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 مقدمة 

ًا للمعلومـات كوسـيلة   تعد المطبوعات الدوريـة مدـدرًا مهمـ   

لنشر اإلنتاج الفكري واالنتفاع به وخاصة في المجـاالت التـي تتسـم    

 بسرعة التطور والنمو.

ونتيجـة لهــاا التطــور الســريئ والهائــل فــي المعلومــات فــي  

المجاالت المختلفة تزايدت الحاجة للتواصـل العلمـي للوفـول علـ      

لمتقدمـة  آخر المسـتجدات العلميـة كمـا تفـاعف اهتمـام الـدول ا      

 والنامية بأهمية البحوث والدراسات.

فأصبح لدي الباحثين اهتمام متزايـد بمعرفـة أهـم التطـورات     

والمستجدات في مجاالتهم وكالك حرصهم عل  تقديم ما توصـلوا  

 إليه من نتائج حديثة في مجال تخددهم.

لاا فقد حرصت الجامعات المدرية عل  إصدار دوريات علميـة  

المنافا الرئيسية وخاصة ألعفاء هيئـة التـدري     بها لكونها من أهم

والباحثين الجدد لبث األفكار وتكوين اآلراء وتبادل المعلومات ونشـر  

 الخبرات الحديثة، نظرًا لما تتمتئ به من مميزات وخدائص هامة.

 

 



 

  مها أحمد إبراهيم محمد د.  

 

 
3 

 

 أهمًة املىضىع ومربرات اختًاره :ـ

لقد أصبح هناك دورًا بارز ملحـوظ ومتزايـد للبحـث العلمـي     

تيجة لالك فان الدوريات بدفة خاصة ـ اجتماعيـة أو ببيعيـة ـ     ون

 .(0)أصبحت إحدى المواد األساسية في المكتبة إل  جانب الكتاب 

حيث استقر في أذهان المتخددـين فـي المكتبـات منـا نهايـة      

القرن الماضي تمتئ الـدوريات كوعـاء للمعلومـات بأهميـة خاصـة      

الرئيسـي للـدوريات منـا    بالنسبة للباحثين، ومن ثـم كـان الهـدل    

نشأتها هو نشر البحـوث الجديـدة إضـافة إلـ  المراسـعت العلميـة       

 واالتداالت الشخدية التي كان الباحثون يتبادلونها فيما بينهم.

وتكمن أهمية هاه الدراسة في أن الدوريات األكاديميـة تمثـل   

أعل  مددرًا رسميًا في االتدال العلمي بدفة عامة بالنسـبة لجميـئ   

باحثين يليها زمعء العلم المحليين )كمدـدر ييـر رسـمي ( فـي     ال

. فعل  الريم من كثرة الـدوريات األكاديميـة فـي    (6)إعداد البحوث 

الجامعات المدرية وتنوعها واحتواءها عل  الكثير من المعلومات فـي  

مختلف فروع المعرفـة البشـرية ، إال أن هـاه الـدوريات لـم تحـ        

شر الـدوريات األكاديميـة داخـل الجامعـات     بالدراسات التي تتناول ن

المدرية ومدي مطابقتها نشر الدوريات األكاديمية داخل الجامعـات  
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المدرية ومدى مطابقتها للتقيي  والمعايير الموحدة وذلك لنـدرة  

الدراسات التي تتناول التقيي  بدفة عامـة والـدوريات األكاديميـة    

الجامعات المدرية مـا  بدفة خاصة . حيث أن الدوريات األكاديمية ب

 تزال تعاني من سلبيات كثيرة.

حيث لم ينتبـه إلـ  دراسـة التقيـي  إال مـ خرًا وعلـ  وجـه        

التحديد في منتدف السبعينات من هـاا القـرن، فلـم تنـافي ففـية      

المعايير الموحدة في المجال إال حينما فام األسـتاذ الـدكتور/ سـعد    

مجلـة الثقافـة   محمد الهجرسي بطرح هاه القفـية علـ  صـفحات    

، ويليها رسـالة الـدكتوراه   0791العربية في عددها الثاني الدادر عام 

التي أعدتها الدكتورة / يسرية زايد عن المعايير الموحدة للدوريات 

، وتلتها رسالة الدكتوراه التي أعـدتها الـدكتورة / مهـا     0799عامة 

لعربية في أحمد إبراهيم  وتناولت فيها المعايير الموحدة للدوريات ا

 .  6000مجال المكتبات والمعلومات عام
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 هدف الدراسة: 

انطعفا من أهميـة الدراسـة تهـدل الباحثتـان لدراسـة وصـف       

 وتحليل الدوريات األكاديمية موضوع الدراسة من حيث:ـ

 نشأة هاه الدوريات وتطورها  .0

 الحدود الزمنية لتغطية هاه الدوريات  .6

 جهات إصدار هاه الدوريات   .3

 تغيرات في هاه الدورياتالم .1

مطابقة هاه الدوريات للموصفات القياسـية المدـرية والعربيـة     .5

 والدولية.

 تحكيم هاه الدوريات وفواعد وشروبه. .2

 حدود الدراسة وجماالتها :ـ

ـ الحدود الموضوعية : ـ تقتدر هاه الدراسة عل  دراسة 0

 الدوريات األكاديمية موضوع الدراسة ومدى مطابقتها للمعايير

 الموحدة والموصفات القياسية.

ـ الحدود الجغرافية : تقتدر هاه الدراسة عل  الدوريات عل  6

 الدوريات األكاديمية بجامعة القاهرة فرعي الفيوم وبني سويف.



 

 ...الوعي المعلوماتي ضرورة 

 

 6 
 

ـ الحدود الزمنية:ـ تحدد الفتـرة الزمنيـة منـا صـدور أول     3

 .6003دورية بفرعي الجامعة وحت  نهاية عام 

ــة  1 ــدود اللغوي ــ الح ــدوريات    ـ ــة ال ــاه الدراس ــمل ه : ـ تش

 األكاديمية موضوع الدراسة باللغات الدادرة بها.

ومن هنا تسع  الباحثتان لدراسة الدوريات األكاديمية بكليـات  

جامعة القاهرة فرع  الفيوم وبني سويف، من حيث بريقة صـدورها  

ومدى انتظامهـا، وتقييمهـا وفقـا للمعـايير والمواصـفات القياسـية       

بالدوريات مـن خـعل المنظمـة العربيـة للتربيـة والثقافـة       العربية 

ــة   ــوم )االلكســو(، والمواصــفات القياســية الدــادرة مــن الهيئ والعل

 المدرية للتوحيد القياس وجودة اإلنتاج.

 مههج البحث:ـ

تعتمد هاه الدراسة عل المنهج الوصفي التحليلي )سعيًا 

للمعايير  لتقويم( الدوريات األكاديمية موضوع الدراسة وفقا

الموحدة ويندرج هاا النوع من الدراسات تحت الدراسات 

 االستطععية الكشفية.
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 أدوات مجع البًانات: 

للتعرل عل  الدوريات األكاديمية موضوع الدراسة فقد فامت 

الباحثتان بعمل فائمة مراجعة لتجميئ البيانات العزمة إلجراء هاه 

 الدراسة. 

والمقابلــة الشخدــية لرؤســاء  تســاندها المعحظــة المباشــرة

 التحرير هاه الدوريات أو من ينوب عنهم بالكليات.

 تعزيف الدورية األكادميًة

نجد أن المعجم الموسوعي لمدطلحات المكتبـات والمعلومـات   

ــوع األكــاديمي   ــرلا المطب ــه  Academy Publicationع أن

مطبوع تددره أكاديمية. تعني في المفهوم العـام، مطبـوع تدـدره    

  (3)عية علمية جم

يستخدم بمعني دوريـة وخدوصـًا     journalومدطلح دورية 

إذا أصدرتها جمعية أو م سسة لتحتوى عل  مقاالت علميـة وأخبـار،   

ومحاضر جلسات وإجراءات وتقارير العمل الـاي يجـري فـي حقـل     

  (1)بالاات 
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وفي ضوء عدم وجد تعريف محـدد ومقـنن لمعنـ  أو مفهـوم     

. حيث إن التعريفات المتداولة تتأثر Periodicalالمطبوع الدوري 

بطبيعية الهيئة المددرة ببيعة العمل الدوري نفسه. وكل ما نجـده  

في اإلنتاج العلمي مجرد اجتهادات تسـتأن  بخدـائص أو مواصـفات    

 عامة تتميز بها هاه األوعية.

الدورية بأنها مطبوع ذات  Harrod  (5)فعرل فاموس هارود  

رات ثابتة فد تكـون منتظمـة دون معرفـة متـ      عنوان يظهر عل  فت

سيددر أخر عدد لها وتحتوى عل  المقاالت والقدص وأية كتابـات  

 أخرى بأفعم عده مساهمين.  

تتميز خدائص أساسـية   (2)ظر رانجاناثان نوالدورية من وجهة 

 هي:

 ـ التتابئ0

 ـ الرفم المميز6

 ـ االستمرارية.3

  معن  أو مفهوم الدوريـة  ومن هنا أتيح للباحثتين الوفول عل

األكاديمية بما يخدم ببيعـة هـاه الدراسـة حيـث توصـلتا إلـ  أن       

الدورية األكاديمية هي: أي مطبـوع تدـدره أكاديميـة أو جمعيـة     

 علمية تتوافر فيه العناصر التالية:ـ
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 ـ التتابئ.          ـ بريقة الددور.    ـ عنوان مميز  

 ـ التحكيم.        ـ رفم مميز لها.    ـ االستمرارية.  

 ـ كتابات بأفعم عدة مساهمين.

 نبذه عو نشأة فزعٌ جامعة القاهزة بالفًىم وبين سىيف:ـ

( بإنشاء فـرع  699صدر القرار الجمهوري رفم ) 0790ـ في عام 

لجامعة القاهرة باسم ) جامعة القاهرة ـ فرع الفيوم وبنـي سـويف(    

 مقره محافظة الفيوم.

( الـاي جعـل   7637جمهوري رفم )صدر القرار ال 0793وفي عام 

للجامعة فرعين مستقلين بكل من محافظـة الفيـوم ومحافظـة بنـي     

 سويف.

ويفم فرع الفيوم حاليًا عشر كليات اإلضافة إل  المعهد الفني 

 :ـ  (*)للتمريض وهي
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 (0جدول رفم )

 الكليات بفرع الفيوم وفقا لتاريخ النشأة

 تاريخ اإلنشاء اسم الكلية / المعهد م

 0795 كلية التربية  .0

 0792 كلية الزراعة  .6

 0793 كلية الهندسة  .3

 0791 كلية الخدمة االجتماعية  .1

 0799 كلية دار العلوم  .5

 0771 كلية العلوم  .2

 0771 كلية السياحة والفنادق  .9

 0771 كلية اآلثار  .9

 0775 كلية الطب البشرى  .7

 0779 (**)كلية التربية النوعية  .00

 0772 يضالمعهد الفني للتمر  .00

 

 

 

 

 

 

                                                        
 



 

  مها أحمد إبراهيم محمد د.  

