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 سنوات على إصدار المجلة العراقية للعلوم الطبية ١٠بمناسبة مرور 
  

  فاخر سلمان شفيق. د.أ

  

منذ بداية تأسـيس جامعـة النهـرين عـام     

كان من ضمن اهتمامات الجامعـة   ,١٩٨٧

 كجزء من العمليـة العلميـة و   -األساسية 

التربوية األكاديمية هو إصدار مجلة تعنـي  

بهذا تم إصـدار   و –ة بنشر البحوث العلمي

أول مجلة علـى مسـتوى الجامعـة بهـذا     

مجلة جامعـة   -الخصوص وكانت بعنوان 

كانت تصدر بواقع أربعـة أعـداد    -صدام 

  .يخصص لكل كلية عدد

أصبحت تشـمل   بعد أن توسعت الجامعة و

الهندسـة   تخصصات متعددة مثل الطـب و 

الهندسـة   الطبية باإلضافة إلـى الحقـوق و  

أصبحت مجلة الجامعة غير  بمختلف فروعها

وافية للتوسع الحاصل في بحوث التدريسيين 

لهذا تم إصدار  في التخصصات المتعددة، و

مجلة خاصة بكلية الطب تحت اسم المجلـة  

  .٢٠٠٠العراقية للعلوم الطبية عام 

 منذ تأسيس المجلة العراقية للعلوم الطبيـة و 

هـم   لحد أالن توالى عليها رؤساء تحرير و

  :التوالي ىالكلية علعمداء 

  رافع محمود الراوي. د.أ .١

  رياض عبد الستار فاضل .د.أ .٢

  طارق ابراهيم الجبوري .د.أ .٣

  حكمت عبد الرسول حاتم .د.أ .٤

  فائزة عفتان الراوي .د.أ .٥

  .عدنان عبد خشان عنوز .د.أ .٦

عدد لغايـة   ٢٨أصدرت المجلة ما مجموعه 

كما هو مبين في الجدول رقـم   ٢٠١٠نهاية 

١.  
  ٢٠١٠ – ٢٠٠٠لتي صدرت من االعداد ا
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حافظت المجلة خـالل إصـدارها علـى     و

خالل قيم التحكـيم المحايـدة    رصانتها من

اعتماد  المنشـــورة و للبحوث المقبولة و

حرية المجلة بالحاكمية التي ركـز عليهـا   

مشكورا السـيد رئـيس الجامعـة األسـتاذ     

عدنــان الجنـابي مـن    الفاضل الدكتور

خالل اجتماعه في العام الماضي مع رؤساء 

مـن   تحرير المجالت العلمية في الجامعة و

 الكلية المادي إلصدار المجلة و خالل دعـم

سها السيد عميـد الكليـة األسـتاذ    أعلى ر

  .الدكتور عدنان عنوز

اعتمدت المجلة عند تأسيسها على أسـاس   و

المعايير المعتمـدة فـي    و تحقيق الشروط 

إصدار المجالت العلميـة فـي الجامعـات    

 : العراقية كما مثبت أدناه

  

  :شروط إصدار المجالت العلمية

ن مجلـة علميـة أو إنسـانية    أن تكو .١

متخصصة تشرف عليها اللجنة الوزاريـة  

  .الدائمية المشكلة في وزارة التعليم العالي

تشرف عليها هيئة تحريـر مـن ذات    .٢

من هم بمرتبة أستاذ أو أستاذ  التخصص و

مساعد ما ال يقل عن ستة أعضـاء كحـد   

ان يكون مـدير التحريـر بمرتبـة     و ىادن

  .مدرس على األقل

ن للمجلة هيئة استشارية مشكلة أن تكو .٣

من هم بمرتبة أستاذ أو أستاذ مساعد ما ال 

 يقل عن سـتة مـن ذوي االختصـاص و   

  .الخبرة

أن تحمل المجلة الترقيم الدولي المعتمد  .٤

  .من قبل اليونسكو

أن تكون شروط النشر واضـحة فـي     .٥

  .متن المجلة أو على الغالف

أن تصدر عددين في السنة على األقـل   .٦

في حالة توقفها سنة واحـدة   ، وىكحد ادن

  .تلغى

يتم تحديد النسخ لكل عدد من قبل هيئة  .٧

  .ما يتوافق مع ميزانية المجلة التحرير و

مستالت فـي   ١٠ان تعطى لكل باحث   .٨

بصورة مجانية أو إعطاء  األقل كحد أدنى و

 .نسخة مجانية بدون مستالت

  

