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 DOAJالتعريف بـ 

جامعة في 2003 سنة انشئ الحر الوصول دوريات دليل هو 

 دورية 300 بـ قائمة يضم الوقت ذلك في وكان بالسويد لوند

 9000 من أكثر يضم واألن الحر، الوصول ضمن متاحة إلكترونية

 التخصصات مختلف وفي الحر الوصول في متاحة علمية دورية

 .الموضوعية

شركة تأسيس تم 2013 في  IS4OA الدليل إدارة لتتولى. 



 DOAJالتعريف بـ 

Lars Bjørnshauge 

 الرس بيورنشاوج

 

في  DOAJمؤسس دليل  •

2003 

كان مديرا لمكتبة جامعة لوند  •

 بالسويد

 OpenDOARأحد مؤسسي  •

 DOABأحد مؤسسي  •

المدير السابق لمنظمة  •

SPARC  بأوروبا 

 IS4OAحاليا مدير شركة  •



 DOAJأهمية 

العالمية البيانات قواعد نحو لالنطالق االولى الخطوة. 

الدولي المستوى على االنتشار تحقيق. 

يحظى DOAJ مثل العالم، في البيانات قواعد شركات كبرى بدعم:  

EBSCO, Elsevier, Sage, Willey, ProQuest 

العلمي النشر ممارسات أفضل بتطبيق اإللتزام ضمان. 

الدورية موقع ترتيب وارتفاع الدورية لموقع الزوار أعداد زيادة. 

الوصول تدعم التي الجهات من تمويلية فرص على الحصول إمكانية 

 . الحر



 احصائيات 

 2016أكتوبر  28حتى 

 

9148 دورية مضافة في الدليل 

6393 دورية مكشفة على مستوى المقاالت 

2.320.067 مقال 

128 دولة على مستوى العالم 

14 دولة عربية 



 أعلى خمس دول بالدليل

 2016أكتوبر  28حتى 

 

866: البرازيل 

754: المملكة المتحدة 

672: الواليات المتحدة 

586: مصر 

507: أسبانيا 



 أعلى خمس لغات بالدليل

 2016أكتوبر  28حتى 

 

6741: االنجليزية 

1077: االسبانية الكتالونية 

1016: البرتغالية 

580: الفرنسية 

397: االسبانية 



 الدوريات العربية في الدليل



 الدوريات العربية في الدليل

 2016أكتوبر  28حتى 

 

657 دورية عربية في الدليل 

37 دورية باللغة العربية 

7.1 %نسبة الدوريات العربية 

البحرين، الكويت، السودان، : دول ال يوجد لها تمثيل في الدليل

 سوريا

 

 



 الدوريات العربية حسب الدول

586: مصر 

16: العراق 

12: السعودية 

7: الجزائر، المغرب، قطر 

6: االمارات 

4: األردن 

3: اليمن 

2: ليبيا، عمان، لبنان، تونس 

1: فلسطين 



 DOAJسفراء 

 أعلنDOAJ  ،عن خطة طموحة لتطوير الدليل وإثراء محتواه

حيث أعلن عن ضرورة تجديد الطلب لالنضمام لـدليل الدوريات 

الموجودة بالفعل وذلك لضمان الجدية من قبل الدوريات، كما 

 دورية من الدليل 3300عن حذف  2016أعلن في مايو 

 سفيرا لدليل   13كذلك تم تعيينDOAJ  لتغطية مناطق العالم

 .المختلفة







 



 





 للنشر في بيئة الوصول الحر DOAJمعايير 

 تم وضع خطة لتطوير الدليل بالكامل، واالرتقاء  2013في

 .بمستوى دوريات الوصول الحر بشكل عام

 وضع الدليل معايير للدوريات التي تنضم إليه، والتي بدورها تمثل

أفضل الممارسات الحديثة في النشر العلمي للدوريات 

 . اإللكترونية

تتعلق المعايير بعدد من العناصر، وهى كما يلي: 



 الترقيم الدولي الموحد للدوريات

 الترقيم الدولي الموحد للدورياتISSN  هو أول خطوات االعتراف
 .الدولي بأي دورية

 يتم الحصول على الترقيم الدولي الموحد للدوريات من خالل منظمة
ISSN ومقرها باريس. 