 

 
11 

 

 ويفم فرع بني سويف حاليًا ثماني كليات هي:ـ 

 (6جدول رفم )

 الكليات بفرع بني سويف وفقًا لتاريخ النشأة

 تاريخ اإلنشاء  اسى انكهيح و

 1976 كهيح انتجارج   .1

 1981 كهيح انحقىق  .2

 1981 كهيح انطة انثيطري   .3

 1984 كهيح انؼهىو  .4

 1985 كهيح اآلداب   .5

 1989 رتيحكهيح انت  .6

 1994 كهيح انصيذنح  .7

 1995 كهيح انطة انثشري  .8

ونجد إن إجمالي الكليات التي تـم افتتاحهـا بفرعـي الفيـوم     

بلـ  تسـعة تشـر كليـة      0779وحت  عـام   0795وبني سويف منا عام 

ومعهد وفد تبين للباحثتين أن سبئ كليات بفرعـي جامعـة القـاهرة    

علميـة كمـا يتفـح مـن     بالفيوم وبني سويف تددر عنهـا دوريـات   

 (:3الجدول التالي رفم )
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 (3جدول رفم )

 الدوريات األكاديمية الدادرة بكليات فرعي الفيوم وبني سويف

 م
تاريخ  ػنىاٌ انذوريح

صذور 

أول 

 ػذد 

تاريخ 

نشأج 

 انكهيح

انفرع  اسى انكهيح

انتاتغ نها 

 انكهيح

1 
 انفيىو يحكهيح انترت 1975 1984 حىنيح كهيح انترتيح تانفيىو

2 
يجهح انثحىث انقانىنيح 

 واالقتصاديح 

 تني سىيف انحقىق  1981 1986

3 
Fayoum Journal of 

Agricultural Research 

and Development 

 انفيىو انزراػح 1976 1987

4 
يجهح كهيح اآلداب ـ فرع تني 

 سىيف 

 تني سىيف كهيح اآلداب  1985 1991

5 
 تني سىيف كهيح انتجارج  1976 1991 اريحيجهح انذرساخ انًانيح وانتج

6 
Beni-suef Veterinary 

Medical Researches 

كهيح انطة  1981 1991

 انثيطري

 تني سىيف

7 
كهيح دار  1981 1999 يجهح كهيح دار انؼهىو تانفيىو

 انؼهىو

 انفيىو

من الجدول السابق يتفـح أن الكليـات التـي تقـوم بإصـدار      

% من إجمالي عدد 32.9ت فقط تمثل نسبة دوريات بها هي سبئ كليا

الكليات موضوع الدراسة والبال  عددهم تسئ عشرة كليـة. ونعحـ    

أن الفترة الزمنية بين إنشاء الكلية وصدور أول عدد بها يتـراوح مـا   

بين ست سنوات وخمسة عشر سنة. فنجد أن أول كلية فامت بإصدار 

وأخر دورية صـدرت   0791دورية لها هي كلية التربية بالفيوم عامة 

بفرعي جامعة القاهرة هي الدورية الدـادرة عـن كليـة دار العلـوم     

 .  0777بالفيوم عام 
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% مـن  69.2ونسبة الكليات العلمية المددرة للدوريات تمثل 

إجمالي الكليات الدادر دوريات بتسجيل دوريتان فقـط همـا دوريـة    

سويف فـي   كلية الزراعة بالفيوم ودورية كلية الطب البيطري ببني

% للكليات النظرية تمثل خم  دوريـات لخمـ  كليـات    90.1مقابل 

 هي دوريات: كلية التربية/ الحقوق/ اآلداب/ دار العلوم.

أمـا عــن الفجـوة الحادثــة بــين تـاريخي اإلنشــاء وصــدور    

الدوريات نجد أن كليتي الحقوق وآداب بني سويف تمثل أفـل فتـرة   

سـنوات. أمـا    7ة بالفيوم تبلـ   سنوات يليها كلية التربي 2زمنية هي 

كل من كلية الزراعة )الفيوم(، كلية الطب البيطري )بني سويف(، 

عـام لكـل    00وكلية دار العلوم )الفيوم( فتسجل الفترة الزمنية بــ  

 منهم.  

وأخيرًا تدل إل  أعل  فتـرة زمنيـة ممثلـة الحـد األفدـ       

 ف(.سنة تملها كلية التجارة )بني سوي05للفجوة الزمنية بـ 

وترجح الباحثتان أن السبب في ذلك يرجئ لسياسـة الكليـة   

عند إنشائها حيث تهتم بالعملية التعليمية أواًل إل  أن تـأتي بثمارهـا   

من الخرجين الباحثين الرايبين في إيجاد فنوات للنشر العلمي ومـن  

هنا يكفل وجود دورية أكاديميـة تدـدرها الكليـة كمنفـاًا للنشـر      

الباحثين الاين لم يتمتعوا بعد بالسمعة العلمية  العلمي خاصة لدغار

 (9الواسعة التي ت هلهم للوصول لكبار الناشرين )
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وكالك عندما تستقر الكلية في إعداد هيكلهـا مـن أعفـاء    

هيئة التدري  واكتماله البـد أن تبـدأ الكليـة. فـي االلتفـال نحـو       

 المسئوليات األخرى ومنها إصدار دورية للكلية.

 ألكاديمية وفقا لطريقة صدورها وانتظامها:ـالدوريات ا

تمثل بريقة صدور الدورية وانتظامها أحد العناصر التي 

تم االتفاق عليها في تعريف الدورية حيث يعتبر معدل الددور من 

صفات الدورية التي تميزها عن الكتب من حيث سرعة نشر 

ا شهرية المعلومات وحداثتها، إذ إن الدوريات تددر إما أسبوعية وأم

أو فدلية ....الخ، وفبل نشر المعلومات الجديدة في أي كتاب بوفت 

بويل. وهاا مما يجعل لدى القارئ أو الباحث اإلحساس بحداثة 

 (9)المعلومات التي تحويها 

باإلضافة إل  أن عمر الدورية يدل عل  استقرارها ومدي 

ية. نجاحها في مقاومة الظرول االفتدادية والسياسية واالجتماع

فكلما بال عمر الدورية ، كان دليًع عل  جودة ما يكتب فيها وتقبل 

المجتمئ له، وهاا يعد في حد ذاته معيارًا مهمًا بالنسبة للدوريات 

العربية التي تشكو في مجملها من فدر العمر، وعدم القدرة عل  

االستمرار، فكثيرًا ما تتوفف الدورية عن الددور بعد فترة فديرة 

 (7)ها ألسباب متعددة من صدور

وفيما يلي يتم التعرل عل  بريقة صدور الدوريات 

األكاديمية وانتظامها وجهات النشر التي تعمل عل  إصدارها وهاا ما 

 (.1يوضحه الجدول التالي رفم)
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 (1جدول رفم)

 بريقة صدور الدوريات األكاديمية موضوع الدراسة وانتظامها

 م
يؼذل  ػنىاٌ انذوريح

 انصذور

او انتظ

 انصذور

يتىق جاريح

 فح

 ال نؼى

1 
     سنىيح حىنيح كهيح انترتيح تانفيىو

2 
نصف  يجهح انثحىث انقانىنيح واالقتصاديح

 سنىيح
    

3 
Fayoum Journal of Agricultural 

 re search and Development 

نصف 

 سنىيح
    

4 
      يجهح كهيح اآلداب ـ تني سىيف

5 
      راساخ انًانيح وانتجاريحيجهح انذ

6 
Beni suif Veterinary Medical 

Researches 

نصف 

 سنىيح
    

7 
نصف  يجهح كهيح دار انؼهىو تانفيىو

 سنىيح
    

( يتفح أن أربئ دوريات تددر 1ومن الجدول السابق رفم)

% من إجمالي عدد 59.0مرتان سنويًا اندف سنوية ا بنسبة تبل  

ألكاديمية موضوع الدراسة والبال  عددها سبئ دوريات. الدوريات ا

وهاه الدوريات األربئ منتظمة في الددور منا بداية صدورها 

في حين نجد أن دورية واحدة تددر مرة  وحت  إعداد هاه الدراسة.

% وهيا حولية كلية التربية 01.3واحدة سنوية وتبل  نسبتها 

رية فد توففت عن الددور ا)الفيوم(، والجدير بالاكر أن هاه الدو

. وهي تمثل نسبة وفيات الدوريات 0795بعد صدور عددها الثاني عام 

األكاديمية موضوع الدراسة أي الدوريات المتوففة حيث تبل  نسبتها  
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% أما 95.9% في حين نجد نسبة الدوريات الجارية تبل 01.3

لتجاريةا الدوريتان البافيتان وهماادوريةا مجلة الدراسات المالية وا

التي تددرها كلية التجارة )بني سويف( ، ودورية امجلة كلية 

اآلداب بني سويفا فقد اختلفتا في بريقة صدورهما فبالنسبة 

للدورية األول  فمن المقرر لها أن تددر ثعث مرات سنويًا ولكنها 

مرات  3تددر بدفة م فتة مرتان سنويًا حيث ذكر بها أنها ا تددر 

اشهرا وأستمر صدورها مرتان سنويًا  2تددر كل  سنويًا مرحليًا

بدفة م فتة منا بدايتها وحت  السنة العاشرة فقد بدأت تددر 

وحت  إعداد هاه الدراسة . وه   6000مرات سنويًا منا عام  3بمعدل 

تعد منتظمة الددور سواء أكانت مرتان سنويًا أم تددر ثعث مرات 

 سنويًا حسبما فرر لها.

للدورية الثانية وه  امجلة كلية اآلداب ـ بني أما بالنسبة 

سويفا فهي يير منتظمة الددور حيث بدأت في الددور حيث بدأت 

في الددور بمعدل مرة واحدة سنويا حيث صدر منها أربئ أعداد 

تمثل أربئ سنوات، ثم تعثر صدورها وتوفقت بشكل م فت عن 

 الددور. 

ر العدد حيث صد 6003ثم عادت مرة أخرى للددور عام 

الخام  لها وفد تقرر لهاه الدورية أن تددر مرتان سنويًا أي أنها 

 تفف سنويةا.
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وبالك يكون معدل الددور الفعلي للدوريات األكاديمية 

% للدوريات التي معدل صدورها مرتان 90.1موضوع الدراسة نسبة 

سنويًا وأما الدوريات األكاديمية التي تددر واحدة سنويًا والدوريات 

 % لكل منهما.01.3مرات سنويًا فتبل  نسبة  3التي تددر 

وترجح الباحثتان أن معدل صدور الدوريات األكاديمية 

يتوفف عل  كم األبحاث المقدمة للنشر إل  ارتبابها بعدد أعفاء 

 هيئة التدري  بالكليات.

وتعد فترات صدور الدورية في السنة يدل عل  نجاحها 

 .(00)ل المجتمئ لها وثراء مادتها العلمية وتقب

إال أن تأخر الددور يرجئ إل  أسباب عديدة أهمها فدور 

الدعم المالي فمن وافئ الدراسة الميدانية التي تمت حت  نهاية عام 

لهاه الدراسة ومتابعة الددور ومدى انتظامه فكان آخر عدد  6003

نشر للدوريات األكاديمية الجارية المنتظمة في الددور موضوع 

بمعدل تأخر ثعثة أعداد عن  6006راسة هو العد األخير لعام هاه الد

الددور فيما عدا دوريت  كليت  الطب البيطرى واآلداب الدادر 

وكمحاولة عن رئاسة تحرير هاه  6003عنهما أخر عدد في أكتوبر 

الدوريات للتغلب عل  هاا التأخر الاي فد يدل إل  عام كامل 

بقبول النشر للم لف صاحب  وخاصة للباحثين فيتم إعطاء خطاب

البحث بعد تحكيم البحث وفبوله للنشر بالدورية وذلك لكي يتمكن 

الباحث من السير في نشابه البحثي واألكاديمي ألهمية صدور 

أبحاثه في أوفات محددة تتعلق بالترفي والتدريج في السلك 
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األكاديمي هاا من جانب ، ومن جانب أخر يتفح جدية وإيجابية 

األكاديمية بالجامعات المدرية في كونها فناة للنشر  الدورية

 السريئ للمادة العلمية التي فد تتأخر عامين عل  المستفيد الباحث.

أما بالنسبة للجهات التي تختص بنشر هاه الدوريات نجدها 

 تنحدر في خم  جهات رئيسية هي:ـ

 ـ مركز النشر بجامعة القاهرة.0

 الجامعي. ـ مطبعة جامعة القاهرة والكتاب6

 ـ مطبعة فرع جامعة القاهرة بالفيوم.3

 ـ مطبعة كلية العلوم ببني سويف.1

 ـ مطابئ تجارية خاصة.5

 تقييم الدوريات األكاديمية :ـ  

لما كان الهدل األساسي لهاه الدراسة تقويم الدوريات  

األكاديمية ومعرفة ببيعة هاه الدوريات ومدى مطابقتها للمعايير 

ياسية. لاا فقد تم تطبيق المعايير الدولية والعربية والمواصفات الق

التي أفرتها كل من المنظمة العربية للمواصفات والمقايي  والهيئة 

(. ISOالمدرية للتوحيد القياسي والمنظمة الدولية للتقيي  )مدت 

حيث نعح  أن هاه المواصفات ما هي إال ترجمة عربية لمواصفات 

( مئ إعادة تنظيم لهاه ISOدت المنظمة الدولية للتقييم )م

 القواعد.
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وعند دراسة المعايير الموحدة وتطبيقها عل  الدوريات 

األكاديمية موضوع الدراسة تم دراسة بعض المتغيرات التي يمكن أن 

يكون لها أثر عند تطبيق المواصفات القياسية من فبل الباحثتان، 

 وهاه المتغيرات هي:ـ 

 ـ العنوان 

  ـ المحتويات

 الشكل المادي االخارجياـ 

 وسول نتناول كل من هاه المتغيرات بشئ من التفديل.

