
 
 

 
 

 

لنشر االبحاث  اتفاقية السيفير مشروع 
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هو عقد من الخطوات العملية التي اتخذها االتحاد 

( Elsevierاتفاقية بين االتحاد وشركة السيفير )

 الرائدة في نشر األبحاث العلمية.العاملية و 

 

 أهداف املشروع

تم إستضافة عدد من وفي ضوء هذه االتفاقية 

العربية درة عن الجامعات والجمعيات الصالجتات امل

خطوه أولى إلستضافة جميع اإللكترونية على املنصة 

 –امللجتات العربية التى تصدر طبقا للقواعد العاملية

على ان تقدم السيفير خبراتها في الدعم الفني والبرامج 

ن اإلتحاد وامللجتات املشتركة في  ِّ
 
مك

ُ
املتطورة التى ت

إدارة امللجتات وإصداراتها االلكترونية واتاحة معامل 

التأثير العربي لكل الباحثين فى العالم العربي بصورة 

مهنية وطبقا للقواعد العاملية، وتقديم خدمة جديدة 

فاظ على االنتاج العلمي باللغة العربية وتراثنا للح

 العربي. 

اتحاد الجامعات العربية بهذه املبادرة الفريدة  يسعى

والهادفة إلى توفير الوصول الفعال إلى امللجتات 

ة والعمل  العربية وتوفير آليات إدارتها بكفاءة وفعالي 

مع هذه امللجتات لإلرتقاء بخدمات النشر وإعطائها 

ة للدخول في قاعدة بيانات سكوبس أكبر فرص

(Scopus .العاملية ) 

 

 

وسيتم تقييم امللجلة من ختال اإلتحاد واللجان 

حالة التقييم االيلجابى سوف  العلمية للمشروع، وفى

ى ستضافة فاج امللجلة ضمن املرحلة االولى لإل در يتم إ

ال سحالة التقييم السلبي سوف يتم إر  املنصة وفى

تقرير لكم لتتافي نقاط الضعف فى امللجلة لكى يتم 

ية و ولفي املرحلة الثانية وسوف تكون األ دخولها 

 للملجتات التى تصدرها الجامعات أعضاء االتحاد.
 

 اإلجراءات العملية للمشروع

  تأسيس منصة إلكترونية الستضافة وإدارة ونشر

امللجتات العلمية في الوطن العربي من ختال 

 وقد تم ذلك.( Digital Commonsبرنامج )

  مواكبة القائمين على امللجتات العلمية للمتطلبات

التقنية من ختال املنصة واستيفاء معايير الجودة 

( Scopusإلدراجها في قاعدة بيانات سكوبس )

 العاملية.

  إدراج امللجتات العلمية العربية في قاعدة بيانات

 ( العاملية Scopusسكوبس )

  امللجلة:ختيار اشروط 

مة وأن أن  .1
َّ
لية تكون آتكون امللجلة محك

 .التحكيم واضحة بشفافية

  .أن تصدر بشكل منتظم .2

أن تكون هيئة التحرير من األساتذة املشهود  .3

ا   .وموزعين من جغرافيات مختلفةلهم علميًّ

وضع بيان اإلختاقيات في النشر بشكل واضح  .4

 .واإللتزام به

ا .5   .أن تكون البحوث موزعة جغرافيًّ

 االلتزام بقواعد تعيين أعضاء هيئة التحرير .6

 .االهتمام بالدقة اللغوية .7

أن تكون امللجلة قادرة على إرسال محتوى  .8

 
 
 .ملجتاتها الكترونيا
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