
20
17

 -
ت 

وي
لك

ة ا
مع

جا
ي 

 ف
ية

رق
لت

ض ا
غرا

 أل
ية

لم
لع

ت ا
جال

لم
د ا

تما
اع

عد 
قوا

1

اللجنة الدائمة العتماد اجملالت العلمية

قواعد اعتماد المجالت العلمية ألغراض 
الترقية في جامعة الكويت

مادة )1( – األهداف:
ــان العناصــر  ــة بي ــاد املجــات العلمي تســتهدف قواعــد اعتم
العلميــة  واملعاييــر واإلجــراءات املنظمــة الختيــار املجــات 

املعتمــدة ألغــراض الترقيــة، وذلــك مــن أجــل: 
األبحــاث . 1 بهــا  تنشــر  التــي  العلميــة  املجــات  حتديــد 

إحــدى  بوصفهــا  التدريــس  هيئــة  ألعضــاء  العلميــة 
الترقيــة. أمــور  بحــث  عنــد  األساســية  العناصــر 

ضمــان حتقيــق جــودة األبحــاث العلميــة وتأثيرهــا يف . 2
مجــال التخصــص العلمــي.

مادة )2( – اللجنة الدائمة العتماد املجالت العلمية 1:
أوال- تشكيل اللجنة:

يشــكل مديــر اجلامعــة جلنــة دائمــة تســمى »اللجنــة الدائمــة 
اجلامعــة  مديــر  نائــب  تتبــع  العلميــة«،  املجــات  العتمــاد 

للشــئون العلميــة.
ثانيا- االختصاصات:

تتولى اللجنة الدائمة العتماد املجات العلمية املهام التالية:
مراجعــة األســس والشــروط الازمــة لتحديــد واعتمــاد . 1

املجــات العلميــة.
املجــات . 2 حلصــر  العامليــة  البيانــات  قواعــد  حتديــد 

املعتمــدة. العامليــة  العلميــة 
مراجعـة واعتمـاد قوائـم املجـات العلمية التـي تقترحها . 3

الكليات. 
مادة )3( – النشر ألغراض الترقية 2:

بجامعــة  التدريــس  ترقيــات أعضــاء هيئــة  نظــام  يَشــترط 
الكويــت نشــر بحــوث كاملــة )Full Length( يف مجــات علميــة 

محكمــة ومجــات علميــة عامليــة محكمــة.

بتاريــخ   )1617( رقــم  اجلامعــة  مديــر  بقــرار  املشــكلة  للجنــة  النهائــي  التقريــر   1

.2008/6/29
2 النظــام املعــدل لترقيــات أعضــاء هيئــة التدريــس بجامعــة الكويــت، البــاب الثانــي - 

متطلبــات الترقيــة.
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مكتب نائب مدير اجلامعة للشئون العلمية

مادة )4( – تعريف »املجلة العلمية احملكمة«:
املجلــة العلميــة احملكمــة هــي كل مجلــة علميــة تصــدر يف 
مجــال التخصــص، وتقــوم بتحكيــم البحــث العلمــي قبــل نشــره، 
حتكيمــا ســرياً، مــن قبــل األقــران )Peer-Review(، بواســطة 
محكــم أو أكثــر مــن خــارج هيئــة التحريــر )املــادة )6( أدنــاه(.

مادة )5( – تعريف »املجلة العلمية العاملية احملكمة«:
املجلــة العلميــة العامليــة احملكمــة هــي كل مجلــة علمية محكمة 
)املادة 4(، تصدر يف التخصص العلمي وتنشــر خارج النطاق 
االقليمــي بلغــة تســمح لهــا بســعة االنتشــار، وتكــون مدونــة 
 )Bibliographic Databases( ببليوغرافيــة  بيانــات  بقاعــدة 
مــن  معتمــدة  أدنــاه(،  و)8(   )7( )املادتــن  رئيســية  عامليــة 

ــة.  ــة الدائمــة العتمــاد املجــات العلمي اللجن

مادة )6( – إثبات التحكيم:
إلثبــات التحكيــم وشــروطه الــواردة يف املــادة )4( ميكــن . 1

االسترشــاد بصفــة خاصــة باملعلومــات املتوفــرة باملجلــة 
أو  االلكترونــي،  املجلــة  أو موقــع  املنشــور  بالبحــث  أو 

