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كلنا يعرف أن النشر في 

ت المجالت العلمية للجامعا
الجزائرية والعربية في 
الكثير منها ال يخضع 
للمعايير العلمية وال للتحكيم 
العلمي الموضوعي المبني 
على معايير واضحة ودقيقة 
 وشفافة
 
 
 
 
تعيين اللجان العلمية لهذه 
المجالت ال يخضع لمعايير 
موضوعية واضحة وشفافة 
مبنية على الكفاءة العلمية 
والنزاهة األكاديمية 
 والمهنية
 
 
 
أن المجالت العلمية 

بالجامعات الجزائرية  
والعربية في حدود علمي  
في الكثير منها ال  تملك 

قانون داخلي  ينظم عملها  
ويحدد آليات اتخاذ 
القرارات فيها وال تعقد 
لجانه العلمية اجتماعات 
دورية و ال غير ذلك من 
الشروط التي تتطلبها 
المهنية في النشر العلمي 

ا في كل المعمول به
.    جامعات العالم

ال والعربية في الكثير منها كلنا يعرف أن النشر في المجالت العلمية للجامعات الجزائرية 
ني على معايير واضحة ودقيقة يخضع للمعايير العلمية وال للتحكيم العلمي الموضوعي المب

بقدر ما يخضع لالعتبارات الشخصية والنزوات الفردية وللنفوذ والوالء أو العصب  ،وشفافة
  .الذاتيةوالتدخالت وغيرها من االعتبارات 

لمعايير موضوعية واضحة وشفافة خضع ال يلمجالت هذه االلجان العلمية لتعيين كما أن 
أسماء أشخاص من  عتوض بل فكثيرا ما. نزاهة األكاديمية والمهنيةمبنية على الكفاءة العلمية وال

 ةالفعلي ة أصحابها، ولم يسبق آلي منهم المشاركةو دولية دون علم وال استشارأجامعات وطنية 
 اتشكل لجان، بقدر ما .أعمال الخبرة و ال في قرارات النشر النهائي او التحكيم العلميفي 

لكسب المصداقية  ، من جامعات عربية ودولية بطريقة عشوائية باستعمال أسماء أشخاصوهمية 
الشكلية، كما يعين أشخاص وفق معايير العالقات الشخصية والقرابة والصداقة أو الوالء أو 

قرار القبول بالنشر  غيرها للعضوية في الهيئة العلمية أو هيئة التحرير للمجلة، في حين أن
مجموعة ضيقة من األشخاص بعيدا عن كل المعايير و أشخص واحد كثيرا ما يخضع لرغبة 

    . العلمية المعروفة دوليا

بالجامعات الجزائرية  والعربية في حدود علمي  في الكثير منها  ةالمجالت العلميبدليل أن 
العلمية  ال  تملك قانون داخلي  ينظم عملها  ويحدد آليات اتخاذ القرارات فيها وال تعقد لجانه

ذلك من الشروط التي تتطلبها المهنية في النشر العلمي المعمول بها غير ية و ال اجتماعات دور
      .في كل جامعات العالم

والبعض منها يتصرف فيها أفراد بطريقتهم الخاصة وينشرون لمن يشاؤون ويرفضون لمن 
 في الصحافة الوطنية  الجزائرية والعربيةوما الفضائح التي تكشف من حين آلخر  .يريدون

تحت عنوان  11/11/2015وبشكل خاص الملف الذي نشر في جريدة الوطن بتاريخ 
» «Professeur Faussaire « " عندما سرقوا مقاال من مواقع االنترنيت " األساتذة المزورين

إال دليال على ما وقدموه لمجلة علمية وادعوا انهم باحثين فنشروه فيها دون قراءة وال تحكيم، 
ل أي منا التدقيق في الكثير مما نشر في كل المجالت الوطنية خالل السنوات بل لو حاو. نقول

الماضية سيكتشف الكثير من الفضائح التي تسيئ إلينا جميعا باعتبارنا جزءا من هذه المؤسسة 
  . التي يفترض الدفاع عنها وحمايتها من كل هذه الظواهر السلبية العلمية
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لو حاول أي منا التدقيق 
في الكثير مما نشر في كل 
المجالت الوطنية خالل 
السنوات الماضية سيكتشف 
الكثير من الفضائح التي 
تسيئ إلينا جميعا باعتبارنا 
جزءا من هذه المؤسسة 
العلمية التي يفترض 
الدفاع عنها وحمايتها من 

 .ةكل هذه الظواهر السلبي
 
 
 