 أواًل : العنوان:ـ

نظرًا ألهمية العنوان المميز الاي تنتظم تحته إعداد 

الدورية فقد أظهرت الدراسة بيان مدى التوافق واالختعل اللاين 

لي ينتجان عن فيامهما بالمعايير التالية كما يوضحه الجدول التا

 (5رفم)
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 (5جدول رفم )

 عناوين الدوريات األكاديمية ومدى توافقها مئ المعايير الموحدة

 م
 انؼنىاٌ ػنىاٌ انذوريح

ٌ
ىا

ؼن
 ان

قح
د

ي 
ح

تا
يف

 ٌ
ىا

ػن
 

ي
ػ

ر
 ف

ٌ
ىا

ػن
 

ٌ
ىا

ؼن
 ان

م
شك

ة 
كؼ

 ان
ٌ

ىا
ػن

 

ن
وا

عن
 ال

ير
غي

ت
 

ً
ار

ج
ن 

وا
عن

 

العنوان 

بهجائية 

 أخرى

م
ىي

ط
 

ر
صي

ق
 

ة 
ح

صف
ي 

عل

ن
وا

عن
ال

ة  
ح

صف

ن 
وا

عن

ية
اف

ض
إ

 

0 
حىنيح كهيح 

 انترتيح تانفيىو
-   - -   -  - - 

6 
يجهح انثحىث 

انقانىنيح 

 واالقتصاديح

-   - -   -  -  

3 
Fayoum 

Journal of 
Agricultural 

Research 

and 
Developme

nt 

-   - -  - -    

1 
يجهح كهيح 

اآلداب تثني 
 سىيف

-   -    -    

5 
يجهح انذراساخ 

انًانيح 
 وانتجاريح

-   -       - 

2 
Beni-suef 

veterinary 

Medical 
Researches 

-   - -  - -    

9 
يجهح دار انؼهىو 

 تانفيىو
-   -     - - - 

وفد فامت الباحثتان بتطبيق المعايير الموحدة والمواصفات 

األكاديمية في جامعة القاهرة فرع القياسية عل  عناوين الدوريات 

 بني سويف من عدة زوايا منها:ـ
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فبالنسبة للعنوان األصلي نجد أن المعيار الخاص به ينص 

عل  ا يجب أن يكون العنوان فديرًا وسهل االفتباس وأن يحدد بدفة 

  (0)فدر اإلمكان ميدان المعرفة والنشاط المعالج في المطبوع 

  شقين رئيسين األول يتعلق بعدد فتم تقسيم هاا المعيار إل

كلمات العنوان والثاني بمدى دفة العنوان. فنجد بمطابقة هاا 

المعيار عل  الدوريات األكاديمية موضوع الدراسة تتفق مئ هاا 

% حيث تتراوح عدد كلمات عناوين هاه الدوريات 000المعيار بنسبة 

للعنوان ما بين ثعث وخم  كلمات ومتوسط عدد الكلمات المكونة 

 أربئ كلمات فقط 

أما بالنسبة للشق الثاني من المعيار والخاص بمدى دفة 

العنوان فأيفا نجدها تتفق مئ المعيار بشكل تام وأن كان ذكر اسم 

الكلية في حد ذاته يعد أكبر دليل عل  مدي دفة العنوان وععوة 

عل  ذلك فاكر الفرع التي تددر منه ي كد عل  دفة العنوان 

في ذلك يرجئ أن الدوريات الت  تددرها الجامعات بدفة والسبب 

عامة تحمل اسم الكلية الدادرة عنها وبالتالي ولمزيد من الدفة فان 

 ذكر مكان الكلية وتبعيتها للجامعة ي كد ذلك.

ـ أما ما يخص العناوين المفتاحية فلم تسجل الدوريات 

حي أي األكاديمية موضوع الدراسة أن أي منها لها عنوان مفتا

 احرول استهعلية للعنوان ا 
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ـ وبالنسبة للعناوين الفرعية وجد أن ثعثة دوريات من 

% 16.7مجموع الدوريات الخاصة لها عناوين نوعية تسجل 

 والدوريات الثعث هي:ـ

مجلة الدراسات المالية والتجارية ا التي تددرها كلية 

التي تددرها  التجارة بفرع بني سويف. ا مجلة دار العلوم بالفيوما

كلية دار العلوم فرع الفيوم . امجلة كلية اآلدابا بني سويفا 

 التي تددرها كلية اآلداب فرع بني سويف

فنجد أن الدورية األول  فد فامت بتغيير عنوانها األصلي 

وإضافة العنوان األصلي فبل التغير عل  أنه عنوان فرعي بعد التغيير 

امجلة العلوم اإلدارية فاصبح بعد  أي أن العنوان األصلي فبل التغير

التغييرا مجلة الدراسات المالية والتجارية. العلوم اإلدارية أما 

الدوريتان البافيتان فعنوانهما الفرعي ما هو إال بريقة الددور حيث 

ياكر أنهما ا دورية علمية ندف سنوية محكمةا وأن كانت 

لددور ال يعد الباحثتان ترى أن العنوان الاي يشمل عل  بريقة ا

عنوانًا فرعيًا. حيث أن العنوان الفرعي هو ما يحدد بدفة نطاق 

الدورية ونجده متمثل فعليًا في الدورية الدادرة عن كلية التجارة 

% من إجمالي عدد الدوريات 01.3فرع بني سويف بنسبة ال تتجاوز 

 موضوع الدراسة.
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ل حسب ونجد بالنسبة لشكل العنوان ودرجة تماثله مئ الغع

ما ينص المعيار الخاص بالك هو ا يجب المحافظة عل  شكل 

العنوان حيثما ورد ، ويجب أن يكون العنوان متماثًع عل  الغعل 

األمامي أو الدفحة األول  للنص أو صفحة المحتويات، وكالك 

، وفي جميئ  ISOذكره عل  كعب كل جزء وفقًا لمواصفة أيزو 

نوان الجاري يجوز اختدار العنوان وفقًا الحاالت األخرى، مثًع في الع

  (0)للدستور الدولي الختدار عناوين الدوريات 

فعند مطابقة هاا المعيار عل  الدوريات موضوع الدراسة 

يجب تقسيمه ثعثة أفسام رئيسية األول خاص بشكل العنوان وتماثله 

، القسم الثاني خاص بعنوان الكعب والقسم الثالث واألخير خاص 

 نوان الجاري.بالع

* فنبدأ بالقسم األول الخاص بشكل العنوان وتماثله عل  

الغعل األمامي أو الدفحة األول  للنص أو صفحة المحتويات وجد 

أن كل الدوريات الخاضعة للدراسة تحاف  عل  شكل العنوان 

 %.000وتماثله بنسبة 

أما بالنسبة للقسم الثاني والخاص باكر العنوان عل  كعب 

فيعرل عنوان الكعب عل  أنه ذلك ا العنوان الاي يطبئ  كل جزء

أو يبدم عل  كعب الغعل، وفد يطبئ بجانب العنوان اسم الم لف 

 (00)أو الناشر 
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% من إجمالي عدد دوريات الدراسة لها 59.0فوجد نسبة 

عنوان كعب وهي تمثل دوريات هي:ـ دورية ا حولية كلية التربية 

بحوث القانونية واالفتداديةا ، دورية ا بالفيوما ، دورية ا مجلة ال

مجلة كلية اآلداب بني سويفا؛ ودورية ا مجلة كلية دار العلوم 

 بالفيوما.

أما الدوريات التي ال تاكر عنوانها عل  الكعب فهي تمثل 

الثعث دوريات البافية الدادرة عن كليات التجارة والطب البيطرى 

حرير المسئولية عن إصدار % وبس ال هيئة الت16.7والزراعة بنسبة 

هاه الدوريات الثعث أفادوا بأن عدم ذكر عنوان للكعب يرجئ في 

المقام األول لخفض التكلفة المادة. والجدير بالاكر أن الدوريتان 

الدادرتان عن كلية الزراعة فرع الفيوم، كلية الطب البيطرى فرع 

ورها بني سويف كان لهما عنوان كعب في األعداد منا بداية صد

 بالنسبة للدورية األول  وهي  0777حت  عام 

Fayoum Journal of Agricultural Research and Development 

 بالنسبة للدورية الثانية وهي. 0779وحت  نهاية عام 

Beni-suef veterinary Medical Researches. 

وأن مجلة الدراسات المالية والتجارية الدادرة عن كلية 

 6006سويف فد بدأت في عنوان كعب لها مئ بداية عام  التجارة ببني
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* وننتقل إل  الجزء األخير من المعيار والخاص بالعنوان 

الجاري حيث عرل المعجم الموسوعي لمدطلحات المكتبات 

والمعلومات العنوان الجاري عل  أنه ذلك االعنوان أو العنوان 

ل  ظهر المختدر للعمل ويتكرر في أعل  كل صفحة أو في أع

  (06)الدفحات ا 

وبمطابقة المواصفات القياسية وجد أن المواصفات القياسية 

المدرية فد خددت معيارًا للعنوان الجاري والاي جاء فيه: ا يجب 

أن تحتوى كل صفحة من صفحات المطبوع عل  المعلومات 

الفرورية للتعرل السريئ ويمكن أن تظهر هاه المعلومات في أعل  

جب أن تكون في نف  الموضئ من كل صفحة من موضئ ولكنها ي

الدفحات وأن تتفمن ما يلي: عنوان الدورية مختدرًا عندما يكون 

ذلك ممكنًا ـ التاريخ ورفم السنة ورفم المجلد ورفم العدد. رفم 

الدفحةـ عنوان المقال مختدرًا ،عندما يكون ذلك ممكنًا. أسماء 

 (0)الم لفين أو اسم الم لف األولا 

امت الباحثتان بمطابقة هاا المعيار عل  الدوريات وفد ف

األكاديمية الخاضعة للدراسة فقد تبين كما هو موضح في الجدول 

% لها عنوان جاٍر عل  90.1( أن خم  دوريات تمثل نسبة 5رفم)

صفحاتها. وإن كان بريقة عرض العنوان الجاري والبيانات 

 لخم :المتفمنة تختلف من دورية إل  أخرى للدوريات ا
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ـ فمجلة البحوث القانونية واالفتدادية الدادرة عن كلية 

الحقوق فرع بني سويف تاكر في عنوانها الجاري كل من عنوان 

الدورية  السنة ـ التاريخ في أعل  الدفحات الزوجية وذكر عنوان 

 المقال والم لف في أعل  الدفحات الفردية للمجلة.

اآلداب فرع بني  ـ ومجلة كلية اآلداب الدادرة عن كلية

سويف تاكر في عنوانها الجاري في أعل  الدفحات الزوجية 

والفردية معًا عنوان المقال واسم الم لف هاا بالنسبة للعدد الخام  

وأعل  الدفحات الفردية اسم الم لف وفي هاه األعداد ال يتم ذكر 

ال  6، 0عنوان الدورية أو السنة أو الرفم والجدير بالاكر أن العدد 

 يتم ذكر عنوان جاري مطلقًا.

  Beni-suef veterinary Medical Researchesـ ومجلة 

الدادرة عن كلية الطب البيطري ـ فرع بني سويف تاكر في 

عنوانها الجارىا عنوان الدورية مختدرًا ورفم المجلد ورفم العددـ 

 التاريخ السنة ـ وذلك في أعل  صفحات الدورية كلها.

ن كلية الزراعة ـ فرع الفيوم ـ ومجلة الدادرة ع

Fayoum ournal of Agriculyural and Development  تاكر

في عنوانها الجاري. أعل  الدفحات الزوجية اسم الم لف وأعل  

الدفحات الفردية عنوان المقال أما في اسفل الدفحات سواء الفردية 

أو الزوجية ياكر عنوان الدورية مختدرًا ورفم المجلد ورفم 

 دد والتاريخ والسنة . الع
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ـ ودورية احولية كلية التربية بالفيوم ا تاكر في 

عنوانها الجاري في أعل  الدفحات الزوجية عنوان المقال وفي أعل  

 الدفحات الفردية اسم الم لف فقط.

