومات صحیحة عن المحكمیین •
ماھي؟. یفضل اختیارھم على اسس واضحة •
التاكد من ان المحكم لیس من نفس مؤسسة الباحث قدر االمكان•
كیف؟...فحص نوعیة التقییم •
تحدید وقت مناسب الجراء التقییم •
اعادة البحث للمحكم اذا تطلب االمر للتاكد من اجراء الباحث كل •

التعدیالت المطلوبة



المؤلف/ الباحث

تعریفھ بالیھ الدخول لنظام المجلة  والتاكید على التزامھ بقواعد النشر والسلوك االكادیمي •
للنشر

المؤلفیین/ علیھ ان یوفر كافة المعلومات الخاصة بالمؤلف•
؟...التاكید على ان جمیع المشاركین لدیھم العلم بتقدیم البحث للمجلة•
تحید من ھو المسؤول عن متابعة البحث مع المجلة والیجوز غیره مراسلة الباحث•
تحید وقت مناسب العادة البحث للمجلة بعد التحكیم •
یجب االعالن عن تضارب المصالح في نھایة البحث قبل قائمة المصادر•
في حالة البحوث الصحیة والتجارب على االنسان واالحیاء االخرى الزامھ بكتابة عبارة •

؟ ...من لجنة اخالقیات البحث العلميعلى اذن بحصولھ 



اتمنى للجمیع الموفقیة 


