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Digital Commons
منصة إدارة ونشر المجالت العلمية
هدف المشروع
ال يزال النشر في الدوريات العلمية هو المعيار األساسي للتفوق واإلنجاز العلمي ،ومن المعيير األساسية
في التصنيفات الجامعية العالمية .ولكن ال تتمتع جميع المجالت العلمية بنفس الرؤية على الساحة
العالمية :ربما ألنها تكون بلغة غير اإلنجليزية  ،أو في مجاالت أقل خدمة مثل العلوم اإلنسانية والعلوم
االجتماعية .أو ربما ألن أدوات النشر في مجلة علمية كانت بعيدة المنال ماليا أو إداريا .ونتيجة لذلك،
وفي العديد من أنحاء العالم ،ال تقدر بعض الجامعات والبلدان بتقديرها الفعلي وال يعترف بها كثيرً ا لما
لها من األبحاث القيمة المنشورة في مجالتها المدارة محليًا.
نشارك مع إتحاد الجامعات العربية مهمتها:
 جعل المجالت العلمية المنشورة في العالم العربي أكثر قابلية لالكتشاف والظهور وأكثر تأثيراً علىالمستوى العالمي
 التأكد من أن كل بلد عضو لديه إمكانية الوصول المستدام إلستخدام واإلستفادة من منصة نشر مستقرةذات كفاءة وفعالية عالية
 إثبات نجاح برنامج المجالت المخصصة للجامعات وتنميتها لتكون أفضل مكان للمجالت في المنطقةالعربية ومساعدتها للوصول إلى إمكانياتها الكاملة وتمثيل قيمة أبحاث العالم العربي بدقة
 إعطاء فرصة متكافئة لكل أعضاء جامعة الدول العربية لنشر أبحاثها على منصة علم هدفها اإلرتقاءبالعلم العربي وتوصيلها لكافة أنحاء العالم
 بناء منصة عربية موحدة ومعتمدة من قبل إتحاد الجامعات العربية والتي تمثل الصوت العلمي الواحدللبحث العلمي

الحلول المقترحة وفوائدها
لتحقيق مهمتنا المشتركة في هذا المشروع ،نتلطف باإلقتراح
ببرنامج  Digital Commonsكنظام نشر شاملُ .تستخدم خدمة
 ،Digital Commonsوالمتاحة من قبل شركة  ، Elsevierفي
ما يقرب الـ  2000مجلة حول العالم  ،وهي خدمة نشر متكاملة
مستخدمة أحدث التطورات التقنية ،حيث ساعدت هذه الخدمة االف
المؤسسات والجمعيات والمجالت في تحسين ظهورها العالمي
وتأثيرها على نشر البحث العلمي .فالنظام يجمع بين إدارة تقديم
االبحاث للنشر وبرامج مراجعة التحكيم مع توفير واجهة نشر مجلة
محسنة للقراء ووضعها لالكتشاف االمثل على الشبكة العنكبوتية المفتوحة ،مع
مقاييس إلظهار التأثير في جميع أنحاء العالم .تستفيد الدوريات التي تستخدم
Digital Commonsمن تقليل أعباء العمل بشكل كبير ووقت االستجابة من
خطوة تقديم المقالة إلى نشر ومن االستضافة الكاملة للنظام والدعم والتصميم المخصص وقابلية أكبر
لالكتشاف والقراءة.

أكثر من نصف المجالت التي يتم استضافتها على  Digital Commonsموجودة في العلوم
االجتماعية (ال سيما القانون واالقتصاد والتعليم) والعلوم اإلنسانية  ،وحيث أن المنصة في وضع متقدم
عالميا لمواجهة التحديات الفريدة التي تواجهها هذه المجالت ومن خالل دعم اللغات المحلية ودعم
وسائل اإلعالم المتعددة كالصوت والصورة ودعم المقاييس البديلة التي توضح التأثير المجتمعي
الـ  Social Impactوالوصول إلى خارج األوساط األكاديمية التقليدية.
تتلقى كل مجلة:
• أدوات سهلة اإلستخدام إلدارة التحرير التحكيم ،مع وضع نظام سير العمل خاصة للمجلة
• نشر المجلة العلمية عبر اإلنترنت والمتوافقة مع معايير االنترنت وعرض المحتوى على الهواتف
واألجهزة الذكية
• قدرة النشر من خالل الوسائط المتعددة ،بما في ذلك وسائل التواصل االجتماعي وتحميل الخرائط
ووسائط المرئي والمسموع وعرض متعدد للغات
• توفير الحل األمثل عالميا الكتشاف محتويات المجالت على
محركات البحث على شبكة اإلنترنت (مثل  )Googleوإدراجها
في محركات البحث األكاديمي (مثل )Google Scholars
• تتوفر خدمات نشر وتحرير إضافية (مثل التسجيل في )ISSN

