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وحدة النشر العلمي
تهدف الكلية من خالل وحدة النشر العلمي إلي إشاعة ثقافة التميز في
مجال النشر الدولي بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين بها  ,وتعزيز قيم
اإلبداع و اإلبتكار  ,والتنافسية بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين من
خالل تقديم المكافأت والجوائز للمتميزين في مجال النشر في األوعية
المصنفة عالميا َ  ,بما يدعم جهود الكلية والجامعة للمنافسة الدولية في
مجال البحث والنشر العلمي ,ويحقق رؤيتها لتصبح دولية .
كما تستهدف أيضا َ تطوير إمكانيات أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالكلية
في مجال البحث والنشر العلمي بما ينسجم مع المعايير العالمية في هذا
المجال  ,وتعزيز التعاون الدولي واإلفادة من التجارب الدولية الرائدة في
هذه المجاالت  ,الي جانب تطوير مجالت الكلية لتحقيق متطلبات اإلدراج
في قواعد النشر العالمية  ,وكذلك اإلسهام في الجهود المبذولة الهادفة الي
تطوير قواعد لتصنيف المجالت العلمية الصادرة باللغة العربية .
و إنطالقا َ مما سبق فإن أهداف وحدة النشر العلمي تتحدد فيما يلي :
أهداف الوحدة -:
تهدف الوحدة إلى:
• إصدار مجالت علمية متخصصة باللغتين العربية واالنجليزية ومحكمة بصفة
دورية.
• اإلسهام في تحقيق رسالة الجامعة والكلية في تنمية القدرات البحثية لدى
طالب الدراسات العليا وتدريبهم على أساليب وفنيات البحث العلمي
• التشجيع على إجراء المشروعات والبحوث العلمية التي تهدف الى حل
المشكالت الواقعية لتي تواجها المنظومة التعليمية.
• نشر االبحاث المقدمة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين في الجامعات
والمعاهد ومختلف المؤسسات التعليمية ،مع تخصيص باب بالمجالت لنشر
ملخصات الرسائل العلمية التي تمنحها الكلية.
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• تشجيع أعضاء هيئة التدريس ومعاونتهم على االبتكار والبحث العلمي.
• اإلشراف على جميع المجالت التي تصدرها الكلية من حيث الشكل،
واإلخراج والمضمون العلمي ،وفقا ألحدث اإلصدارات العالمية.
• السعي نحو حصول المجالت العلمية التي تصدرها الكلية على تقييم متميز،
ومعامل تأثير قوي يحقق لها االنتشار على أوسع نطاق ويضعها في مصاف
المجالت العالمية المصنفة عالميا.
• تشجيع أقسام الكلية على إصدار مجالت متخصصة ،واإلشراف عليها وفق
نظام محدد (مجالت نوعية).
• تشجيع النشر الدولي وتطبيق معايير النشر العلمي العالمي في إصدار
المجالت ونشرها.
• تقديم خدمات الترجمة في العلوم التربوية واألدبية واإلنسانية.
• تقديم خدمات المعاجلة االحصائية للبحوث المختلفة.
• تنظيم دورات تدريبية ،وورش عمل في مجاالت الترجمة والنشر العلمي
وتنمية المهارات المختلفة للباحثين من طالب الدراسات العليا.
• تقديم خدمات التحرير والمراجعة اللغوية بالعربية واللغات األجنبية.

وفي هذا اإلطار لروية الكلية وفي ضوء الخطة اإلستراتيجية للجامعة يمكن
تحديد خطة الوحدة وآليات زيادة أبحاث النشر الدولي بالكلية  ,وبعض
المقترحات التي تعمل علي تفعيل دور الوحدة وتقديم الدعم ألعضاء هيئة
التدريس والهيئة المعاونة وطالب الدراسات العليا وتنفيذ الخطة المقترحة
بكافة المجاالت وتحقيق أهدافها سابقة الذكر .
وتتمثل الخطة في -:
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المدي الزمني

التنفيذ

اآلليات

للتنفيذ
بداية العام

 -دفع الجهد لجذب طالب -

الدراسي

الدرسات العليا والباحثين الدراسات العليا والباحثين لتعريفهم
بالكلية

لإلستفادة

توزيع

نشرات

علي

طالب

من بمهام الوحدة وأهدافها والخدمات

خدمات الوحدة

اإلستشارية المتاحة من خاللها  ,وأهم
ورش العمل والدورات التدريبية .