ــات.  غيرهــا مــن وســائل اإلثب
إن ورود املجلــة العلميــة بقاعــدة بيانــات ببليوغرافيــة . 2

عامليــة رئيســية ال يعنــي بالضــرورة اســتيفائها لشــروط 
التحكيــم، وال تُعتمــد كمجلــة علميــة عامليــة محكمــة إال 

ــادة )4(. ــواردة يف امل ــد اســتيفائها للشــروط ال بع

مادة )7( – تعريف  “قواعد البيانات الببليوغرافية 
العاملية”:

إلكترونيــة  منظومــة  هــي  البيليوغرافيــة  البيانــات  قاعــدة 
حتتــوي علــى مجموعــة مــن البيانــات اخلاصــة باملجــات 
العلميــة، مرتبــة حســب التخصصــات العلميــة، ويتوفــر فيهــا 
ومحتواهــا  املجــات  عــن  وافيــة  معلومــات  خــاص  بشــكل 

التأثيــر. وعامــل  وتصنيفهــا،  العلمــي، 
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اللجنة الدائمة العتماد اجملالت العلمية

مادة )8( – قواعد البيانات الببليوغرافية العاملية 
الرئيسية:

تُعتمــد املجــات العلميــة احملكمــة الــواردة يف قواعــد . 1
بوصفهــا  التاليــة  العامليــة  الببليوغرافيــة  البيانــات 

محكمــة: عامليــة  علميــة  مجــات 
– الكليات العلمية:

a) MEDLINE/PubMed
b) Science Citation Index Expanded (SCIE)
c) Scopus

– كليات العلوم اإلنسانية واالجتماعية:
a) Arts & Humanities Citation Index (AHCI)
b) Social Sciences Citation Index (SSCI)
c) Scopus

اعتمــاد . 2 العلميــة  املجــات  العتمــاد  الدائمــة  للجنــة 
أخــرى. عامليــة  بيانــات  قواعــد 

العامليــة . 3 الببليوغرافيــة  البيانــات  قواعــد  تضــاف 
اإلضافيــة – التــي تعتمــد مــن قبــل اللجنــة – إلــى جــداول 
خاصــة بهــذه القواعــد، حتــدث دوريــا مــن قبــل اللجنــة 

الدائمــة العتمــاد املجــات العلميــة.
مادة )9( – املجالت الصادرة عن مجلس النشر العلمي 

بجامعة الكويت:
تعتبــر املجــات الصــادرة عــن مجلــس النشــر العلمــي بجامعــة 
الكويــت مجــات علميــة محكمــة ُمعتمــدة ألغــراض الترقيــة، 
وال تُعتمــد هــذه املجــات كمجــات علميــة عامليــة إال إذا 

ــواردة يف املــادة )5(. انطبقــت عليهــا الشــروط ال
مادة )10( – املجالت الصادرة عن جامعات عربية:

تعتبــر املجــات الصــادرة عــن جامعــات عربيــة مجــات . 1
علميــة محكمــة ُمعتمــدة ألغــراض الترقيــة، إذا انطبقــت 

عليهــا الشــروط التاليــة:
أن تقتصــر علــى املجــات العلميــة التــي تصــدر أ. 

عــن اجلامعــات العربيــة املرموقــة، والتــي تعتمدهــا 
اللجنــة الدائمــة العتمــاد املجــات العلميــة.

أن يتــم التحقــق مــن جديــة عمليــة التحكيــم الســري ب. 
وموضوعيته.

أن تكون املجلة متخصصة يف مجال أكادميي محدد.ج. 
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مكتب نائب مدير اجلامعة للشئون العلمية

مــن د.  حتريــر  وهيئــة  رئيــس  للمجلــة  يكــون  أن 
أكادمييــن معروفــن مبكانتهــم العلميــة يف مجــال 

. لتخصــص ا
أن تكــون املجلــة دوريــة وتصــدر بشــكل منتظــم وأن ه. 

يكــون قــد مضــى علــى بدايــة إصدارهــا مــدة ثــاث 
ســنوات علــى األقــل.

