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 الخطة التنفيذية ملجلة جامعة سبها 

 

 تنفيذه من خاللها:  يتم خطة إجرائيةتية يحتاج كل هدف من أهداف املجلة اآل : األهداف

 : وذلك من خاللأن تصبح املجلة مرجًعا علمًيا للباحثين في كافة املجاالت  -1

 عالي في مجال البحث.التأثير الوذات  ألصيلةبحاث اقبول األ  -

رفع من  لاالهتمام باختيار محكمين ذوي كفاءة عالية ومشهود لهم باملصداقية والحيادية ل -

 مستوى املجلة.

 استقطاب محررين دوليين مشهود لهم بالكفاءة العالية. العمل على -

 :خالل الباحثين محلًيا وعاملًيا لنشر األبحاث وذلك منأن تلبي املجلة تطلعات  -2

 .(Impact Factor) ٍ  معامل تأثير دولي عال  تطوير املجلة للحصول على لعمل علىا -

 (Directory of open access Journals )استيفاء شروط  العمل على -

 . العلميالباحث محرك البحث  يعمل على استيفاء متطلبات معايير أرشفة فال -

 كاديمي: تسجيل املجلة في محركات البحث األ العمل على -

- Scopus-google scholar. 

- ERIC. 

- The Virtual LRC. 

- Citeulike. 

- JURN. 

- Microsoft Academic. 

- Library of Congress. 

- Cite SeerX . 



واإلقليمي والدولي الفرصة أمام الباحثين لنشر بحوثهم على املستوى املحلي  املجلة  أن تتيح   -3

 :وذلك من خالل

 لكتروني عاملي للمجلة.موقع أ-

 أرشفة املجلة. -

 .الباحث العلمياعتماد املجلة ملحرك  -

 . DOIإصدار الرقم الدولي  -

 للمجلة.  ISSNإصدار رقم تسلسلي   -

 أرشفة املجلة عند املكتبة الوطنية للكتب ببنغازي.  -

 :العالقة باملجتمع وذلك من خاللنشر األبحاث األصيلة ذات  -4

 دعم املجلة لنشر البحوث العلمية الصادرة عن جامعة سبها ذات العالقة باملجتمع والبيئة.  -

 شر البحوث ذات العالقة باملجتمع. الجامعة في البحث العلمي لندعم سياسات  -

 والبيئة. دعم السياسات في مركز البحوث واالستشارات فيما يختص باملجتمع   -

 تبني مخرجات البحوث العلمية الصادرة عن مكتب املجتمع والبيئة. -

املحلية    -5 والجامعات  املجتمع،  ومؤسسات  سبها  جامعة  بين  والفكري  العلمي  التواصل  توطيد 

 : والدولية وذلك من خالل

 دولية فيما يتعلق بالنشر العلمي.و توقيع اتفاقيات محلية  العمل على -

تنظيم ورش عمل وندوات علمية محلية ودولية للتواصل العلمي والفكري بين جامعة سبها    -

 ونظيراتها. 

لكتروني وأرشفتها في  جلة الجامعة ونشرها في موقعها األنشر البحوث العلمية املقبولة في م -

 محركات البحث الدولية لزيادة التواصل العلمي والفكري للجامعة. 

جهات ذات  ها في املكتبة الوطنية ببنغازي وإرسالها للوأرشفت  املجلة دورًياطباعة إصدارات   -

 ..كافة العالقة



 

ـــيات ـــــــــ  التوصــــــــــ

ليها، ومما يجدر التنبيه التي أضيفت إعمل املجلة والتطويرات    من خالل مراجعة آليات

سُتعرض التي  التوصيات  أن  تخدم    عليه  التي  التوصيات  سبعض  توصيات  الباحثين  أكانت  واء 

 وتتمثل تلك التوصيات واملقترحات في اآلتي: ،و رسالة علميةبحثية، أال اقهمور في أتخص 

 التحديث بما يضمن لها التميز باستمرار. تطوير و الاملجلة قابلة للتعديل و  -1

على  -2 املجلة  التطوير    تعمل  علىعملية  الصادرة    بناًء  الراجعة التوصيات  التغذية  من  لها 

لالستبيانات، أو من خالل آراء املستشارين أو املحكمين أو غيرها من القنوات التي يمكن االستفادة  

 املجلة. . منها في تطوير املجالت

التنفيذية عن طريق جامعة سبهاتتم اإل   -3 إلى  ،)الناشر(  جراءات  التحرير  وإحالتها   ،رؤساء هيئة 

 لجنة الجامعة لالعتماد. عد اعتمادها تحال إلىوب

 في حالة وجود أي تضارب تحال للجهات القانونية باملجلة. -4

البحاث  -5 بـ)  املتعلقة  كافة  القرارات  في  حيادية  بكل  املجلة  املجلة  - تتعامل  هيئة  أ   -زوار  عضاء 

الدولية(  –التدريس   التحكيم  مالحظاتهم  ،لجنة  حيث   وعرض  من  فيه  للبث  العلمي    للمجلس 

 مكانية تطبيقها. إ و  االستفادة من املالحظات

 اإلجراءات الرادعة بحق املخالفين ألخالقيات البحث العلمي 

قد سبق نشره    في حال تبّين أن البحثأو    ،في حال عدم التزام الباحث باملوضوعية واألصالة

 :تيأو قبوله للنشر أو استّل من بحث آخر يتخذ اآل

 تقديم تقرير من رئيس التحرير إلى مجلس التحرير باملجلة. -1

 %. 20في حال تجاوزت نسبة االقتباسات  -2

 في حال وجود أي خروقات ُيرفض البحث كليا بسبب نسبة االقتباس من لجنة التحرير.  -3



 في حالة ثبت أن البحث مستل بعد النشر يحال إلى املجلس العلمي مشفوًعا  -4

 جلس التحرير باملجلة.بتقرير من م

 تشكل لجنة تحقيق من املجلس العلمي للمجالت للتحقيق باملوضوع. -5

 تؤخذ التدابير واإلجراءات الرادعة ومخاطبة الجهات ذات العالقة ملا توصلت إليه.  -6

 تسحب الورقة من املجلة نهائًيا ويحرم الباحث من النشر في مجلة جامعة سبها.  -7

 

 

 

 