 إنشاء موقع إلكتروني  -يشمل أهداف الوحدة ورؤيتهالوحدة النشر العلمي

ورسالتها  ،والخدمات التي تقدمها
والمهام المنوطة بها .
 إنشاء مواقع لوحدة علي شبكاتالتواصل اإلجتماعي (Facebook-
 )Whats Appلتسهيل التواصل مع
طالب الدراسات العليا والباحثين .
 اإلعالن علي موقع الكلية عنالوحدة وإنتمائها لكلية البنات ذات
المكانة العريقة .

طوال العام

 -تنمية أعضاء هيئة  -إعداد دراسة مسحية لتحديد

الدراسي

التدريس والهيئة المعاونة إحتياجات أعضاء هيئة التدريس
 ،ورعايتهم مهنيا َ وعلميا َ

والهيئة المعاونة وطالب الدراسات
العليا في المجال (األكاديمي  -المهني
– العلمي – الثقافي )
 -السعي لإلرتقاء بالمهارات المهنية
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والعلمية والبحثية ألعضاء هيئة
التدريس والهيئة المعاونة وطالب
الدراسات

العليا

في

والباحثين

المجاالت المختلفة  ،من خالل عقد
دورات تدريبية في ضوء إحتياجاتهم .
 االستعانة باألساتذة أعضاء هيئةالتدريس العاملين بالكلية في تقديم
ورش عمل تخدم طالب الدراسات
العليا والباحثين والهيئة المعاونة .
-

مكافأت

تشجيعية  -تخصص الجامعة مكافأت تشجيعية

ألعضاء هيئة التدريس تصل الي 50ألف جنيها َ ألعضاء هيئة
والهيئة المعاونة

التدريس الذين نشروا أبحاثهم العلمية
في مجالت أو دوريات دولية  .وقد تم
إعتماد معيار ال ( Elgen Factor
 )Scoreمتوفر في قاعدة بيانات ( ISI
 )Web of Knowledgeبدالَ من
معامل التأثير .وتحدد عدد مرات التقدم
بمرتين فقط خالل العام كعملية تنظيمية
وتضمنا اإلستمرارية.
 تخصص الكلية نسبة  %15منميزانية
الحسابات

(مجلة
الخاصة

البحث
بالكلية

العلمي)
،لدعم
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األبحاث المنشورة دوليا َ من أعضاء
هيئة التدريس والهيئة المعاونة.
 تشجيع الهيئة المعاونة  -التواصل مع المبتعثين من قبلعلي النشر اإلجنبي مع الجامعة بالخارج  ،وفتح قنوات معهم
أستاذة أجانب

تستهدف تعاونهم مع زمالئهم في
الداخل للنشر دوليا َ .
 اإلشتراك في الدوريات االجنبيةالمتخصصة .

 التوعية ألعضاء هيئة  -عقد حلقات توعية ألعضاء هيئةالتدريس والهيئة المعاونة التدريس والهيئة المعاونة عن أهمية
عن أهمية النشر الدولي .

النشر الدولي .
 عقد برامج تدريبية تتضمن طرقوأساليب النشر الدولي والطرق العالمية
القياسية المتبعة في كتابة األبحاث
العلمية

وكيفية

تقييم

األبحاث

والدوريات والمجالت العلمية الدولية .
وجود مكتب دعم فني داخل الكلية يعدقناة يمكن من خاللها التواصل مع
المجالت العلمية المتخصصة  ،بحيث
تتوافر في هذا المكتب قاعدة بيانات عن
المجالت العلمية المختلفة وقواعد النشر
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بها  ،ويمكن من خالل هذا المكتب
تذليل العقبات التي تحول دون النشر
في المجالت الدولية .
 حث األستاتذة ال سيما من كان عندهمفرصة اإلبتعاث للخارج علي التواصل
مع زمالءهم االجانب إلنتاج أبحاث
مشتركة .
-

لالعالن

علي

موقع

الوحدة

االلكتروني عن المناقشات العلمية
للماجستير والدكتوراة لطلبة الدراسات
العليا والباحثين بجميع أقسام الكلية
المختلفة .