 
ضرورة إقالة كل هيئات 
التحرير للمجالت التي تورط 
فيها أصحابها بشكل مباشر 
أو غير مباشر  في فضائح 
السرقات العلمية، أو 
 .تغافلوا عنها
 
 
 
 
تكوين هيئات تحرير ولجان 
علمية لتسيير المجالت ال 
تربطها أي مهام إدارية 

( بالكليات أو الجامعة 
إبعاد اإلداريين عن تسيير 

) شؤون المجالت العلمية
حتى تحافظ على فعاليتها 
واستقالليتها ونزاهتها 
 وموضوعيتها اكثر
 
 
 
 
وضع معايير واضحة وشفافة 

الخبرة + السيرة ذاتية : مثل
العضوية في + في التحكيم 

لجان القراءة لمجالت وطنية 
إبداء + التخصص + ودولية

االستعداد والتفرغ للعمل 

شعور بالمسؤولية األخالقية واألكاديمية  كأساتذة ونتيجة لما يفرضه علينا الواجب وال
، الجامعة وتنمية المجتمعأدوارنا في خدمة رسالة إيجابيين في أداء جامعيين و كمواطنين 

ونتيجة لضرورة إضفاء الشفافية والمهنية والنزاهة على عملية النشر العلمي في المجالت 
جامعة وبشكل خاص األساتذة والباحثين العلمية المحكمة اقترح على كل المهتمين بشؤون ال

اإلجراءات اآلتية التي تحتاج إلى نقاش ونقد وإثراء من قبل كل الزمالء المهتمين بالنشر 
  :العلمي

ها أصحابها بشكل مباشر في التي تورط تمجاللالتحرير ل اتهيئكل رة إقالة ضروـ 1     
  .عنها، أو تغافلوا العلمية اتح السرقائفضأو غير مباشر  في 

ت ال تربطها أي مهام إدارية لمجالاتسيير ولجان علمية لتحرير  اتهيئ وينـ  تك2    
حتى تحافظ على ) إبعاد اإلداريين عن تسيير شؤون المجالت العلمية( بالكليات أو الجامعة 

  :وعليه يتطلب األمر اتخاذ االجراءات اآلتية. فعاليتها واستقالليتها ونزاهتها وموضوعيتها اكثر

  :ـ إجراءات تشكيل هيئات التحرير واللجان العلمية

ت العلمية للمجالان التحرير واللجنهيئات  ـ تبني إجراءات شفافة في انتقاء أعضاء    
  :وفق ما يأتي

أـ تشكيل هيئة تحرير وأعضاء اللجنة العلمية من كل الكليات المتواجدة بالجامعة تكون 
أو قسم أو مخبر  كل كليةية التي تتضمنها المجلة في والمجاالت المعرفتخصصات الممثلة لكل 
  . أو جامعة

من خالل واالنضباط  ب ـ انتقاء أعضائها وطاقمها وفق معايير الكفاءة والجدارة 
  :اإلجراءات اآلتية

من  ـ فتح باب الترشيحات لكل األساتذة ذوي الرتب العلمية العليا الراغبين في االنخراط1 
  .كل التخصصات والميادين العلمية

العضوية في + الخبرة في التحكيم + السيرة ذاتية : واضحة وشفافة مثلمعايير  وضع  ـ2
إبداء االستعداد والتفرغ للعمل عن طريق + التخصص + لجان القراءة لمجالت وطنية ودولية

 + وط ومعايير التحكيم التعهد بااللتزام بشر[ عقد التزام يمضى من قبل كل مترشح  يتضمن 
االلتزام بالسرية + والتحكيم   النجاز أعمال الخبرة االلتزام باآلجال المحددة سلفااالنضباط و 

ساتذة هذا بالنسبة لأل] االلتزام بالموضوعية والمهنية في العمل+ المهنية وغيرهاوالنزاهة 
  .اساتفي كل جامعة جزائرية أو مخبر او وحدة بحث او مركز درالمقيمين 

يخضعون كذلك لنفس : دوليةجامعات  و أخرى ـ أما بالنسبة لألساتذة من جامعات وطنية3
  :مع ضرورة مع ضرورة معايير السالفة الذكرال

 مجموعة من األساتذة ذوي الخبرة في ميدان النشر و التأليف والتحكيم فياالتصال بـ 
أو اثنين واحد ( لكل تخصصساتذة أو أربعة أالجامعة بمتوسط أستاذين بالتخصصات الموجودة 