 المنظمة تعطي حق منح وتخصص الترقيمات للدوريات الجديدة
 .الدولة

 يمكن الدخول إلى موقع المنظمة وطلب رقم جديد من خالل الرابط
 issn-an-http://www.issn.org/services/requesting: التالي

 .وسوف يتم احالتك إلى الجهة المفوصة داخل دولتك

 يجب التأكد من تسجيل الترقيم الممنوح في المنظمة الدولية، في
 بعض الحاالت تتأخر عملية اخطار المنظمة الدولية

http://www.issn.org/services/requesting-an-issn
http://www.issn.org/services/requesting-an-issn
http://www.issn.org/services/requesting-an-issn
http://www.issn.org/services/requesting-an-issn
http://www.issn.org/services/requesting-an-issn


 تنظيم المحتوى

يجب أن تنشر الدورية في موقع خاص بها. 

 يجب ان تعرض أعداد الدورية بشكل منظم، بحيث يكون لكل

عدد صفحة خاصة به، وفي كل عدد مجموعة من الصقحات 

 .الفرعية وكل منها يمثل احد مقاالت العدد

 يفضل أن تنشر كل مقالة في رابط مستقل، وأن تتاح في أحد

 .PDFأو  HTMLمن الشكليين 

ال يجب أن ينشر . وال مانع من اتاحتها في أي اشكال أخرى

 .واحد لكل مقاالت العدد PDFالعدد كامال في ملف 



 تكاليف النشر

 في ظل ارتفاع تكاليف النشر المطبوع لجأ بعض الناشرين إلى

 .تحصيل تكلفة نشر الدورية من الباحثين

 إال أن بعض الناشرين أساؤا استخدام ذلك، وتم استغالل النشر

لذا بدأت قواعد البيانات . العلمي لتحقيق مكاسب مالية مبالغ فيها

 .العالمية في محاربة تلك الظاهرة

 يجب أن يتضمن الموقع الخاص بالدورية معلومات مفصلة عن

 .  تكاليف النشر بها



 تكاليف النشر

تكاليف : معلومات تكاليف النشر تتعلق بنوعين من التكاليف

 .   APCsتقديم المقاالت، وتكاليف نشر المقاالت

 اذا كانت الدورية ال تحصل علي اي اجور من الباحثين، فيجب

 .  أيضا نشر ذلك بوضوح

 في كل االحوال ال يجب أبدا أن يكون النشر متوقف على دفع

المقابل المادي، وفي هذه الحالة يرفض طلب الدورية 

 .باالنضمام إلى الدليل



 الحفظ واألرشفة

 ينصح بشدة أن تعتمد الدورية على أحد خدمات الحفظ
واألرشفة طويلة المدى، وذلك من أجمل ضمان اتاحة دائمة 

 . للمحتوى

يتاح في هذا الرابط قائمة بمقدمي تلك الخدمات :
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_digital_preservati

 on_initiatives 

 في حالة اعتماد الدورية على نظام إدارة الدورياتOJS ،
  LOCKSSفالدورية بشكل تلقائي أصبحت جزء من شبكة 

 .للحفظ واألرشفة

 وجود أرشيف للدورية ليس شرطا لالنضمام إلىDOAJ لكنه ،
 .من الممارسات التي ينصح بها

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_digital_preservation_initiatives
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_digital_preservation_initiatives


 موقع الدورية والصفحة الرئيسية

يجب أن يكون تصميم موقع الدورية مناسبا مع طبيعته العلمية. 