المعايير المعتمدة فـي إصـدار المجـالت    

  -:العلمية

يشترط في المجلة العلمية  :اإلصدارجهة  .١

العتمادها لنشر بحوث أعضاء الهيئـة  

أن  التدريسية ألغراض الترقية العلميـة 

تكون صادرة عن جمعيات أو مؤسسات 

  .علمية أو هيئات جامعية

تشكل هيئـات التحريـر    :هيئة التحرير .٢

 للمجالت العلمية من ذات التخصـص و 

من هم بمرتبة أستاذ أو أستاذ مساعد ما 

ان  و ىال يقل عن ستة أعضاء كحد ادن

يكون مدير التحرير بمرتبة مدرس على 

من الجهات غير اإلداريـة فـي    األقل و

ان تكـون هيئـة    الكلية أو الجامعـة و 

 التحرير جهة مرتبطة بالعمادة إداريـا و 
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تكون مشكلة من هيئات التـدريس فـي   

  .الجامعة

تشـكل الهيئـات    :االستشـارية الهيئة  .٣

االستشــارية للمجــالت العلميــة مــن 

التخصصات القريبة للتخصـص العـام   

من هم بمرتبة أستاذ أو أستاذ  للمجلة و

مساعد ما ال يقل عن ستة أعضاء كحد 

األلقـاب   من المراتب العلمية و و ىادن

  .العلمية العالية

أن تضع كل مجلة قائمـة   :قواعد النشر .٤

علمي في المجلة يراعى لشروط النشر ال

المنهجيـة العلميـة   (فيها األمور التالية 

المتبعة، التخصصات العلميـة للبحـوث   

التي تنشر، اللغة المعتمدة في المجلـة،  

النمط الفني المعتمد في طباعة البحـوث  

لطباعي المستخدم فـي  انوعية الخط  و

طباعتها، الطريقة العلمية المتبعة فـي  

 الهـوامش و  وكتابة المصادر العلميـة  

العلميـة   الفهارس، الحقوق القانونية و

للناشرين في المجلة، الحقوق القانونية 

العلمية للنشر في المجلـة، طريقـة    و

اعتماد البحث للنشر من خالل المقيمين 

العلميين، تحديد المدة الزمنية ما بـين  

 قبول البحـث للنشـر و   تقديم البحث و

اليـة  عملية النشر الفعلي، المكافـأة الم 

  ).المقدرة للباحثين

الهدف العـام   :الدقيق التخصص العام و .٥

ضرورة  الخاص من إصدار المجلة و و

  .مطابقة المحتوى ألهداف المجلة

توضع للمجلة تصاميم  :اإلخراج الدولي .٦

ألغلفة خاصة متناسبة مع تخصصـات  

 يراعى فيها الجوانب الفنية و المجلة و

 اعتماد مطويـة دعائيـة   منها الشعار و

كذلك اعتماد كادر فني متمكن  للمجلة و

  .لعمل التصاميم للمجلة

اعتماد الترقيم الـدولي   :الترقيم الدولي .٧

(ISSN) لليونسكو لكل مجلة.  

 لضمان هذا المسـتوى الجيـد للمجلـة و    و

اســتمرارها باإلضــافة إلــى الطموحــات 

  :المستقبلية نتمنى تحقيق االتي

ث استمرار مبدأ الحيادية في تقييم البحو .١

 .نشرها و

استمرار مبدأ حريـة الحاكميـة فـي     .٢

تثبيت كون هيئة التحريـر جهـة    المجلة و

عـدم تـدخل    وفقط مرتبطة إداريا بالعمادة 

 الجهات اإلدارية الممثلة بمجلـس الكليـة و  

 ذلك لضمان الحيادية في تهيئـة البحـوث و  

كما هو مثبت في المعايير المعتمـدة  (نشرها 

 ).ةالمثبتة في تعليمات الوزار

ذلك  دعم المجلة بموقع لالنترنت و. ٣

لجعلها ضمن المجالت العالمية لكي تستطيع 

مستقبال من حصولها على تقييم عالمي 

)(Impact score. 

رفد المجلة بكادر فني متمكن لتنضيد . ٤

 إخراج للمجلة و عمل تصاميم و البحوث و

ذلك من خالل موقع االنترنت كإخراج دولي 

المعايير المعتمدة المثبتة كما هو مطلوب في 

  .في تعليمات الوزارة