يعبر كل أستاذ عن على أن + إن أمكن) من خارج الوطنأو اثنين من داخل الوطن واحد 
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عن طريق عقد التزام 
ضى من قبل كل مترشح  يم

 
 
 
 
تنتقي هيئة التحرير واللجنة 
العلمية للمجلة من قبل هيئة 
مستقلة تتشكل من أساتذة 
ذوي الخبرة والكفاءة 
 والنزاهة األكاديمية 
 
 
 
تراعي عند انتقاء هيئة 
التحرير ضرورة ترشيح 
مختصين في التدقيق 
اللغوي باللغة العربية 
 والفرنسية واألنجليزية

  
 
 
 

وضع للهيئة العلمية قانونها ت
الداخلي والذي يحدد 

أسس ومبادئ عملها : [ فيها
كيفية عقد اجتماعاتها + 

ولقاءاتها الدورية  وكيفية 
اتخاذا قرارات جماعية 
وليست فردية لقبول 

تحديد + المقاالت للنشر
معايير التحكيم أو الخبرة 
للمقال العلمي تكون واضحة 
ودقيقة وشاملة لجميع 

 نبالجوا
 
 
 
 
تثمين جهود أعضاء هيئات 
التحرير وأعضاء اللجان 
العلمية خالل أدائهم 
لمهامهم العلمية، حتى 
نضمن الدافعية والجدية 
في العمل، على شكل 
ساعات إضافية أو منحة 
 سنوية

تابع في التعاون مع المجلة بتعهد خطي وممضي أو مصادق عليه من قبل الجامعة الموافقته 
  .باألمر التي ستشكل يصادق عليه المعنيلتزام تنجزه إدارة تحرير المجلة اعقد + لها

  :كيفية انتقاء هيئة التحرير واللجان العلمية

من أساتذة ذوي  هيئة مستقلة تتشكلـ تُنتقي هيئة التحرير واللجنة العلمية للمجلة من قبل 
أو من ممثلين بالهيئات العلمية المنتخبة في اللجان ( الخبرة والكفاءة والنزاهة األكاديمية 

ت أو األقسام إذا كانت مجلة تابعة للكلية أو من مختلف من مختلف الكليا) والمجالس العلمية
التخصصات إذا كانت المجلة  تابعة لقسم أو  لرؤساء فرق البحث إذا كانت المجلة  تابعة 
للمخبر أو لوحدة بحث او مركز دراسات، يترأسها مدير الجامعة أو مدير المخبر أو عميد 

  :م بـالكلية او رئيس القسم حسب اختصاص كل مجلة تقو

دراسة ملفات األساتذة المترشحين لهيئة التحرير واللجان العلمية وفق معايير تحدد سلفا من 
تعطى نقاط لكل معيار يمكن االستعانة بمعايير التأهيل الجامعي لرتبة ( قبل الهيئة المستقلة 

واللجنة  من قبل لجنة االنتقاء والترشيح لعضوية هيئة التحرير) أستاذ مثال كدليل سند في ذلك
  .العلمية للمجلة العلمية

ـ تراعي عند انتقاء هيئة التحرير ضرورة ترشيح مختصين في التدقيق اللغوي باللغة 
  .العربية والفرنسية واألنجليزية

كيفية + أسس ومبادئ عملها : [ ـ توضع للهيئة العلمية قانونها الداخلي والذي يحدد فيها
وكيفية اتخاذا قرارات جماعية وليست فردية لقبول المقاالت عقد اجتماعاتها ولقاءاتها الدورية  

تحديد معايير التحكيم أو الخبرة للمقال العلمي تكون واضحة ودقيقة وشاملة لجميع + للنشر
سرية المقاالت بتشفيرها أثناء ( تحديد كيفية انتقاء وقبول المقاالت العلمية +  الجوانب
المسح االلكتروني لمحاربة السرقات ( ت إلكترونياكيفية مراقبة محتوى المقاال)+ دراستها

تحديد العهدات ) + العلمية عبر لجنة خاصة تشكل من اللجنة العلمية نفسها مع هيئة التحرير
سنوات  3بمدة ( التي يجب أن يقضيها  األعضاء التي أراها أن ال تتجاوز عهدتين على األكثر 

أفراد أو جهات معينة وفي نفس الوقت ضمان  حتى ال تحتكر المجالت من قبل) في كل عهدة 
أن + التداول على مثل هذه المسؤوليات لتنمية القيادات العلمية في تحمل مثل هذه المسؤوليات 

يتضمن مواد لإلجراءات اإلدارية والتأديبية ضد كل عضو أخل بالتزاماته المهنية واألخالقية 
ي وغيرها  من األمور التي تقتضيها عملية النشر التي تحدد في عقد االلتزام وفي القانون الداخل