 بشكل اساسي يجب أن تحتوي الصفحة الرئيسية على راوبط

العدد الحالي، : واضحة الهم المعلومات المتعلقة بالدورية وهى

أرشيف الدورية، هيئة التحرير، تعريف بالدورية، البحث او 

 .التصفح، االتصال بالدورية

 يسمح بوضع إعالنات تجارية في الصفحة الرئيسية على اال

تكون اعالنات ضارة مثل االعالنات الجنسية او تجارة المخدرات 

 .الخ... 



 هيئة التحرير

 يجب أن تنشر بيانات أعضاء هيئة تحرير الدورية بما فيها رئيس

 .التحرير واعضاء الهيئة وكذلك المحكمين

 تتضمن البيانات على االقل االسم، والدرجة العلمية، وجهة

 .  العمل

 في حالة دوريات العلوم االنسانية واالجتماعية يقبلDOAJ  اال

يكون للدورية هيئة تحرير متكاملة، عدا ذلك يجب أن يكون 

للدورية هيئة تحرير كاملة مكونة من رئيس تحرير ومحرر 

 .وسكرتير تحرير واعضاء هيئة تحرير ومحكمين

 يجب أن تتضمن المعلومات المنشورة عن هيئة التحرير بيانات

 .االتصال بمدير التحرير على االقل



 (التحكيم العلمي)ضمان الجودة 

 يضع دليلDOAJ  شروطا مشددة على عملية التحكيم العلمي، وذلك بهذف ضمان
جودة محتوى دوريات الوصول الحر، لذا يجب أن تحدد الدورية أسلوب التحكيم 

 الذي تقوم به

وهو التحكيم العلمي المتعارف عليه، وال يتم فيه اخفاء اسم : تحكيم علمي
 .الباحث

يقصد به اخفاء اسم المؤلف عند ارسال البحث للتحكيم، : تحكيم مًجهّل أو األعمى
 .وقد يكون المؤلف على علم بأسم المحكم

يقصد به اخفاء اسم المؤلف عند ارسال البحث للتحكيم، وأال : تحكيم مًجهّل مزدوج
 .يعرف الباحث أسم المحكم

وهو التحيكم الذي يقوم به احد اعضاء هيئة التحرير دون : تحكيم هيئة التحرير
ارساله لمحكم، وهذا االسلوب يكون مقبوال فقط في دوريات العلوم االجتماعية 

 .واالنسانية فقط

 المعلومات الخاصة بالتحكيم العلمي من البيانات األساسية الواجب توافرها في
موقع الدورية، وفي حالة عدم توفرها أو عدم وضوحها لن تقبل الدورية في 

DOAJ. 



 (التحكيم العلمي)ضمان الجودة 

وهو التحكيم العلمي المتعارف عليه، وال يتم فيه  :تحكيم علمي

 .اخفاء اسم الباحث

يقصد به اخفاء اسم المؤلف عند : تحكيم مُجهّل أو األعمى

ارسال البحث للتحكيم، وقد يكون المؤلف على علم بأسم 

 .المحكم

يقصد به اخفاء اسم المؤلف عند ارسال  :تحكيم مُجهّل مزدوج

 .البحث للتحكيم، وأال يعرف الباحث أسم المحكم

وهو التحيكم الذي يقوم به احد اعضاء  :تحكيم هيئة التحرير

هيئة التحرير دون ارساله لمحكم، وهذا االسلوب يكون مقبوال 

 .فقط في دوريات العلوم االجتماعية واالنسانية فقط



 ارشادات الباحثين

 وهى االرشادات الخاصة بتقديم البحوث للنشر، وتتضمن العديد

 من الجوانب

طريقة ارسال البحوث. 

خطوات واجراءات النشر. 

شكل اخراج البحوث. 

صياغة االستشهادات المرجعية. 

االشكال والجداول المرفقة بالبحث  . 

