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الكميـات والمراكـز البحةيـة فـي  لعممية التـي تصـدر عـنت ام الدراسة التعرف عمى المجالو تر       
( مجمـة ، وقـد 61بمطـت  تـم تططيـة كـل مجمـة مـن مجـالت الجامعـة والتـي وقـد ،  جامعة الموصـل

وأسـموب تحكـيم ، ، وحممت المجالت من حيث ىيئات التحرير تعميمات النشر  منيا استةنيت ةالةا  
 ىوعتمـــاد عمـــى مصـــادر الدراســـة ومـــاباألصـــيااتيا  تعامـــة تمـــ محـــاورضـــوء  فـــيالبحـــوث فييـــا 

وقــد تطــرق البحــث إلــى مفيــوم البحــث العممــي  ، موجــود فعــال  فــي تعميمــات المجــالت قيــد الدراســة
ـــو و  ـــو ودوافعـــو وايرىـــاومناىجـــو  أىدافـــوو  مقوماتـــوبمختمـــف جوانب ، والـــدوريات ومـــا ىيتيـــا ومعوقات

ً  إلــى مفيـوم ماىيـة التحكــيم فـي نشــر البحـوث اوالمجـالت  لعمميـة  اســتخدم المـنيم المســحي وصـو
:  سـتخدمت وسـائل متعـددة لجمـج المعمومـات منيـاآكمـا  ، الوةـائقي لدراسـة جميـج مجـالت الدراسـة

  المحكمـين مجتمـجن لتاوالمقابالت مج أعضاء ىيئـات التحريـر واسـتبان، الصادرة أعداد المجالت 
( أســئمة ، واحتــوت 9عمــى   نيحكمــالم ةســتبانت آحتــو آوقــد  يم،لجمــج المعمومــات مــن البــاحةين( و

( محكمـا  ، وعينــة البــاحةين 424( أســئمة ، وقــد بمـم مجتمــج المحكمــين  1آسـتبانة البــاحةين عمـى  
( باحةا  ، وقد استخدمت األساليب اإلحصائية المختمفة لمعالجة بيانات الدراسة العممية مةل 126 

 : النسبة المئوية ، والوسط المرجح ، والوزن المئوي 
 نتائج منها : عدةوقد توصلت الدراسة إلى     

ىناك تعميمات أو ضوابط عامة لمنشـر فـي المجـالت، وتتشـابو ىـته التعميمـات فـي بعـ   -6
 فقراتيا وتتوافر فييا نقاط عامة وىتا ينطبق عمى مجالت جامعة الموصل  

التشـــدد فـــي عمميـــة تحكـــيم البحـــوث مـــن محكمـــي البحـــوث العمميـــة فـــي بعـــ  المجـــالت  -4
  العممية 

ىناك سياق عام في مجـالت جامعـة الموصـل يبت بـج فـي تقـويم البحـوث، واإلجـراءات التـي  -3
ــا  مــن أعضــاء ىيئــة التحريــر أو  يــتم مــن خالليــا اســتالم البحــوث وتفحصــيا تفحصــا  أولي

 رئيسيا قبل إرساليا لمتحكيم  
 :فهي ما أهم التوصيات التي خرجت بها الدراسة أ    

لبحــوث وتحكيميــا ، يكــون المحكــم والباحــث عمــى درايــة بــو ضــرورة إيجــاد نلــام لتقــويم ا -6
 ليعتمد في تقديم البحوث وتحكيميا ةم قبوليا 

 محددة   ةتطيير أعضاء ىيئات التحرير خالل أوقات زمني -4

تشكيل ىيئات استشارية لممجالت التي لم تــشكل مةـل ىـته الييئـات وخصوصـا  المجـالت  -3
 التي تصدر بشكل قطري  

ً  ، و  41راسة عمى  وقد احتوت الد    ( ممحقا  وةالةة أشكال 43( جدو
 ةالخالصة اإلنكميزي : 



 
 