  .    ومهنيتها ونوعيتها

ـ التفكير في كيفية تثمين جهود أعضاء هيئات التحرير وأعضاء اللجان العلمية خالل 
أدائهم لمهامهم العلمية، حتى نضمن الدافعية والجدية في العمل، على شكل ساعات إضافية أو 

  .منحة سنوية

يئة علمية مستقلة على مستوى كل جامعة أو مركز دراسات او مخبر ـ ضرورة تأسيس ه
او وحدة بحث تتولى مسؤولية تحكيم اعمال التحكيم  وتقييمها وفق معايير تحددها ، يراعى فيها 
النزاهة والجدية واالنضباط واألمانة العلمية  والموضوعية في التحكيم، من أجل  فرز وانتقاء 
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التفكير في  تأسيس جوائز 
او مكافآت ألحس األعمال 
البحثية واحسن المحكمين 
الجادين المنضبطين 

. زيهين كل سنة جامعيةوالن
وما يكلف في ذلك من 
شيئ لو صدقت النوايا 
النبيلة لتشجيع األساتذة 
والباحثين على العمل 
  بمهنية عالية

ين والمحكمين، مع التفكير في  تأسيس جوائز او مكافآت ألحس األجود و األحسن  الباحث
وما يكلف . األعمال البحثية واحسن المحكمين الجادين المنضبطين والنزيهين كل سنة جامعية

  .في ذلك من شيئ لو صدقت النوايا النبيلة لتشجيع األساتذة والباحثين على العمل بمهنية عالية

اديمية مسؤولة أخالقيا وعلميا على قيادة المجتمع فإذا كانت الجامعة هي مؤسسة اك
وتوجيهه، و من مهامها تكوين االطارات و إنتاج المعرفة العلمية، فجدير بنا جميعا السهر على 
ضمان الجودة في البحث العلمي والجودة في االنتاج و النشر العلمي و العمل بمعايير الجودة 

يئات التحرير ولجان الخبرة في كل المجالت العلمية المعمول بها عالميا في تشكيل اللجان وه
المحكمة التي تنشئها الجامعات  والجودة في عمليات التحكيم والخبرة العلمية نفسها، إذا اردنا 
ان تصنف جامعاتنا  ضمن الجامعات العالمية ونساهم في تقدم مجتمعنا ونؤسس قيما ترقى 

 . م  للعمل بها كمرجعية معرفية مقبولة عالميابمكانة منتوجاتنا المعرفية لتحضى باالهتما

 

 �����2016  ��16ل و��
  وأ��ي ��م 

 

***   ***   ***    

  

  )2017 جوان13(  "العربية النفسية  العلوم شبكة" لتأسيس    عشـــــــرة رابعةال الذكـــرى بمناسبة 

 ـــــةــس العربيـــوم النفــــة علــــــمؤسســ

  ـــةعربيـــة علمنفسانيـــة شخصيــتكــرم 
  بلقب

  2017 للعـــــام"  ــةانيـســـوم النفعلـالـي ــون فـــالراسخــ" 
  بهذه المناسبة

 الرمزي عربية لهذا التكريم علمنفسانيةترشيح شخصية  اعضاء الشبكة أدعو 

  )لتقاعد، وال يقبل ترشيح الشخصية لذاتها االولوية للشخصيات التي دخلت مرحلة ا( 

  ـح شــــروط الترشيـــ رابط  
  http://www.arabpsynet.com/Documents/Doc.TurkyPsyExcellent2016.pdf  

 

  .10/05/2016الترشحات  ليوم آخر أجل لقبول    تمديد   

 

     )2017/ 12/06 (يعلن  عن الشخصية المكرمة  عشية أخر يوم من السنة الثالثة عشرة للشبكة،  

  ***   ***   ***  

   على الفايس بوك"   النفــــسانيـــة العلـــوم فـــــي الراسخـــــون" 
  

https://www.facebook.com/Arrassikhun-Award-1339353169408810/ 
  ***   ***   ***  

  العرب النفس علماء و النفسانيين االطباء ابرز من نخبة بتكريم الكبير الشرف نالنا

 2004 من"  ــــــةالنفــــسانيـ العلــــــــــوم فــــــــي الراسخــــــــون: " بلــــقب 

 2016 الى
  قائمة المكرمين"  رابط 

 www.arabpsynet.com/Rassikhoun/Rassikhoun2003.2016.pdf 
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