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 اجملالت العلمية املؤمترات و 

 كمةالعلمية احمل اجملالت: 

 ( هي اجملالت اليت لديها رقم تسلسليISSNوهيئة حتري ) جمالر مكونة من متخصصني مرموقني يف 
األوراق املنشورة فيها ملراجعة األقران األكادميية ( وختضع كل Sound Editorial Board) التخصص

(Reviewed Peer )  

 ISSN لعبارة ختصارإ International Standard Serial Number (الدولي املعياري التسلسلي الرقم) 
 . اإللكرتونية الدوريات أو املطبوعات لتعريف يستخدم أرقام مثانية من مكون فريد عدد وهو

 للقراء ألنها تؤكد األكادميية اجملاالت بالنسبة للبحث وأدبياته يف معظم هامةاملنشورة عترب املادة العلمية ُت 
اجملالت العلمية ادة العلمية قبل نشرها يف املتتم مراجعة  .وحديثة بها موثوق مت نقلها اليت املعلومات أن

 الناشرُيعلم احملكم   ،املادة  العلمية وتقييم قراءة بعدو. يف جمال التخصص خرباء حمكمني من احملكمة 
 وُتعرف هذه. النشر قبل عديالتاملادة العلمية إىل إجراء تحاجة  أو من عدمهاملادة العلمية  هذه نشر بإمكانية

 .  ( Peer Reviewedالعملية مبراجعة األقران األكادميية )

 

 :اجملالت العلمية غري احملكمة 

 مثل املادة  النشر قبلودقيقة ال ختضع ملراجعة شاملة اإلخبارية و التجاريةواملواقع  اجملالتيف  علميةاملادة ال
من طرف احملرر ويتم نشرها املنشورات تتم مراجعة املقال مرة واحدة  بعض يفحيث أنه  العلمية احملكمة،

    مباشرة.

   التجاري أو اإلخباري . أو املوقع ال يكون للمحرر دراية بكل املواضيع املنشورة باجمللة 

 مادة للنشرتم تقدميه من أجل احلصول على يما معظم / املواقعتقبل هذه اجملالت .  

 احملكمة العلمية املؤمترات: 
 حول أو معني ختصص يف (األكادمييني بالضرورة وليس) للباحثني لقاء أنه على لعلميا املؤمتر عرفُي 

. باحث كل طرف من إليها التوصل مت اليت البحثية النتائج آخر ومناقشة عرض خالله ويتم معني، موضوع
 احملكمة. العلمية اجملالت عن أهمية العلمية املؤمترات  تقل وال

 مفيدة سيلةو والباحثني  بني األفكار وتبادل العلمي التفاعل أشكال أهم من العلمية باملؤمترات املشاركة عتربُت 
 جمال يف املتخصصني مع للتواصل فعالة وسيلة وكذلك التخصص جمال يف العلمية املعلومات لتحديث

 . البحث

 

  احملكمةشروط قبول املؤمترات العلمية: 
 رئيسينيال تحدثنيجمموعة من امل وجود (keynote speakers). 

 لملصقاتل وجلسات عمل ورش وجود . 

  املؤمتر أعمال نتهاءإ بعداملعروضة يف املؤمتر يف مستالت وامللخصات نشر األوراق (conference 

proceedings.)  

 حتكيم األوراق مثل آلية أن تكون (peer-review)  العلمية اجلودة من قدر أقصىواضحة من أجل ضمان 
 .العلمية األوراق يف والتقنية

   (.02 كأن يتم ذكر نسبة األوراق املرفوضة مثال ) املؤمتر حتديد معدل رفض األوراق العلمية يف٪  

 شفهي كعرض هاتقدميأو   كورقة علميةاملشاركة  قبول مثلمشاركة يف املؤمترأي قبول ل واضح حتديد 
  .جبائزة للفوز  هاترشيح رمبا وأ كملصق أو
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  املؤمترات الطالبية 

  مثل: مسميات خمتلفة تكون ضمناجلامعات لفائدة طالبها و اليت تنظمهاؤمترات املهي 

 Postgraduate conference 

 PhD conference 

 conference student Research 

 School conference 

  University Annual conferences 

من الطالب وأعضاء هيئة  الطالب وحيضرها عادة زمالئهم خطة حبثمن  ترب اجلامعات هذه املؤمترات جزءوتع
. كما احملكمة العلمية املؤمتراتكيم اليت سبق التنصيص عليها يف وال ختضع هذه املؤمترات آلليات التحالتدريس 

 east)مثلدأبت بعض اجلامعات يف جهات جغرافية معينة من اململكة املتحدة على عقد مؤمترات للطالب 

 Midlands, wales, Scotland .) 

 بعد ) عن املشاركاتvideo conference, skype(  

تم نشر هذه األوراق يف مستالت املؤمتر وي( virtual presentationبالعروض اإلفرتاضية ) ُتسمى أحيانًا
    .كما لو كانت مشاركات حقيقية 

 

 

 