يجــب أن تتقــدم الكليــة بكافــة املعلومــات املوثقــة عــن . 2
البنــود املذكــورة آنفــاً )البنــد 1، أ إلــى هـــ( عنــد طلبهــا 
اعتمــاد مجلــة علميــة صــادرة عــن جامعــة عربيــة كمجلــة 
علميــة محكمــة ألغــراض الترقيــة، وتتبــع االجــراءات 
الــواردة يف املــادة )12( العتمــاد املجلــة مــن قبــل اللجنــة 

الدائمــة العتمــاد املجــات العلميــة.
جامعــات . 3 عــن  الصــادرة  العلميــة  املجــات  تُعتمــد  ال 

عربيــة مجــات علميــة عامليــة إال إذا انطبقــت عليهــا 
املــادة )5(. الــواردة يف  الشــروط 
مادة )11( – املجالت االلكترونية:

الشـروط  لنفـس  االلكترونيـة  العلميـة  املجـات  تخضـع 
واملتطلبات التي حتكم املجات الورقية، على أن تكون صادرة 
مـن دار نشـر عامليـة أو جامعـة أو مؤسسـة بحثيـة معروفـة.

مادة )12( – اجراءات اعتماد املجالت العلمية:
ــي تســتويف بشــكل واضــح قواعــد . 1 ــة الت املجــات العلمي

مــن جلــان  اعتمادهــا  يتــم  العلميــة  املجــات  اعتمــاد 
العلميــة والكليــات. الترقيــات يف األقســام 

إذا رأت جلــان الترقيــات عــرض احــدى املجــات علــى . 2
ــاع  ــم اتب ــة، يت ــة الدائمــة العتمــاد املجــات العلمي اللجن

ــة: اخلطــوات التالي
يقــدم رئيــس القســم منــوذج طلــب اعتمــاد مجلــة أ. 

علميــة مصحوبــاً باملعلومــات املوثقــة عــن املجلــة 
إلــى جلنــة الترقيــات بالقســم.

الطلــب ب.  بدراســة  بالقســم  الترقيــات  تقــوم جلنــة 
وتقــدمي التوصيــة املناســبة، ليتــم احالتــه إلــى جلنــة 

الترقيــات يف الكليــة.
تقــوم جلنــة الترقيــات يف الكليــة بدراســة الطلــب ج. 

املاحظــات  ووضــع  املناســبة  التوصيــة  وتقــدمي 
واملبــررات.
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اللجنة الدائمة العتماد اجملالت العلمية

العلميــة د.  املجلــة  اعتمــاد  منــوذج  الكليــة  ترســل 
مشــفوعا مباحظــات وتوصيــات جلنتــي الترقيــات 
بالقســم والكليــة إلــى نائــب مديــر اجلامعــة للشــئون 
الدائمــة العتمــاد  اللجنــة  علــى  لعرضــه  العلميــة 

املجــات العلميــة.
تقــوم اللجنــة الدائمــة العتمــاد املجــات العلميــة ه. 

بدراســة الطلــب وتوصيــات القســم والكليــة والتثبــت 
ــد واعتمــاد  مــن اســتيفاء الشــروط الازمــة لتحدي
املجــات العلميــة، وتتخــذ اللجنــة القــرار املناســب.

تضــاف املجــات العلميــة – التــي تعتمــد مــن قبــل اللجنــة . 3
– إلــى جــداول خاصــة بهــذه املجــات، حتــدث دوريــا مــن 

قبــل اللجنــة الدائمــة العتمــاد املجــات العلمية.
االعتمــاد . 4 شــروط  توفــر  مــن  التحقــق  مســؤولية  إن 

للمجــات املنشــورة بهــا األبحــاث العلميــة تقــع علــى 
للترقيــة. املتقــدم  عاتــق 

ــدة . 5 ــر معتم ــى ســبق النشــر يف مجــات غي ال يســتند إل
يف  العلميــة  املجــات  العتمــاد  الدائمــة  اللجنــة  مــن 
حــاالت ترقيــات ســابقة كأســاس العتمــاد أي مجلــة.

مادة )13( – قواعد أخرى:
أُعــدت هــذه القواعــد باللغتــن العربيــة واالجنليزيــة ويف . 1

حــال تعارضهمــا يقــدم نــص القواعــد باللغــة العربيــة.
يونيــو . 2  1 مــن  اعتبــاراً  القواعــد  بهــذه  العمــل  يســري 

.2017
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