ـ والجدير بالاكر أن دورية ا مجلة الدراسات المالية 

للمقال فقط والتجارية ا فهي لها عنوان جاري عل  أول صفحة 

ويتمثل هاا العنوان في أعل  صفحة المقال ياكر بينات الدولية 

 وفي اسفل الدفحة ياكر هوية الم لف.

وكان من الفروري معرفة هل الدوريات األكاديمية 

موضوع هاه الدراسة فد فامت بتغيير عنوانها لك  تتعرل عل  مدى 

أنه:ا إذا  التزامها بمطابقة المعيار الخاص بالك والاي ينص عل 

كان من الفرورى تغيير العنوان فيجب أن يتم ذلك في بداية 

مجلد جديد، ويجب أن يستمر ذكر العنوان السابق لمدة عام عل  

  (0)األفل بعد التغيير ا

تبين من خعل الدراسة التي أجريت عل  هاه الدوريات أن 

تان. % فد تم تغيير العنوان بها وهما في وافئ األمر دوري69.2نسبة 

حيث كان األول  وه  دورية ا مجلة كلية الدراسات العربية ا

كلية الدراسات العربيةا، ومئ تغيير اسم الكلية مسم  الكلية آنااكا

تغير عنوان الدورية تبعًا إل  ذلك اسم بعنوان امجلة كلية دار 

 0777العلوم  بالفيوم اوذلك مئ صدور عددها الثاني الدادر في عام 

 تنا الحالي ولم يشر إل  التغيير في المجلد الثاني.أيفا وحت  وف

                                                        
 



 

 ...الوعي المعلوماتي ضرورة 

 

 28 
 

أما بالنسبة للدورية الثانية والتي تددرها كلية التجارة 

فرع بني سويف فقد صدرت الدورية ألول مرة بعنوان ا مجلة 

وحت  عامها الثالث في عام  0770العلوم اإلدارية وذلك منا عام 

ا مجلة الدراسات  إل 0771م تغيير عنوانها في عام . حت  ت0773

ولكن أرادت هيئة التحرير الخاص بالدورية :المالية والتجارية

الحفاظ عل  عنوانها السابق فتم إضافته عل  أنه عنوان فرعي 

للدورية وهاا ما سبق ذكره عند الحديث عن العناوين الفرعية 

فاصبح عنوان الدورية ا مجلة الدراسات المالية والتجارية )العلوم 

 (.اإلدارية

ونظرًا لوجود عناوين موازية لبعض الدوريات األكاديمية 

موضوع الدراسة كان لزامًا عل  الباحثتان تطبيق المعيار الخاص 

بالعناوين المتوازية حيث نص هاا المعيار عل  أن :ايراعي إبراز 

العناوين الموازية بالتساوي في الدورية الواحدة التي تحتوى عل  

ين ويراعي عدم تغيير ترتيب العناوين ندوص بلفات هاه العناو

  (0)الموازية  من عدد إل  آخر

حيث تبين أن ثعث دوريات من إجمالي عدد دوريات الدراسة 

البال  عددها سبئ دوريات أكاديمية لها عناوين موازية بلغات أخرى 

% سواء أكان عل  صفحة العنوان أو عل  صفحة 16.7تمثل نسبة 

 وان إضافية وهاه الدوريات الثعث هي:ـالعنوان أو عل  صفحة عن
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ـ دورية امجلة البحوث القانونية واالفتدادية. التي 

 تددرها كلية الحقوق ـ فرع بني سويف بعنوانها الموازي.

Legal and Economic: Research Review  

عل  صفحة عنوان إضافته لها وتحديدًا عل  صفحة الغعل 

فواعد النشر بالمجلة ايفا في  األخرى باإلضافة إل  ترجمة صفحة

 ظهر صفحة الغعل األخرى.

 Fayoum Journal of Agriculturalـ دورية 

Research and Development .التي تددرها كلية الزراعة

فرع الفيوم فعنوانها الموازي باللغة العربية وهو .ا مجلة الفيوم 

وانها للبحوث والتنمية الزراعية ا وتتميز هاه الدورية بأن عن

الموازي يسجل عل  كل من صفحة العنوان وصفحة العنوان 

 اإلضافية.

امجلة الدراسات المالية والتجاريةا التي تددرها كلية 

 التجارة ـ فرع بني سويف فعنوانها الموازي:ـ 

Journal of financial and commercial Studies  

 عل  صفحة العنوان نفسه والجدير بالاكر أن هاه الدورية

لم تدرج لها عنوان موازي إال مئ بدارية صدور العدد الثالث. المجلد 

 م6000األول للسنة الحادية عشر لها في ديسمبر 
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في حين نجد من بين الدوريات األكاديمية موضوع الدراسة 

لم تستمر ذكر عنوانها الموازي عل  صفحاتها وهي تمثل نسبة 

 % وهي في حقيقة األمر دوريتان هما:69.2

دورية ا مجلة كلية اآلداب ا التي تددرها كلية اآلداب ـ ـ 

 Beni-suef of theفرع بني سويف عنوانها الموازي :ـ 

Faculty of Arts - sweef 

، 3عل  صفحة عنوان إضافية وكان ذلك حت  صدور العدد 

في  6003. ومئ بداية صدورها حرة أخرى عام  0771،  0773لعامي  1

 عنوانها الموازي.عددها الخام  لم ياكر 

 Beni-suef veterinary medicalـ دورية 

Researches 

فعنوانها الموازي ا البحوث الطبية البيطرية ببني سويف ا 

عل  صفحة عنوان إضافية وكان ذلك في الفترة من بداية صدورها 

وحت  اآلن لم تاكر  0777ثم منا عام  0779وحت  عام  0770عام 

 اتها.عنوانها الموازي عل  صفح

% للدوريات 69.2أما النسبة البافية وه  تمثل أيفا 

األكاديمية موضوع الدراسة لي  لها عنوان موازي وهي دوريتان 

هما :ـ دورية ا حولية كلية التربية بالفيوم ، دورية ا مجلة كلية 

 دار العلوم بالفيوما.
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والجدير بالاكر أن الدوريات األكاديمية الثعث التي لها 

وازية ثم فيها مراعاة عم تغيير ترتيب العناوين الموازية عناوين م

 %.000من عدد آلخر بشكل مباشر بنسبة

 ثانًا احملتىيات:ـ

حرصت الباحثتان عل  دراسة امحتوياتا الدوريات 

األكاديمية موضوع الدراسة لما لها من أهمية حيث يقدد بقائمة 

ات م لفي المحتويات ا هي حدر موجز لألفسام والمقاالت وإسهام

 (.0)عدد واحد من الدورية مئ اإلشارة إل  مكانها وعناوينها

فبمطابقة المعايير التالية عل  محتويات هاه الدوريات وما 

 (2فد ينتج عنها يتفح من خعل الجدول التالي رفم )
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 (2جدول رفم )

محتويات الدوريات األكاديمية ومدى توافقها مئ المعايير 

 الموحدة

ٌ ػنىا م
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خ

أ
 

ر 
ش
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قىا

ريح
تانذو

 

حىنيح كهيح  0

 انترتيح تانفيىو 
 -     -  - - - - 

يجهح انثحىث  6

انقانىنيح 

 ديحاالقتصا

 - -  - - - - - -   

3 Fayoum 

Journal of 

agricultura

l and 

Developm

ent 

 - -  - - - - - -  - 

يجهح كهيح  1

اآلداب ـ تني 

 سىيف 

 -     -   -   

يجهح  5

انذراساخ 

انًانيح 

 وانتجاريح 

 -    - -   -   

2 Beni- Suef 

Veterinary 

medical 

Researchs 

 - -  - - - - - - - - 

يجهح كهيح دار  9

 انؼهىو تانفيىو
 - -  - -  -  - -  

 4 4 - 3 3 1 2 3 7 2 - 7 اإلجًاني 
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وعند مطابقة الباحثتان المعايير الموحدة الخاصة 

بالمحتويات عل  الدوريات األكاديمية موضوع الدراسة تبين لها أن 

توى عل  فائمة محتويات في كل جميئ الدوريات مجال الدراسة تح

% وهي بالك تكون جميعها متفقة مئ المعيار الاي 000عدد بنسبة 

ينص عل  أنه: ا يجب أن تطبئ فائمة محتويات في كل عدد ويجوز 

، ومن  (0)أن ترد مقتطفات في فائمة المحتويات في نف  العدد 

فد  الجدير بالاكر أن دورية امجلة كلية دار العلوم ا )الفيوم (

بدون فائمة  0777يونيو  صدرت في عددها األول الدادر في

 .محتويات

أما بالنسبة للمعيار الاي يحدد بريقة ترتيب تلك 

المحتويات فياكر أنه ايففل أن يكون التتابئ المستخدم في ترتيب 

المحتويات هو ذاته المستخدم في ترتيب المقاالت في المطبوع ، 

االت في الدوريات حسب الموضوع وكبديل لالك يمكن ترتيب المق

ويمكن تجميئ األبواب الدائمة كالمستخلدات والرسائل ..الخ 

 ( 6)بدورة مستقلة 

وللتأكد من هاا المعيار وتطبيقه عل  الدوريات 

األكاديمية موضوع الدراسة فامت الباحثتان بتدفح أعداد الدوريات 

حتويات مئ الخاضعة للدراسة فقد توصع إل  تطابق ترتيب فائمة م

 %.000ترتيب المقاالت داخل الدورية نفسها بنسبة 
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وإذا انتقلنا إل  أفسام الدورية فنجد أن األفسام الدائمة التي 

فد تحتويها الدوريات يمكن إجمالها في هاه األفسام الموضحة في 

( ونبدأ باالفتتاحية حيث تبين أن الدوريات التي 2الجدول رفم )

% وهي تمثل دوريتان فقط 69.2دادها تبل  تحتوى عل  افتتاحية ألع

هما: دورية ا حولية كلية التربية بالفيوم:، دورية ا مجلة كلية 

اآلداب ببني سويف في حين نجد دوريتين لم تستمر االفتتاحيات لهما 

% أيفا وهاتان الدوريتان هما:ـ دورية ا مجلة 69.2وتمثل نسبة 

الفتتاحية بها حت  صدور الدراسات المالية والتجارية . فاستمرت ا

فلم يتم سرد افتتاحية بها وهو  6000عددها الثالث في ديسمبر سنة 

 نف  العام الاي بدأت الدورية في إضافة عنوان موازي لها .

 Beni-suefأما الدورية الثانية وهي دورية 

veterinary Medical Researchs  فهاه الدورية صدر لها

 األول فقط. افتتاحية مرة واحدة في عددها

% فهاه 16.2أما الدوريات الثعث البافية التي تمثل نسبة 

الدوريات ال تحتوى عل  افتتاحية لها وهي :ـ دورية ا مجلة البحوث 

 FayoumJournal ofالقانونية واالفتدادية ا ، دورية 

Agricultural and Development’  ودورية امجلة كلية ،

 دار العلوم بالفيوما

 

 



 

  مها أحمد إبراهيم محمد د.  

 

 
35 

 

ألن الدوريات موضوع الدراسة تعد من الدوريات ونظرًا 

المتخددة التي تهتم في المقام األول بنشر البحوث والمقاالت 

والدراسات الدفيقة ولمتخددة في موضوع محدد مئ نشر آخر 

التطورات في ذلك الموضوع. فان البحوث والدراسات تستحوذ عل  

 %.000الجزء األكبر من محتويات هاه الدورية بنسبة 

أما بالنسبة لبافي األفسام األخرى التي فد يمكن أن تحتويها 

الدوريات فتتغير من دورية إل  أخرى فنجد أن األفسام التي تعددت 

في أكثر من دورية من الدوريات األكاديمية موضوع الدراسة 

وهاه األفسام التي تفمها هاه الدوريات فسم بعروض االبروحات، 

وجرافيات . فهاه األفسام األربعة فسم للتقارير ، فسم للببلي

تتفمنتها ثعث دوريات من إجمالي عدد دوريات الدراسة البال  

 عددها سبئ دوريات.