حقوق المليكة الفكرية، : تعريف الباحثين بسياسة الدورية تجاه

 .خطوات التحكيم العلمي، سياسة كشف السرقات العلمية



 بيان الوصول الحر

يعد هذا البيان أمرا ضروريا لقبول الدورية في الدليل 

 يجب أن ينشر على موقع الدورية وأن يقر بوضوح أن الدورية

بالكامل متاحة ضمن الوصول الحر، وأن جميع المقاالت متاحة 

بدون قيود ويحق للجميع قراءة، تحميل، نسخ، طباعة، مشاركة، 

 .وبحث محتوى الدورية



 Creative Commonترخيص المشاع االبداعي 

 ،من أهم المعلومات التي يجب ان تتضمن في موقع الدورية

ويجب على كل دورية أن تحدد طبيعة اتاحتها للمحتوى 

والترخيص الذي تمنحه لمحتوياتها وفقا لمنظمة المشاع 

 (/https://creativecommons.org/licenses)االبداعي 

 

CC BY : بموجب هذا الترخيص يسمح للقراء بحرية إعادة

التوزيع، التعديل، التغيير، واالشتقاق من المحتوى، سواء أكان 

ذلك ألغراض تجارية أو غير تجارية، طالما ينسبون العمل 

 .وهو يعد أفضل التراخيص في الوصول الحر. األصلي لصاحبه

 

https://creativecommons.org/licenses/
https://creativecommons.org/licenses/


 Creative Commonترخيص المشاع االبداعي 

CC BY-SA : بموجب هذا الترخيص يسمح للقراء بحرية إعادة
التوزيع، التعديل، التغيير، واالشتقاق من المحتوى، سواء أكان 

ذلك ألغراض تجارية أو غير تجارية، طالما ينسبون العمل 
األصلي لصاحبه ويرخصون أعمالهم المشتقة تحت نفس 

 .مقبول في الوصول الحر. الشروط

 

 

CC BY-ND : بموجب هذا الترخيص يسمح للقراء بإعادة
التوزيع، االستخدام التجاري وغير التجاري، بشرط عدم التعديل، 

ال يوصى به في الوصول الحر، ودليل  .ونَسب العمل إلي صاحبه
DOAJ يرفضه. 

 



 Creative Commonترخيص المشاع االبداعي 

CC BY-NC : بموجب هذا الترخيص يسمح للقراء بإعادة
التوزيع، االستخدام التجاري وغير التجاري، بشرط عدم التعديل، 

مقبول في الوصول الحر، لكنه ليس . ونَسب العمل إلي صاحبه
 .افضل ممارسة

 

 

CC BY-NC-SA : بموجب هذا الترخيص يسمح للقراء
بالتعديل، التحسين، وبناء نسخ مشتقة من المُصنَّف ولكن في 

غير األغراض التجارية، بشرط نَسب العمل األصلي إلي صاحبه 
مقبول في الوصول . وترخيص األعمال الجديدة بنفس الرخصة

 .الحر

 



 Creative Commonترخيص المشاع االبداعي 

CC BY-NC-ND : بموجب هذا الترخيص يسمح للقراء بتحميل

المحتوى ومشاركته مع اآلخرين بشرط نَسب العمل األصلي إلي 

. صاحبه، ودون القيام بأي تعديل أو استخدامها ألغراض تجارية

 .يرفضه DOAJال يوصى به في الوصول الحر، ودليل 

 



 حقوق الملكية الفكرية

 ،يجب أن تضع الدورية سياسة واضحة لحقوق الملكية الفكرية
 .  وان تنشر على الموقع

يجب ان تحدد السياسة أمرين  : 

 األول وهو هل تنتقل حقوق الملية الفكرية من المؤلف الى
 الدورية عند النشر؟ 

والثاني هل يحتفظ المؤلف بكافة الحقوق عند النشر  . 