 تطوير إمكانيات أعضاء  -عقد دورات تدريبية وتنمية قدراتهيئة التدريس والباحثين في أعضاء هيئة التدريس علي أعداد
مجال البحث والنشر العلمي األبحاث  ،واالوراق العلمية وفق
بما ينسجم مع المعايير معايير المجالت المتقدمة .
العالمية .

 توفير الخدمات اإلستشارية إلعضاءهيئة التدريس والباحثين في مجال
البحث والنشر العلمي المتقدم .
 توفير خدمات التحرير والمراجعةالعلمية لألبحاث واألوراق العلمية قبل
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الدفع بها للنشر .
-

تطوير مجالت الكلية  -إطالق مبادرة من شأنها اإلرتقاء

لتحقيق متطلبات االدراج بمجالت
في قواعد النشر العالمية

الكلية

لمواكبة

المعايير

العالمية المتقدمة في النشر الدولي .
 تحديث قوائم المحكمين والهيئةاإلستشارية لمجلة البحث العلمي
(لآلداب والعلوم والتربية) بما يتواكب
مع متطلبات االدراج في قواعد النشر
الدولي .
 قد تم تنزيل مجلة البحث العلميللكلية (لآلداب والعلوم والتربية) علي
بنك المعرفة  ،وذلك علي الروابط
التالية :
http//jssa.journals.ekb.eg
http//jsre.journals.ekb.eg
http//jsrs.journals.ekb.eg

نهاية العام

 -دعم األنشطة وتقديم  -إقامة حفل سنوي لتكريم السادة

الدراسي

الرعاية األكاديمية ألعضاء أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم
هيئة التدريس ومعاونيهم وطالب الدراسات العليا والباحثين ،
وطالب الدراسات العليا الذين نشروا بحوثهم دوليا َ  ،مع ترك
والباحثين .

فرصة لهم لعض خبراتهم في مجال
النشر الدولي ليستفيد بها اآلخرون في
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مجال تخصصهم .
 التعريف علي موقع الكلية اإللكترونيوعلي موقع الوحدة أيضا َ بالمكانة
العلمية

ألعضاء

هيئة

التدريس

الحاصلين علي الدرجات العلمية
المميزة والحاصلين علي جوائز علمية
عالمية ومحلية .
ومن ثم يمكن تحديد أهم المهام الوظيفية التي تسعى الوحدة للقيام بها لتنفيذ اآلليات
والخطة سالفة الذكر فيما يلي :
المهام الوظيفية لوحدة النشر العلمي :
 .1تقديم الدعم الفني الالزم للسادة أعضاء هيئة التدريس والباحثين عند التقدم
للجان العلمية لترقيات األساتذة واألساتذة المساعدين فيما يخص برنامج
 ithenticateللكشف عن السرقات العلمية وتحديد نسب التشابه المسموح به في
األبحاث العلمية.
 .2اإلشراف الكامل على شئون المجالت العلمية التي تصدرها الكلية وأقسامها
المختلفة.
 .3رفع  Arab Impact Factorلمجلة الكلية سعيًا وراء تقييم علمي متميز،
ومعامل تأثير قوي يحقق لها االنتشار الدولي بمشيئة هللا تعالى.
 .4تنظيم المؤتمرات العلمية والدورات التدريبية وورش العمل في مجاالت البحث
العلمي؛ بغية تحقيق رسالة الوحدة الرامية نحو نشر البحوث العلمية المتميزة
الالئقة بمكانة الكلية وأساتذتها األجالء.
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 .5إنشاء موقع إلكتروني وصفحة فيسبوك للوحدة للتواصل مع السادة أعضاء هيئة
منبرا
التدريس والباحثين في مجال الدراسات العليا والبحث العلمي تكون ً
وواجهة متميزة للكلية وللنشر والبحث العلمي فيها.
 .6النشر العلمي وفقا للمعايير العلمية الرصينة و العالمية  ،و توفير منفذ الكتروني
للنشر العلمي و تسويق المنتجات البحثية .
 .7المشاركة في بناء دعم القدرات البحثية في الكلية.
 .8تحرير وإصدار نشرة سنوية لسياسات تعليمية والعمل على توصيلها لمتخذ
القرار التربوي.
 .9تنظيم وعقد المؤتمر السنوي لكلية البنات جامعة عين شمس على أن يخصص
عدد من أعداد المجلة لنشر أعمال المؤتمر.
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كلية البنات – جامعة عين شمس