فبالنسبة للقسم الخاص بعروض االبروحات نجده في : 

دورية ا حولية كلية التربية بالفيوم، دورية ا مجلة كلية اآلداب 

 والتجاريةا.  ببني سويف، ودورية ا مجلة الدراسات المالية

أما بالنسبة للقسم الخاص بالببليوجرافيات فنجده في دورية 

امجلة كلية اآلداب ببني سويف ا ودورية ا مجلة الدراسات المالية 

 والتجارية ، ودورية ا مجلة كلية دار العلوم بالفيوما.
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ومن بين األفسام األخرى التي تتفمنها الدورية فسم خاص 

سم تم رصده في دوريتان فقط هما : دورية بعروض الكتب وهاا الق

ا حولية كلية التربية بالفيوم ، دورية ا مجلة كلية اآلداب ـ بني 

 سويفا

وتقل النسبة لألفسام التي يتفمنها الدوريات لتدل إل  فسم 

واحد وهو القسم الخاص باألخبار والتي انفردت به دورية ا حولية 

 كلية التربية بالفيوما.

كر أن تعدد األفسام داخل الدورية الواحدة فد والجدير بالا

استحوذت به الكليات النظرية في مجملها حيث أن الدوريات التي 

تددرها الكليات العلمية ال تحتوى عل  أفسام متعددة بها حيث أن 

المقام األول لدى القائمين عل  إصدار هاه الدوريات الكليات العلمية 

ث والدراسات. أما تعدد األفسام ينحدر بالدرجة األول  عل  البحو

داخل الدورية بالنسبة للدوريات الدادرة عن الكليات النظرية يعد 

أمرًا منطقيًا نظرًا لطبيعة مجاالتها التي تتطلب وجود مثل هاه 

 األفسام بين دفتيها. 

 Fayoum Journal ofوالجدير بالاكر أن دورية  

Agricultural Research and Development  م يت

التقسيم فيها وفقا لألفسام العليمة بالكلية في أعدادها الدادرة في 

 فقط وهاه األفسام هي : 0799، 0799عامي 
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Agronomy , Agrology, Animal Production, 

Herbicides ,Entomoloyg Hortioulturs, Plant 

Phthology, Soll. soinces. Economics.  

ورية كله إنما يتم ذكر وهاه األفسام ال تشملها عدد الد

 القسم الاي سول تندرج تحته البحث في المقال فقط.

وننتقل إل  احتواء الدوريات موضوع الدراسة إل  القسم 

الخاص بنشر البحوث والدراسات ولكن بلغات أخرى يير اللغة 

األصلية للدورية حيث تبين من خعل هاه الدراسة وجود ربئ 

ت موضوع الدراسة والبال  عددها دوريات من إجمالي عدد الدوريا

سبئ دوريات تخدص فسما مستقع للمقعت بلغات أخرى تمثل نسبة 

 % وهي:ـ59.0

 Fayoum Journal of Agriculturalدورية 

Research and Development   التي تددرها كلية

الزراعة ـ فرع الفيوم فإنها تخدص فسمًا لألبحاث باللغة العربية 

غتها األصلية التي تنشر أبحاثها هي اللغة وذلك نظرًا ألن ل

اإلنجليزية فتم تخديص عل  سبيل المثال فسم لنشر أبحاث ا فسم 

 االفتدادا بالغة العربية.

أما الثعث دوريات البافية فلغتها األصلية هي اللغة العربية 

وتخدص فسمًا للبحوث باللغات األجنبية األخرى. هي :ـ دوريةا 

نية واالفتدادية الدادرة عن كلية الحقوق ـ مجلة البحوث القانو

بني سويف ، دورية ا مجلة كلية اآلداب ـ بني سويفا ، ودورية ا 
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مجلة الدراسات المالية والتجارية التي تددرها كلية التجارة ـ بني 

بها باللغة  سويفا ، فالدورية األول  تخدص فسمًا لنشر األبحاث

الفرنسية ، والدورية الثانية فهي تخدص فسم للغات األجنبية حسب 

ببيعة اللغة المراد نشر البحث بها فهناك فسم للبحوث باللغة 

اإلنجليزية وفسم آخر للبحوث باللغة الفرنسية ، أما الدورية الثالثة 

واألخيرة فهي تخدص فسم للبحوث والدراسات التي تنشر بها باللغة 

 نجليزية.اإل

ومئ احتواء بعض الدوريات موضوع الدراسة إل  أفسام بها 

للنشر باللغات األجنبية األخرى كان البد من معرفة صدى ذلك 

عل  فائمة المحتويات من حيث هل فامعة المحتويات للدوريات 

األكاديمية موضوع الدراسة مترجمة إل  لغات أجنبية أخرى كما 

 :تينص المعيار التالي عل  ذلك

 ا تعالج اللغات في فائمة المحتويات عل  النحو التالي:ـ

إذا احتوى المطبوع عل  مقاالت بلغات أخرى فيجب  0/0

 إدراج كل مادة بلغة المقال.

إذا ترجمت فائمة المحتويات إل  لغة أو أكثر. فيوص   6/0

بإعداد فائمة محتويات مستقلة لكل لغة تل  فائمة المحتويات 

تفمن المطبوع مقاالت بعدة لغات فيجب اإلشارة إل  األصلية ، وإذا 

/ = F/ = للغة اإلنجليزية ، / Eاللغة األصلية لكل مقال مثًع :ـ / 

 للغة الفرنسية.
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إذا أوردت فائمة محتويات واحدة فيمكن ذكر ترجمات  3/0

 .(0)للعناوين بعد العناوين األصلية 

الخاضعة  وبمطابقة هاا المعيار عل  الدوريات األكاديمية

للدراسة تبين أواًل عدم وجود فائمة محتويات مترجمة بلغات أخرى 

مستقلة لهاه الدوريات في حين تم إدراج كل مقالة بلغتها المنشورة 

بها في فائمة محتويات الدورية وذلك في جميئ الدوريات 

 األكاديمية موضوع الدراسة.

والجدير بالاكر إن دورية امجلة كلية اآلدابا تخدص 

فائمة محتويات مستقلة لألبحاث المنشورة باللغات األخرى يير 

العربية ويتم وضعها فبل األبحاث باللغة األجنبية فيما عدا العدد 

 .6003األخير الدادر في أكتوبر

أما بافي الدوريات فلها فائمة محتويات واحدة يتم إدراج 

ه داخل عنوان المقال باللغة األجنبية في فائمة المحتويات حسب ورد

 العدد نفسه.

هاا من ناحية ومن ناحية أخرى فيجب التعرل عل  مدى 

ثبات موفئ فائمة المحتويات في الدوريات موضوع الدراسة حسب ما 

 ينده المعيار التالي:ـ

ايجب أن تظهر فائمة المحتويات في نف  الموضئ من كل 

  (6)عدد ضمن نف  المجلد أو السنة 
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لدوريات األكاديمية موضوع فقد أثبت الدراسة أن جميئ ا

الدراسة تلتزم بوضئ فائمة محتوياتها في نف  المكان من كل عدد 

إال أن بعض الدوريات فد أضافت فائمة محتوياتها عل  الغعل 

 الخارجي هي:ـ

دورية امجلة البحوث القانونية واالفتدادية ا الدادرة عن 

سنة  كلية الحقوق ـ فرع بني سويف وذلك مئ صدور عدد يونيو

 م.6000

ـ دورية ا مجلة الدراسات المالية والتجارية ا الدادرة عن 

كلية التجارة ـ فرع بني سويف وذلك مئ صدور عددها في مارس 

 م.6000سنة 

أما بالنسبة لدورية امجلة كلية اآلدابا بني سويف ا فكان 

يعفها الخارجي يحتوى عل  فائمة محتويات العدد وذلك في عددها 

 م0770الدادر عام األول فقط 

ما عدا دورية امجلة كلية دار العلوم بالفيوم ا فالعدد 

األول منها ال يحتوى عل  فائمة محتويات والعدد الثاني منها فائمة 

المحتويات تم وضعها في نهاية العدد. ومئ بداية صدور العدد الثالث 

 وحت  اآلن فقائمة محتوياتها توضئ في بداية األعداد. 6000سنة 

ن مكان فائمة المحتويات بين دفتي الدورية فوجدت وع

الباحثتان أن جميئ الدوريات مجال الدراسة تتفق بشكل مباشر وتام 

مئ المعيار التالي الاي ينص عل  : ا يجب أن تظهر فائمة 
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المحتويات في الدفحة األول  للعدد مباشرة بعد الغعل األمامي 

 دار العلوم بالفيوما.ما عدا  دورية ا مجلة كلية  (0)الداخلي

ونظرًا لمدى أهمية فائمة المحتويات داخل الدورية فإن 

المعايير الموحدة والمواصفات  القياسية خددت معيارًا يوضح بدفة 

ما يجب أن تشمل عليه فائمة المحتويات وذلك حسب نص المعيار 

 التالي:ـ

ا يجب أن تشير فائمة المحتويات بالنسبة لكل مقال إل  ما 

 وفقد الترتيب المبين : يل  

 ـ اسم الم لف كما ورد في رأس المقال.

ـ العنوان الكامل وجميئ العناوين الفرعية للمقاالت التي 

تددر عل  لقات ، يجب أ يتبئ العنوان بعبارة ا يتبئ في العدد القادم 

 أو ا انته ا كما هو مناسب.

ـ رفم الدفحة األول  ويمكن إضافة رفم الدفحة األخيرة 

 (6)ربط بينهما شربة إذا كان ممكنات

ولمطابقة هاا المعيار عل  الدوريات الخاضعة للدراسة كان 

لزامًا عل  الباحثتان معرفة وضئ كل دورية عل  حده وهاا ما 

 (9يوضحه الجدول التالي رفم)
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 (9جدول رفم )

 تطابق الدوريات األكاديمية بالمعيار فائمة المحتويات

 عنوان الدورية م

ي
ر 
ك
ا

سم
لق
ا

 

م 
س
ا

ف
 ل
لم
ا

 

ن 
وا
عن

لة
قا
لم
ا

 

 ترفيم الدفحات

أول 

 الدفحة

أخر 

 الدفحة

     - حولية كلية التربية بالفيوم 0

 -    - مجلة البحوث القانونية واالفتدادية 6

3 Fayoum Journal of 

Agricultural Research and 

Developemont 

    - 

 -     ني سويفمجلة كلية اآلداب ـ ب 1

      مجلة الدراسات المالية والتجارية 5

2 Beni-suef vererinary medical 

Researchs 

-    - 

 - -   - مجلة كلية دار العلوم بالفيوم 9

 0 2 9 9 0 اإلجمالي 

 ويتفح من الجدول السابق ما يل :ـ

دورية ـ أن من بين الدوريات األكاديمية الخاضعة للدراسة 

واحدة فقط تقوم بتقسيم فائمة محتوياتها إل  أفسام وتمثل نسبة 
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% وهي دورية امجلة الدراسات المالية والتجارية ا الدادرة 01.3

تم  6000عن كلية التجارة بني سويف مئ بداية صدور عدد مارس 

 التقسيم وفقا ألفسام الكلية.

مئ % ف69.2والجدير بالاكر أن هناك دوريتان تمثل نسبة 

بداية صدورهما فإنهما تقومان بتقسيم فائمة محتوياتهما إل  أفسام 

 Fayoumوهما دورية امجلة كلية اآلداب بني سويف ، ودورية  

Journal of Agricultural Res earch and 

Development  فالدورية األول  كانت تقسم فائمة محتوياتها

فقط والثانية كانت 0776، 0770في عددها األول والثاني الدادر عامي 

 0799، 0799تقسيم فائمة محتوياتها في أعدادها الدادرة عامي 

إال أن التقسيم بدورية ا مجلة كلية اآلداب بني سويفا  

كان تقسيما فينا ، أن التقسيم بمجلة كلية الزراعة كان تقسيما 

 موضوعيا.