 جميع السياسات مقبولة من قبلDOAJ لكن يجب تحديدها ،
 .  ونشرها بوضوح على الموقع

 اال ان افضل الممارسات في الوصول الحر تقتضيى باال تنتقل
 .الحقوق للدورية وان يحتفظ المؤلف بكافة الحقوق



 DOAJاالنضمام إلى 

 تقدم الدوريات الراغبة في االنضمام إلى الدليل طلب من خالل

 .موقع الدليل، ولكن قبل هذه الخطوة يجب مراعاة االتي

 التأكد من مطابقة الدورية للمعايير المطلوبة والتي حددها

 .الدليل

تحديد سياسة الدورية بوضوح حول المعايير السابق توضيحها. 

تهيئة موقع الدورية على االنترنت بما يتوافق مع معايير الدليل. 

 

 



 DOAJاالنضمام إلى 

استمارة التقديم تمأل اوالين من الرابط التالي :

https://doaj.org/application/new 

 سؤال ومعلومة مطلوبة حول  58تشتمل االستمارة على

 .الدورية

 يوجد دليل ارشادي باللغة العربية للمساعدة على ملء

:  االستمارة

qZ1puww4h4VBJ1https://drive.google.com/open?id=

GxvvrYVc95s3ey-bjD_CzWx6Uvu6sR 

 

https://doaj.org/application/new
https://drive.google.com/open?id=1VBJ4h4puww1qZsR6Uvu6bjD_CzWx-ey3s95GxvvrYVc
https://drive.google.com/open?id=1VBJ4h4puww1qZsR6Uvu6bjD_CzWx-ey3s95GxvvrYVc
https://drive.google.com/open?id=1VBJ4h4puww1qZsR6Uvu6bjD_CzWx-ey3s95GxvvrYVc
https://drive.google.com/open?id=1VBJ4h4puww1qZsR6Uvu6bjD_CzWx-ey3s95GxvvrYVc
https://drive.google.com/open?id=1VBJ4h4puww1qZsR6Uvu6bjD_CzWx-ey3s95GxvvrYVc
https://drive.google.com/open?id=1VBJ4h4puww1qZsR6Uvu6bjD_CzWx-ey3s95GxvvrYVc
https://drive.google.com/open?id=1VBJ4h4puww1qZsR6Uvu6bjD_CzWx-ey3s95GxvvrYVc
https://drive.google.com/open?id=1VBJ4h4puww1qZsR6Uvu6bjD_CzWx-ey3s95GxvvrYVc
https://drive.google.com/open?id=1VBJ4h4puww1qZsR6Uvu6bjD_CzWx-ey3s95GxvvrYVc
https://drive.google.com/open?id=1VBJ4h4puww1qZsR6Uvu6bjD_CzWx-ey3s95GxvvrYVc
https://drive.google.com/open?id=1VBJ4h4puww1qZsR6Uvu6bjD_CzWx-ey3s95GxvvrYVc
https://drive.google.com/open?id=1VBJ4h4puww1qZsR6Uvu6bjD_CzWx-ey3s95GxvvrYVc
https://drive.google.com/open?id=1VBJ4h4puww1qZsR6Uvu6bjD_CzWx-ey3s95GxvvrYVc
https://drive.google.com/open?id=1VBJ4h4puww1qZsR6Uvu6bjD_CzWx-ey3s95GxvvrYVc
https://drive.google.com/open?id=1VBJ4h4puww1qZsR6Uvu6bjD_CzWx-ey3s95GxvvrYVc
https://drive.google.com/open?id=1VBJ4h4puww1qZsR6Uvu6bjD_CzWx-ey3s95GxvvrYVc
https://drive.google.com/open?id=1VBJ4h4puww1qZsR6Uvu6bjD_CzWx-ey3s95GxvvrYVc
https://drive.google.com/open?id=1VBJ4h4puww1qZsR6Uvu6bjD_CzWx-ey3s95GxvvrYVc
https://drive.google.com/open?id=1VBJ4h4puww1qZsR6Uvu6bjD_CzWx-ey3s95GxvvrYVc
https://drive.google.com/open?id=1VBJ4h4puww1qZsR6Uvu6bjD_CzWx-ey3s95GxvvrYVc


WWW.CYBRARIANS.ORG/DOAJ 



 


