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تعليمات اعتماد المجالت والمؤتمرات العلمية في جامعة القدس
أوال :تعتمد المجالت العلمية الورقية واإللكترونية المحكمة والمفهرسة فعالً التي تصدر بانتظام وتصنف إلى ثالث فئات على
النحو التالي:

أ  -مجلة الفئة األولى :وهي المجلة المدرجة في قاعدة البيانات العالمية ( )ISI Web of Knowledgeالصادرة عن
( ) Journal Citation Reportsأو كانت مصنفة ضمن الرتبة (ب) أو أعلى في قائمة مجالت التميز في البحث العلمي في
استراليا .)ERA(Excellence in Research for Australia

ب -مجلة الفئة الثانية :المجلة المفهرسة ضمن قاعدة البيانات العالمية ( )Scopusأو اذا كانت:
 .1تصدر عن دار نشر عالمية أو جامعة أو مركز بحثي ويقدر مجلس البحث العلمي قيمتها العلمية.
 .2أن يكون لها هيئة تحرير عالمية متخصصة.
مجلة الفئة الثالثة :تعتمد المج لة من الفئة الثالثة من قبل مجلس البحث العلمي اذا توافرت فيها الشروط التالية:
 .1أن تصدر عن دار نشر عالمية أو جامعة أو مركز بحثي يعتمدها مجلس البحث العلمي في الجامعة بتنسيب من
لجنة متخصصة بتقييم النتاج البحثي للباحثين.
 .2أن يكون لها هيئة تحرير متخصصة وذات كفاءات عالمية.
ثانيا :تعتبر المجالت التي تصدر من جامعة القدس معتمدة وتحدد فئتها وفقاً للشروط السابقة.
ثالثا :تعتمد دار النشر العالمية إذا كانت مصنفة في قواعد البيانات وذات سمعة علمية أو أكاديمية مرموقة واصداراتها محكمة.
رابعا:تعتمد المؤتمرات العلمية التي يتوافر لها لجان تنظيمية ولجان علمية ولها اجراءات تحكيم واضحة لغرض قبول األوراق
البحثية فيها وتصنف هذه المؤتمرات الى فئتين:

 مؤتمر علمي عالمي :يصنف المؤتمر العلمي مؤتم اًر عالمياً إذا توافرت فيه الشروط التالية مجتمعة:
 .1أن تكون موضوعات البحوث المشاركة في المؤتمر ذات بعد علمي عالمي.

 .2أن تنظمه دار نشر عالمية أو جمعية علمية أو جامعة أو مركز بحثي وأن تنشر البحوث المشاركة في المؤتمر بعد
التحكيم العلمي في كتاب خاص بواقائع المؤتمر أو في مجلة علمية محكمة معتمدة من مجالت الفئة االولى أو

الثانية.
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 مؤتمر عل مي غير عالمي :يصنف المؤتمر العلمي مؤتمر علمي غير عالمي اذا توافر فيه الشرطان التاليان
مجتمعين:

 .1أن تكون موضوعات البحوث المشاركة في المؤتمر ذات بعد علمي وتعالج موضوعات ذات صبغة محلية أو اقليمية.
 .2أن تنظمه دار نشر أو جمعية علمية أو جامعة أو مركز بحثي معتمد محلي او اقليمي من مجلس البحث العلمي وأن
تنشر البحوث المشاركة في المؤتمر بعد التحكيم العلمي في كتاب خاص بوقائع المؤتمر أو في عدد خاص من مجلة
علمية محكمة معتمدة.
خامسا :يبت مجلس البحث العلمي في الحاالت التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.
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