ـ أن جميئ الدوريات األكاديمية موضوع هاه الدراسة 

ف وعنوان المقال بقائمة محتوياتها بشكل مباشر تاكر اسم م ل

 %.000وتام بنسبة 

ـ أما بالنسبة لترفيم الدفحات في فائمة المحتويات فقد 

اختلف بين دورية وأخرى من الدوريات الخاضعة للدراسة فنجد أن 

الدوريات التي تقوم باكر أول وأخر صفحة للمقالة دورية واحدة 

حولية كلية التربية بالفيوما % وهي دورية ا01.3تمثل نسبة 

والدوريات التي تقوم باكر أول صفحات المقال فقط وفائمة 
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% في حين نجد دورية ا 59.0محتوياتها أربئ دوريات تمثل نسبة 

مجلة كلية دار العوم بالفيوم اال تقوم باكر أي ترفيم لمقاالتها 

% فهي تمثل دورية ا مجلة 01.3داخل العدد وهي تمثل نسبة 

اسات المالية والتجارية التي تددرها كلية التجارة ـ فرع بني الدر

سويف فهي لألسف الشديد يير مستقرة بالنسبة لترفيم صفحات 

المقاالت في فائمة المحتويات فتارة تكتب أول وآخر صفحة للمقالة 

في فائمة المحتويات وتارة ثانية تقتدر عل  ذكر أول صفحة 

 فيم للدفحات مطلقًا.للمقالة وتارة أخرى ال تاكر تر

وهناك بعض النقاط التي لها داللتها وأرادت الباحثتان 

دراستها مثل ما تحتويه الدورية من مقاالت أو ملخدات لهاه 

المقاالت بلغة المقالة أو بلغات أجنبية أخرى ونجد أن المقاالت في 

الدوريات األكاديمية موضوع الدراسة فد سارت في اتجاهين رئيسين 

مقاالت في الدوريات األكاديمية الدادرة عن الكليات لعرض ال

 النظرية.

 Fayoumفبالنسبة لعتجاه األول فقد اتفقت ـ دورية 

Jourmal of Agricultural Research and 

Development  الدادرة عن كلية الزراعة الفيوم . ودورية

Beni-Suef veterinary Medical Researchs 

لبيطري بني سويف ـ في أسلوب الدادرة عن كلية الطب ا

 عرض األبحاث كما يلي:

 E. Abstractملخص البحث                 
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 Introduction     المقدمة 

 Materials and   المنهج والمواد المستخدمة 

method 

 Dissection    التجربة والنتائج

 A Abstract  الملخص العربي

 References   المراجئ

 

 Fayoum Journal ofأن دورية والجدير بالاكر 

Agricultural Research and Development  تعرض

بعض الكلمات المفتاحية بعد الملخص باللغة اإلنجليزية لألبحاث 

المنشورة بها وأن دل ذلك عل  شئ فإنما يدل عل  تكشيف هاه 

المقاالت بطريقة علمية منهجية هاا من ناحية ومن ناحية أخرى 

 عدة بيانات لسهولة عملية البحث ودفة النتائج.ألتاحتها عل  فا

أما بالنسبة لعتجاه الثاني وهو عرض المقاالت في الدوريات 

األكاديمية الدادرة عن الكليات النظرية فنجد عدم التوحيد في شكل 

 عرض المقعت بها 

ففي دورية ا مجلة البحوث القانونية واالفتداديةا ودورية 

والتجارية يتم العرض بنف  بريقة عرض  ا مجلة الدراسات المالية

 الرسائل الجامعية فتبدأ.

 ـ المقدمة المنهجية من : ـ أهمية الدراسة ـ أهدافها.... 
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 ـ ثم تقسم الدراسة إل  أبواب وفدول.

 ـ ثم النتائج فالمراجئ

ـ في دورية ا حولية كلية التربية بالفيوم ا ، دورية . 

م عرض المقاالت بهما بمقدمة ثم مجلة كلية دار العلوم بالفيوما يت

المقالة االبحث ا وفي نهاية المقال يتم سرد المراجئ . إال أن 

 الدورية األول  تتميز بعض ملخص للمقالة في بداية المقال

ـ أما في دورية ا مجلة كلية اآلداب بني وسيفا فعرض 

المقاالت بها يختلف وفقًا لطبيعة العمل نفسه إذا كان بحث علمي أو 

قال أو ترجمة أو عروض أو عمل ببليوجرافي فلكل نوع له بريقة م

 مستقلة خاصة للعرض.

 ثالثًا: ـ الشكل المادي ا الخارجيا

فد أفردت المعايير الموحدة والمواصفات القياسية عدة 

معايير تحكم عملية إخراج الدورية في شكلها النهائي ، ولمطابقة 

لراهن للدوريات األكاديمية تلك المعايير ، البد من معرفة الوضئ ا

 (.9موضوع الدراسة ويتفح هاا من خعل الجدول التالي رفم )

 

 

 

 

 (9جدول رفم )

 الدوريات األكاديمية موضوع الدراسة وفقا للشكل المادي
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حولية  0

كلية 

التربية 

 بالفيوم

   - -  -  - - -  

مجلة  6

البحوث 

القانونية 

 االفتدادية

    - - -   - -  

3 Fayou

m 

Journal 

of 

agricul

tural 

and 

Develo

pment 

-   -   -  - - - - 

مجلة  1

كلية 

داب ـ اآل

 بني سويف

   - -  -    -  
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مجلة  5

الدراسات 

المالية 

 والتجارية

    -  -     - 

2 Beni- 

Suef 

Veterin

ary 

medica

l 

Resear

chs 

-   -   -  - - - - 

مجلة  9

كلية دار 

العلوم 

 بالفيوم

   - -  -   -   

 3 6 6 1 9 - 2 6 6 9 9 5 اإلجمالي 

% من 90.1( يتفح أن نسبة 9من الجدول السابق رفم )

الدوريات األكاديمية موضوع الدراسة تتفق مئ المعيار الخاص 

بتوحيد حجم الدورية الاي ينص عل  ايجب أن تكون جميئ أعداد 

الدورية بنف  األحجام المقدوصة وأن كان التغيير ضروريًا فيجب 

 .(0)أن يتم في بداية مجلد جديد
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% من الدوريات األكاديمية 69.2ين نجد نسبة في ح

موضوع الدراسة ال تتفق مئ المعيار السابق وهي تخص دوريتان: 

 Fayoum Journal of Agricultural Researchدورية ا

and development  ودوريةBeni-suef veterinary 

Medicat Researchs  حيث فامت الدورية األول  بتغير حجمها

غير أما بالنسبة للدورية الثانية فقامت بتغير حجمها إل  القطئ الد

 7ولكن من القطئ الدغير إل  القطئ الكبير مئ بداية المجلد رفم 

 .0777عام  0العدد 

باإلضافة إل  ظاهرة تغيير لون الغعل الخارجي للدورية 

وعدم استقراره تقريبًا في كافة الدوريات األكاديمية موضوع 

 الدراسة.

يار يحدد مكان ذكر عنوان الدورية ورفمها هاا ونجد مع

 سب ما ينده المعيار التالي:ـ

ا يراعي دائمًا أن يظهر بوضوح عل  الغعل األمامي وعل  

 رأس فائمة المحتويات لكل عدد من الدورية ما يل :ـ

 ـ عنوان الدورية 

ـ رفم المجلد متبوعًا في حالة الفرورة برفم القسم أو 

 بالرفم المسلسل 

 م العدد ـ رف
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 .(0)ـ الرفم الدولي القياسي للدوريةا

وبمطابقة هاا المعيار عل  الدوريات األكاديمية موضوع 

الدراسة وجد أن الشق األول والخاص بعنوان الدورية وذكره عل  

الغعل األمامي لجميئ األعداد فمن البديهي أن يكتب العنوان عل  

 %.000يعل الدورية لمعرفتها وذلك بنسبة 

% من إجمالي عدد 69.2وفيما يتعلق بالترفيم فنسبة ـ 

دوريات الدراسة تقوم باكر رفم المجلد بها وهما الدوريتان 

الدادرتان عن كل من كلية الزراعة )الفيوم( وكلية الطب 

 البيطري ـ بني سويفا.

% 95.9ـ أما الترفيم من حيث ذكر رفم العدد فنجد نسبة 

الي عدد الدوريات البال  عددها تمثل ست دوريات أكاديمية من إجم

% 01.3سبئ تقوم باكر رفم العدد بها فيما عدا دورية واحدة تمثل 

وهي تخص دورية ا مجلة البحوث القانونية واالفتدادية الدادرة 

عن كلية الحقوق ـ فرع بني سويف ال تاكر رفم العدد عل  

 الدورية.

الدولي وبمطابقة الجزء الرابئ من المعيار والخاص بالرفم 

القياس للدورية عل  الدوريات األكاديمية موضوع الدراسة تبين 

 ( عل  أية دورية من الدوريات.ISSNعدم تسجيل )تدمد 

والجدير بالاكر أن هناك دوريتان لهما رفم إيداع بداية 

الكتب القومية وهي موضوع الدراسة دورية ا حولية كلية التربية 
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. والدورية الثانية هي ا مجلة 0795لسنة  2070بالفيوما رفم إيداعها 

 6003كلية اآلداب. بني سويفا التي صدرت في عددها الخام  عام 

 .2119/70تحمل رفم اإليداع 

أما بالنسبة لاكر رفم السنة عل  أعداد الدوريات 

األكاديمية للدراسة فبل  عدد الدوريات التي تكتب رفم السنة عل  

إجمالي عدد الدوريات موضوع  % من69.2عددها دوريتان تمثل نسبة 

الدراسة وهما. دورية ا مجلة البحوث القانونية واالفتدادية ا 

ودورية ا مجلة الدراسات المالية والتجارية ا ويقدد برفم السنة 

 .عدد سنوات الدورية السنة األول  ، السنة الثانية وهكاا.

أما بالنسبة لتفاصيل النشر فقد أفردت المعايير الموحدة 

مواصفات القياسية المعيار التالي الاي ينص عل :ـ يراعي توضيح وال

تفاصيل النشر،واسم وعنوان الموزعين، فيمة االشتراك وسعر العدد 

الواحد، ومعدل الددور، وكل المعلومات األخرى المناسبة لالك 

وأي تغيرات عليها ويراعي تجميئ هاه المعلومات في نف  الموضئ 

 .(0)عن كل عدد 

ة لهاا المعيار يتفح كما هو في الجدول السابق وبالنسب

( أن تاريخ النشر للدوريات األكاديمية الخاضعة للدراسة يتم 9رفم )

ذكر تاريخ نشر العدد الدادر بالنسبة لجميئ هاه الدوريات ، 

والشيء نفسيه ينطبق عل  اسم الناشر )الموزع( أو الجهة الدادرة 

عد هاا بديهًا ألن الكلية هي التي عنها الدورية وهي الكليات ذاتها وي
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تقوم بإصدار الدورية وعنوان يدل عل  ناشرها والناشر هنا يعد 

بمعناه التق  الاي يقتدر دورة عل  إدارة عملية النشر وتحمل 

 .(03)أعبائها المالية  

أما بالنسبة لاكر الطابئ الاي تحمل عل  عاتقه ببئ 

المسئولة عن عملية % تاكر الجهة 59.0الدورية فنجد أن نسبة 

الطباعة وهي تمثل أربئ دوريات: دورية امجلة البحث القانونية 

واالفتدادية ا الدادرة عن كلية الحقوق ـ فرع بني سويف يقوم 

 بها ا ناشر تجاري خاصا.

ـ دورية امجلة كلية اآلدابا الدادرة عن كلية اآلداب ـ 

ة القاهرة ـ فرع بني سويف يقوم بها ا مطبعة كلية العلوم ـ جامع

فرع بني سويف وهي نف  الجهة التي تقوم بعملية بباعة دورية 

امجلة الدراسات المالية والتجارية ا الدادرة عن كلية التجارة ـ 

فرع بني سويف . أما الدورية الرابعة األخيرة فتقئ عملية بباعتها 

عل  مطبعة فرع الجامعة بالفيوم وهي دورية ا مجلة كلية دار 

 لفيوما الدادرة عن كلية دار العلوم فرع الفيوم.العلوم با

وننتقل إل  الشق الثاني من المعيار والخاص بقيمة 

االشتراك والمقابل المادي النشر األبحاث بها فبل  نسبة الدوريات 

% فقط وهي في حقيقة األمر 69.2األكاديمية الخاضعة للدراسة 

، دورية امجلة تمثل دوريتان هما امجلة كلية اآلداب ـ بني سويف

الدراسات المالية والتجاريةا. والشيء نفسه ينطبق عل  ذكر 

% أيفا لدوريتي 69.2المقابل المادي لنشر األبحاث فقد سجلت نسبة 

امجلة الدراسات المالية والتجاريةا ، ودورية امجلة كلية دار 



 

  مها أحمد إبراهيم محمد د.  