باإلضافة إلى ذلك ،تضمن الميزات المدمجة في  Digital Commonsعلى أن كل مجلة في وضع
قوي للدخول في قاعدة بيانات :Scopus

من خالل استضافة المجالت العلمية على منصة  Digital Commonsواستكمالها جميع المتطلبات
الالزمة ،تفي المجلة بجميع المعايير األساسية والعديد من المعايير المتقدمة لقبولها وإدراجها في قاعدة
بيانات  .Scopusباإلضافة لذلك توفر  Digital Commonsأدوات قيمة لمساعدة المحررين على
إحراز تقدم في بقية المعايير:
 المزيد من المقاالت المقدمة للمجلة لنشرها ومن مؤلفين أكثر تنوعًا جغرافيًا ،ومقاالت ذات
جودة أعلى وذات قابلية أكبر إلقتباسها ،وذلك بفضل القدرة على زيادة رؤيتها على الساحة
العالمية وسهولة إكتشاف المجالت ومحتواها على شبكة االنترنت العالمية
 سهولة أكثر في توظيف المحررين وأعضاء مجلس التحرير ،وذلك بفضل الرؤية العالمية
والعالمة التجارية المحترفة وسهولة إكشتاف المجلة على شبكة األنترنت
 توفير منصة إلكترونية مستدامة وأدوات مرنة وسهلة لإلدارة التحريرية للمجلة ستساهم في
تقليص الوقت المطلوب لألعمال اإلدارية وإعطاء المحررين وقتا أكثر للتركيز على األمور
ذات األهمية الكبرى والتي تتمثل بالهدف الرئيسي وهو تحسين جودة المجلة العلمية

التنفيذ والدعم المتواصل
 Digital Commonsهو برنامج مستضاف بالكامل ويتم توفيره كجدمة للمشتركين .تتم إدارة كافة
برامج الصيانة والتكوين والتنفيذ بواسطة أنظمة  Digital Commonsوفريق التطوير .ال يحتاج
العميل إلى أي أعمال برمجية.
يتميز  Digital Commonsبنموذج دعم عميق وشامل ،مما م َّكن مئات الجامعات والجمعيات من
إطالق برامج ناجحة لنشر المجالت والحفاظ عليها .تتضمن رخصة استخدام Digital Commons
دعم باللغة اإلنجليزية والتدريب حسب الطلب أثناء كامل مدة اتفاقنا ودون أي تكلفة إضافية .يتم تقديم
التدريب المباشر عبر اإلنترنت والهاتف إلى فريق اإلتحاد ،ويتم الترتيب من خالل جهة اتصال أساسية
في اإلتحاد وفي أي وقت وكلما تبينت الحاجة (مع مراعاة فرق التوقيت بين فريق السيفير وفريق
اإلتحاد).
بالنسبة إلى كل مجلة  ،عند إطالقها  ،سنعمل مع جهة االتصال األساسية في االتحاد لتقديم ما يلي:
 تصميم واحد وموحد لكل مجلة وباالتفاق مع اإلتحاد ،مع خيار لشعارات فريدة لكل مجلة
 تسجيل الـ  ISSNلكل مجلة تأهلت لحصولها على رقم الـ ISSN
 عاد ًة ،يمكن أن يستغرق تصميم المجلة وإطالقها ما بين  3-1أشهر ويعتمد ذلك على تجاوب
مديري المجالت وإتخاذهم لإلجراءات المطلوبة منهم.
يرجى المالحظة أن فريق اإلتحاد ،أو فرق إدارة المجالت وتحت إدارة فريق االتحاد ،سيكون المسؤول
عن إعداد المحتوى وتحميله باستخدام األدوات المتوفرة في برنامج  .Digital Commonsسيتضمن
ذلك :إصدارات خلفية للمجلة وأسماء وعناوين البريد اإللكتروني الخاصة بالمحررين والمراجعين
وأعضاء هيئة التحرير .يمكن تقديم المحتوى فرديا (مثال :كل مقالة على حدا) وباستخدام نموذج التقديم
الفردي والذي يمكن لمستشاركم في فريق  Digital Commonsتخصيصه .يمكن أيضًا إرسال
المحتوى في مجمعة ،باستخدام أداة التحميل للكميات الكبيرة .سيكونوا مستشارو الدعم الخاصين بكم
من فريق  Digital Commonsمتاحين لتدريبكم بشكل غير المحدود والمساعدة ومشاركتكم أفضل
الممارسات العالمية إلرشادكم في استخدام هذه األدوات.