 

 
53 

 

العلوم بالفيوما ونعح  بالنسبة للدورية الثانية أن المقابل المادي 

ر األبحاث بها تم عرضه ضمن فواعد النشر بالدورية ولي  في لنش

وضئ مستقل عل  يرار الدورية األول  أما بافي الدوريات 

% ال تاكر فيمة 90.1األكاديمية موضوع الدراسة والتي تبل  

 االشتراك أو المقابل المادي لنشر األبحاث بها.

عل  وأخيرًا تبل  نسبة الدوريات التي تاكر معدل صدورها 

% مثل ثعث 16.2الغعل األمامي أول الدفحات األول  بها نسبة 

دوريات هي : دورية احولية كلية التربية بالفيوم ، دورية امجلة 

 البحوث القانونية واالفتداديةا، دورية امجلة كلية دار العلوما.

% تمثل دورية واحدة هي 01.3والجدير بالاكر أن نسبة 

سويف فبدأت مئ صدور عددها الخام  امجلة كلية اآلداب ـ بني 

في ذكر معدل صدورها عل  الغعل األمامي في حين نجد  6003سنة 

% للدوريات األكاديمية التي ال تاكر معدل صدورها 16.2أن نسبة 

 Fayoum Journal ofعل  الغعل األمامي لها وهي دورية ا

Agricultural Research & Development   دورية ، ،

 Beni – suefدراسات المالية والتجارية ا، ودورية امجلة ال

Veterniary Medical Researchs. 

 

وننتقل إل  بباعة عنوان الدورية والطريقة التي يجب 

مراعاتها كما يتفح من المعيار التالي الاي ينص عل  : ا إذا كان 

باإلمكان بباعة عنوان الدورية عل  كعب كل عدد فيجب أن يطبئ 
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عب أو بوله أو بأي بريقة يمكن معها فراءة العنوان. عل  عرض الك

عندما يكون العدد موضوعًا بشكل أنق  والغعل األمامي إل  أعل  ، 

ويجب ذكر رفم العدد وأرفام صفحاته وتاريخه باإلضافة إل  

% 95.9عند مطابقة التدميم الطباعي للعنوان وجد نسبة  (0)عنوانه 

لدراسة يطبئ عنوان الكعب بها من الدوريات األكاديمية موضوع ا

بشكل بولي وفقًا لنص المعيار فيما عدا دورية واحدة تبل  نسبة 

% وهي تخص دورية ا حولية كلية التربية بالفيوما فعنوان 01.3

الكعب ثم كتابة شعار الجامعة والكلية بولي أما رفم العدد والجزء 

 والسنة فتم كتابتها بشكل عرض عل  كعب الدورية. 

بالنسبة لترفيم صفحات النص فتم تطبيق المعيار التالي أما 

والاي ينص عل : ايجب أن يستمر ترفيم صفحات النص للمجلد 

الكامل ، وال يبدأ ثانية في كل عدد ، ويجب استخدام األرفام العربية 

فقط لترفيم النص ، وفي بعض األحيان الدفحة األول  من المقاالت 

أيلفة األعداد وصفحات عنوان المجلدات في نف  تتابئ األرفام ، أما 

  (6)فع حاجة لتفمينها 

لتطبيق هاا المعيار يجب تقسيمه إل  ثعث أفسام: فسم 

خاص بترفيم الدفحات، وفسم ثان باستخدام األرفام العربية. وفسم 

 ثالث خاص بترفيم األيلفة وعنوان المجلدات.

لترفيم  فنبدأ بالقسم األول من المعيار الخاص باستمرار ا

وجد أن جميئ الدوريات األكاديمية موضوع الدراسة ال تتفق مئ 
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المعيار بشكل تام فيما عدا دورية واحدة اختلف ترفيم صفحاتها 

 0799، 0799وهي دورية ا حيث أنها في أعدادها الدادرة في عامي 

وحت  اآلن يبدأ كل  0797فكان الترفيم مفدًع ولكن مئ بداية عام 

تقل خاص به كما في بقية الدوريات األكاديمية عدد بترفيم مس

 موضوع الدراسة.

والجدير الاكر أن هناك ترفيم مستقل داخل أفسام 

الدورية التي تقوم بنشر مقعت بلغات أجنبية أخرى يتمثل ذلك في 

دورية امجلة كلية اآلداب ـ فرع بني سويفا التي ترفيم المقاالت 

 باللغة العربية.

 

 Fayoum Journal ofأما في دورتي  

Agricultural Research and Development,   و ،

 .Beni – suef Veterniary Medical Researchsدورية 

فترفيم المقاالت باللغات العربية يندرج ضمن ترفيم العدد نفسه 

 ولي  في فسم مستقل به 

وإن كانت دورية امجلة الدراسات المالية والتجارية ا 

لتجارة ببني سويف فاألعداد األول  منها كان لها الدادرة عن كلية ا

ثم فام بإدراج 0770ترفيم مستقل لألبحاث باللغات األخرى حت  عام 

 هاه المقاالت ضمن ترفيم صفحات العدد نفسه.

وبالنسبة للقسم الثاني من المعيار والاي يتناول استخدام 

ثل األرفام العربية فقط لترفيم النص فنجد أن دوريتان فقط تم
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 Fayoum% تستخدم األرفام العربية وهي دورية ا69.2نسبة 

Journal of Agricultural Research and 

development   

 Beni-suef veterinary medicalودورية 

Researchs. 

أما الدوريات األكاديمية الخم  البافية تستخدم األرفام 

اآلداب ـ  الهندية في ترفيم صفحاتها وإن كانت دورية امجلة كلية

بني سويف ا ، دورية امجلة الدراسات المالية والتجارية ا 

بتخديص ترفيم مستقل للمقاالت األجنبية فكانتا تستخدم األرفام 

 العربية لترفيم هاا القسم.

والقسم الثالث واألخير من المعيار الخاص بتفمين 

الدفحات يير المرفمة فتبين الباحثتين من خعل دراسة الدوريات 

% من 59.0كاديمية موضوع الدراسة أن أربئ دوريات تمثل نسبة األ

إجمالي عدد الدوريات ال تتفمن ترفيم الدفحات يير المرفمة ضمن 

ترفيمها حيث يبدأ الترفيم مئ بداية أول صفحة من المقال وهي 

دورية امجلة الدراسات المالية والتجاريةا ودورية اكلية دار 

 Fayoum Journal ofالعلوم بالفيوما ودورية 

Agricultural Research and development  ودورية

ا. أما  Beni-suef veterniary Medical Researchsا

% وتخص ثعث دوريات هي : دورية مجلة 16.2بالنسبة البافية تبل  

كلية اآلداب بني سويفا ودورية امجلة البحوث القانونية 

ية بالفيوما فلم تستقر واالفتدادية اودورية احولية كلية الترب
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عل  تفمين ترفيم الدفحات فتارة تفمن الدفحات يير المرفمة 

ضمن الترفيم وتارة أخرى ال تفمن الدفحات يير المرفمة ضمن 

 الترفيم.

وبالنسبة لمكان وضئ الترفيم هل يكون في أعل  الدفحات 

أو أسفلها أم في المنتدف أم عل  أي جهة من الدفحة فقد وجدت 

ان عدم الثبات عل  وضئ محدد بالنسبة لكل دورية من الباحثت

 الدوريات األكاديمية موضوع الدراسة.

ـ دورية احولية كلية التربية بالفيوما يتم وضئ الترفيم 

 بها أعل  الدفحة وفي وسط الدفحة.

ـ دورية امجلة البحوث القانونية واالفتداديةا يتم وضئ 

 الترفيم بها أعل  الدفحة جهة اليسار .

 Fayoum Journal of Agricultural“ـ دورية 

Research and development”   فتوضئ ترتيبها أعل

 الدفحة جهة اليمين.

ـ دورية امجلة كلية اآلداب ـ بني سويف ا فيتم وضئ 

 ترفيمها أسفل الدفحة في وسط الدفحة.

ـ دورية امجلة الدراسات المالية والتجاريةا فيتم وضئ 

 ة وفي وسطها ترفيمها أسل الدفح
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 Beni-suef Veterinary Medical“ـ أما دورية 

Researchs”   فترفيمها أسفل الدفحة يسار ويمين حسب

 الدفحات الفردية والزوجية.

ـ وبالنسبة لدورية امجلة كلية دار العلوم بالفيوما فهي 

متغيرة بين مكان وجهة الترفيم ففي بعض األعداد يتم وضئ الترفيم 

ي وسط الدفحة وفي أعداد أخرى يتم وضئ أسفل الدفحة ف

 الترفيم أعل  الدفحة في وسطها.

واردات الباحثتان تطبيق المعيار الخاص ايجب تفمين 

اللوحات والمطويات في نف  تتابئ أرفام صفحات النص ما أمكن ، 

كما يجب تفمين ترفيم األشكال أو الجداول المطبوعة عل  لوحات 

ألشكال أو الجداول الواردة في أو مطويات في تتابئ ترفيم ا

 . (0)المقال

وبمطابقة هاا المعيار عل  الدوريات األكاديمية موضوع 

الدراسة وجدت الباحثتان أن جميئ الدوريات تتفق مئ المعيار حيث 

تفمين اللوحات والمطويات في جسم النص وكالك ترفيم األشكال 

 % من الدوريات موضوع الدراسة. 000والجداول وبنسبة 

 

 رابعًا: النشر والتوزيئ:ـ

ونظرًا ألهمية عملية النشر والتوزيئ فقد حرصت الباحثتان 

 عل  دراسة هاا العندر بشيء من التفديل. 
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حيث عرل المعجم الموسوعي لمدطلحات المكتبات 

والمعلومات بأنهامجموعة العمليات التي تبتدئ بالحدول عل  

 .(01)مهورالمحتوى الفكري، وتنتهي بإتاحة العمل للج

ولهاا تمثل الدورية األكاديمية بالكليات المنفا الحيوي 

للباحثين وخاصة الجدد منهم لنشر إنتاجهم العلمي ومن هنا تقئ 

عل  الدورية مسئولية المحافظة عل  إنتاج الباحث الفكري والتي 

تناط بهيئة التحرير بداية من رئيسها حيث من األمور الهامة 

ير أنها يجب عل  رؤساء تحرير الدوريات المتعلقة برؤساء التحر

المتخددة أن يلتزموا بالممارسات األخعفية واألمانة العلمية التي 

 (05)تختص بنشر مقاالت الم لفين

باإلضافة إل  المحافظة عل  عندر الوفت فيما يتعلق بإتاحة 

المادة العلمية لجمهور المستفيدين وحفاظا عل  حق الباحث في 

ل العلمي وهاه المسئولية تكفلها سياسة التحرير أسبقية نشر للعم

بدفة عامة وما يتدخل فيها من عوامل حاكمة كالدعم المادي 

والتمويل والتوزيئ ومستوى التحكيم واألبحاث والثقة العلمية في 

 موضوعية الدورية واستقرارها وتتابئ صدورها.

فقد فامت الباحثتان بدراسة العناصر الخاصة بالنشر 

ئ من حيث مدادر التمويل المتاحة وفئات المستفيدين منها والتوزي

 (.7وهاا ما يوضحه الجدول التالي رفم)
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 (7جدول رفم )

توزيئ الدوريات األكاديمية موضوع الدراسة وفقًا للنشر 

 والتوزيئ

 فئات التوزيئ مدادر التمويل العدد المطبوع عنوان الدورية م

 ـ ـ ـ حولية كلية التربية بالفيوم  .0

مجلة البحوث القانونية   .6

 واالفتدادية

الباحثون الناشرون  500

بها / بعب الدراسات 

 العليا/ دعم الكلية

أعفاء هيئة التدري  

ومعاونيهم بالكلية 

بعب الدراسات العليا / 

الكليات المناظرة في 

مدر والوبن العربي 

ومكتبة الكلية / 

 الباحثون الناشرون بها

3.  Fayoum Journal of 

Agricultural Research 

and Development 

دعم الكلية /  50

الباحثون الناشرون 

 بها

مراكز البحوث 

المتخددة في المجال 

الكليات المناظرة/ 

مكتبة الكلية الباحثون 

 الناشرون بها

أعفاء هيئة التدري  الباحثون الناشرون  000 مجلة كلية اآلداب ـ بني سويف  .1
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نيهم بالكلية/ ومعاو بها دعم الكلية

الباحثون الناشرون 

بها/ مكتبة الكلية / 

الكليات المناظرة في 

 مدر والوبن العربي

مجلة الدراسات المالية   .5

 والتجارية

الباحثون الناشرون  500

بها / بعب الدراسات 

 العليا/ دعم الكلية

أعفاء هيئة التدري  

العليا ـ الكليات 

المناظرة في مدر 

والوبن العربي / 

 بة الكليةمكت

2.  Beni- suef Vetermiary 

Medical Researchs 

الباحثون الناشرون  30

بها / صندوق رفئ 

الكفاءة التعليمية 

 بالكلية

مراكز البحوث 

المتخددة في المجال 

/ الكليات المناظرة في 

مدر ـ مكتبة الكلية ـ 

 أفسام الكلية

الباحثون الناشرون  000 مجلة كلية دار العلوم بالفيوم  .9

 بها/ دعم الكلية

أعفاء هيئة التدري  

ومعاونيهم بالكلية/ 

الكليات المناظرة في 

 مدر مكتبة الكلية

 

( أن األعداد التي يتم ببعها 7يتفح من الجدول السابق رفم)

من كل دورية من الدوريات األكاديمية الخاضعة للدراسة تختلف 

 من كلية إل  أخرى حيث ال توجد ضوابط محددة تحكم عملية

النشر واألعداد المطلوبة وهاا يحمل الدورية أعباء مادية ت دي إل  
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تأخر صدور األعداد في أوفاتها، ويتفح هاا جليًا في دوريت ا مجلة 

البحوث القانونية واالفتدادية الدادرة عن كلية الحقوق ـ فرع بني 

سويف.، امجلة الدراسات المالية والتجارية الدادرة عن كلية 

ع بني سويفا حيث أن أخر عدد صدر بهما في عام التجارة ـ فر

بمعدل تأخر ثعث أعداد كما سبق ذكره وترجح الباحثتان أن  6006

السبب وراء ذلك يرجئ إل  عدم توافر اإلمكانات المادية نتيجة 

نسخة من كل عدد من الدورية  500التكلفة العالية من جراء ببئ 

األعداد المتراكمة وكمحاولة من هيئة التحرير لعستفادة من 

لديها فتلجأ إل  بعب الدراسات العليا بالكليتين فبالنسبة للدورية 

األول  فيتم تحميل ثمنها ضمن مدروفات العام الدراسي أما الثانية 

 تتيحها  بالبيئ مباشرة مقابل مادي لها عشر جنيهات للعدد الواحد.

وترى الباحثتان أن العدد المطبوع لكل من دورية 

Fayoum Journal of Agricultural Research & 

Development   ودورية اBeni-suef Veterinary 

Medical Researchs 

يعد مثاليًا من نشر أعداد فليلة حسب الحاجة الفعلية من 

الدورية حيث تكفل خفيف العبء المالي وتوافر اإلمكانات المالية 

لمحددة وهاا ما التي تساعد عل  استمرار صدورها وفقًا لعوفات ا

. نجد أن القائمين مئ بعض 6003ي كده صدور أخر عدد في عام 

( مستعت كل باحث نشر عمًع بالدورية 00الدوريات تقوم بإعطاء )

موضحًا عليه بيانات الدورية وهاا يعد أعظم إفادة للباحث في حالة 

 تأخير صدور الدورية عن موعدها المحدد.
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يات األكاديمية تنحدر في ونجد أن مدادر التمويل للدور

مددرين رئيسين هما  المقابل المالي لنشر األبحاث بها فنجد أن 

أربئ دوريات من إجمالي عدد الدوريات األكاديمية موضوع الدراسة 

يتم أخا مقابل من الباحث في مقابل نشر بحثه ويتراوح ما بين 

-050خم  وست جنيهات للورفة الواحدة ونجد أدني يتراوح ما بين 

جنيها وهاه الدوريات هي : ـ دورية ا مجلة البحوث القانونية  600

 Fayoum Journal of Agriculturalواالفتدادية ، دورية ا

Research & development “ دورية ا مجلة كلية اآلداب ،

 بني سويف، ودورية امجلة الدراسات المالية والتجاريةا. 

الطب البيطري أما بالنسبة للدورية التي تددرها كلية 

” Beni-suef Veterinary Medical Researchs“وهي 

فالمقابل المادي للورفة الواحدة عشرة جنيهات بحد أدن  مائة 

 جنيهًا.

والمددر الثاني للتمويل يتمثل في دعم الكلية للدورية 

وبس ال هيئ التحرير عن ببيعة هاا الدعم أو مددرة فلم يفدحوا 

ن الكلية فيما عدا رئي  تحرير دورية عنها واكتفوا بأنها دعم م

“Beni-suef Veterniary Medical Research ” فقد حدد

أن المبال  المستحقة من كلية الطب البيطري هي من صندوق رفئ 

 الكفاءة التعليمية بالكلية.

وندل إل  الفئات التي يتم توزيئ أعداد الدورية لها )فئات 

وريات األكاديمية موضوع المستفيدين من الدورية( فنجد أن الد
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الدراسة يتم توزيعها وفقًا للتبادل ـ اإلهداء في المقام األول ثم يأتي 

البيئ ولكن بنسبة ضئيلة. حيث ترى الباحثتان أن تبادل أعداد 

الدورية مئ الكليات المناظرة في مدر والوبن العربي وكالك 

رية مراكز البحوث المتخددة لها أكبر األثر في التعريف بالدو

األكاديمية وانتشارها عل  الدعيد المحل  والعربي وكمنفا يجلب 

باحثين يريبوا في نشر أبحاثهم بها هاا من ناحية ومن ناحية أخرى 

 فاإلهداءات فد تتحول مئ مرور الوفت إل  فناة لبيئ أعداد الدورية.

في حين أن توزيئ أعداد الدورية عل  أعفاء هيئة التدري  

عل  بعب الدراسات العليا يأتي في المرتبة ومعاونيهم وكالك 

الثانية بين فئات التوزيئ حيث تتاح لهم أعداد الدورية بمكتبة الكلية 

جنبًا إل  جنب مئ العديد من الدوريات األخرى المتوفرة في مكتبة 

 الكلية.

وإن كانت الباحثتان تعح  أن مكتبات بعض الكليات الددر 

وع الدراسة ال تتفاعل بشكل م ثر بها الدوريات األكاديمية موض

وفعال في توافر أعداد الدورية بالمكتبة فور صدورها نظرًا للعقبات 

 واإلجراءات اإلدارية مثل العهدة وخعفة.

 خامسًا: هيئة التحرير والهيئة االستشارية:ـ

ريم أهمية هيئة التحرير لما لها األثر عل  إصدار الدورية 

ايير يتم الرجوع إليها لمطابقة عل  إال أن الباحثتان لم نجد مع

 الدوريات األكاديمية موضوع الدراسة.
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لاا فقد فامت الباحثتان بدراسة هيئة التحرير وكالك 

الهيئة االستشارية المنوط بها تحكيم األبحاث الواردة للدوريات 

 وفبولها أو رففها.

فبالنسبة لهيئة التحرير فقد تعددت المسميات واختلطت 

دون إمكانية للتعرل بدفة عل  عاتق من يتم إعداد  المسئوليات

وتنفيا وإخراج الدورية فعل  سبيل ال الحدر وجد ضمن هيئة 

التحرير في بافة الدوريات األكاديمية موضوع الدراسة المسميات 

 التالية:ـ

 ـ رئي  مجل  اإلدارة.

 ـ نائب رئي  مجل  اإلدارة.

 ـ رئي  التحرير.

 ـ أمين الدندوق.

 رئي  التحرير.ـ نائب 

 ـ السكرتير التنفياي.

 ـ السكرتير التنفياي. 

 ـ اللجنة االستشارية.

 ـ مجل  التحرير.

 ـ مدير التحرير.

 ـ سكرتير التحرير.
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إل  أخره من المسميات التي في نهايتها تفم عميد الكلية 

في فمة الهيئة وأعفاء هيئة التدري  بالكلية ضمن التشكيل المتبئ. 

بالعمل إل  يياب الموضوعية عندما تكثر المسميات وهاا ما يدفئ 

 وتهميي األدوار.

في حين الحظت الباحثتان تحمل أحد األعفاء فقط من 

هيئة التحرير لكافة األعباء بجانب عندر إداري من داخل الكلية 

 وهاا يعد من أهم عوامل فدور النهوض بهاه الدوريات األكاديمية.

ية التي تقوم بفحص األبحاث وفيما يتعلق بالهيئة االستشار

المقدمة إلفرار مدى صعحيتها. فإن الدوريات األكاديمية بدفة 

عامة البد وأن تكون محكمة وفقًا لغرض نشأتها التي تري إل  رصد 

جهود الباحثين المبتكرة من أجل إدراجها في نشابهم العلمي الاي 

ور يحسب لهم. هاا من ناحية ومن ناحية أخرى فهي تسهم في تط

 المجاالت التخددية.

 

وبس ال هيئة تحرير الدوريات األكاديمية موضوع  

الدراسة لم يفدحوا عن شروط التحكيم وفواعده وأعفاؤه 

وافتدرت إفادتهم عل  أن هيئة التحكم دائمًا ثعثية عل  أن يكون 

أحد ه الء األعفاء من داخل الكلية إذا توفر هاا التخدص الدفيق 

 بالكلية.

 ت الدراسة إل  ما يل  : وفد انته
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أن الدوريات األكاديمية موضوع الدراسة تتفق إل  حدا ما 

في تطبيق المعايير الموحدة والمواصفات القياسية وذلك بممارسة 

تقاليد إنتاج وإخراج الدوريات وفقًا ألس  وفواعد ثابتة ومعروفة، 

 وربا ال تكون هاه االستجابة نابعة من علم المسئولين عن إنتاج

وإخراج الدوريات بما صدر من معايير وتطبيقها أو حرصهم عل  

متابعة هاه المعايير وإنما كان ذلك نابعًا عن تقليد ومحاكاة لما 

يظهر من دوريات أخرى عربية أو أجنبية، ويعد ذلك تطبيقًا يير 

 مباشر للمعايير والمواصفات القياسية. 

 وبناء عليه فقد توصلت الدراسة إل  : 

ث أن هيئة التحرير والهيئة االستشارية لهما أكبر ـ حي 0

األثر ف  سياسة الدورية ونوعية المقاالت المنشورة بها فعبد من 

تحديد الهوية لهاه الهيئة بدفة ، مئ وضوح المسئوليات لفبط دفة 

 واستمرارية وموضوعية الدورية . 

ـ حيث تعدد دور النشر الت  تفطلئ بمهمة إعداد وببئ  6

ات موضوع الدراسة فتقترح الباحثتان ضرورة وجود مركز الدوري

نشر علم  تابئ لجامعة القاهرة بفرع  الفيوم وبن  سويف يقوم 

بمهمة إعداد وإخراج الدوريات العلمية الخاصة بالكليات وفقًا لألس  

 والمعايير المعمول بها . 

ـ تقترح الباحثتان ا المجل  األعل  للجامعات ا أن يكون  3

العلمية الت  يناط بها اإلشرال عل  الدوريات األكاديمية  الجهة
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بدفة ملزمة للقائمين بإصدار هاه الدوريات لعلتزام بالمعايير 

 الموحدة والمواصفات القياسية . 

ـ ف  ضوء اختعل سياسة النشر والتوزيئ للدوريات  1

موضوع الدراسة افترحت الباحثتان وضئ ضوابط للنشر والتوزيئ 

 لها . 

ـ تبين أن المعايير الت  بها نقص واضح بالنسبة للدوريات  5

% هو المعيار الخاص بالنظم الدولية ، 000موضوع الدراسة بنسبة 

فجميئ الدوريات لي  لها ترفيم دول  موحد ، ويوجد دوريتان لهما 

رفم إيداع بدار الكتب القومية فقط وأن كان هاا ال يغن  عن وجود 

 ترفيم دول  موحد . 

 ائمة المدادر والمراجئ : ف
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