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 ضوابط المؤتمرات العلمية

Academic Scientific Conferences Terms and Conditions  

  

  )Glossary( المصطلحاتاوالً : 

No Term  Meaning 

١  Congress  

 تجمع

واحدة في السنة وغالباً مايكون حدث علمي يكون اكبر من المؤتمر ويُعقد مرة 
متخصص بموضوع معين وذلك لتسليط الضوء على آخر النتاجات البحثية 
المتحققة في االختصاص المعين ويشارك فيه من كبار العلماء في االختصاص 

  المعني عن طريق دعوتهم العطاء المحاضرات الرئيسية.

٢  Conference  

 مؤتمر

للمناقشة وتقصي الحقائق وحل المشكالت حدث علمي تشاركي يُعقد 
والتشاورفي تخصص معين. بالمقارنة مع الكونغرس، يكون المؤتمر عادةً 
أصغر في الحجم وأكثر تحديدًا في التخصصات العلمية لمحاور المؤتمر. ال 

  يحمل مصطلح "المؤتمر" أي داللة خاصة على التردد اال اذا كان دوريا.

٣  Symposium  

 ندوة

ن المؤتمر يخصص لعرض بحوث ومحاضرات في موضوع محدد اصغر م
  ويستمر ليوم واحد فقط 

٤  Workshop  

 ورشة عمل

اصغر من المؤتمر وعادةً تستمر ليوم او يومين تخصص لمناقشة او حدث 
  التدريب على موضوع معين

٥  Forum  
 منتدى

  مكان يتم فيه مناقشة او اقتراح موضوع معين للنقاش فيه بصورة رسمية

٦  Seminar  
 حلقة دراسية

  بمشاركة العديد من الباحثينحدث صغير ضمن المؤسسة او الجامعة 

٧  Meeting  
 اجتماع

  تجمع غير رسمي لمجموعة من االشخاص لمناقشة موضوع معين

٨  Exhibition  

 معرض

االنظمة التي يتم صناعتها الى عامة  ،التقارير  ،يتم فيه عرض المشاريع 
  الناس لغرض المنافسة 
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  فقطالخاصة بالمؤتمرات ثانياً : الشروط 

 

  

  

  

  

ان  ويمك]]ن، الدوليFFة والنFFدوات والFFورش اتللمFFؤتمرلمش]]اركة والتنظ]]يم ا عل]]ى تاح]]ث الجامع]] .١

(م]]ع االلت]]زام بالش]]روط  اجنبي]]ة او عربي]]ةاو مؤسس]]ات اكاديمي]]ة جامع]]ات  التع]]اون م]]عيك]]ون 

 .))١مرفق ( ةدوليهذه النشاطات كون تل االواجب توفرها فيه

او كالريفي]ت ويفض]ل البحوث ف]ي مس]توعبات س]كوبس  تفهرسان عند اقامة المؤتمرات يجب  .٢

 .في االثنين معا الفهرسة

عل]ى اساس]يات واخالقي]ات البح]ث يجب ان تكون البحوث ذات محتوى علمي مفي]د ق]يم مس]تندة  .٣

عل]ى ال]رابط االت]ي  COPEلجن]ة اخالقي]ات النش]ر  (ممكن الرجوع ال]ى موق]ع العلمي الرصين
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 عملي]]ة وعلمي]]ةذات فائ]]دة بح]]وث تطبيقي]]ة م]]ؤتمر الأن تك]]ون البح]]وث المنش]]ورة ف]]ي  يفض]]ل  .٤

م]]ن ك]]ل بح]]ث ليتس]]نى للج]]ان الم]]ؤتمر دع]]وة  امكاني]]ة اقت]]راح الجه]]ات المس]]تفيدةللمجتم]]ع م]]ع 

بغي]ة تحقي]ق الفائ]دة العلمي]ة والعملي]ة المبتغ]اة م]ن  معه]ا الجهات المستفيدة منه]ا وتعش]يق العم]ل

 .قامة النشاطا

ابت!داءا وف!ق التص!نيف الم!ذكور اع!اله الى الوزارة  للمؤتمراتالسنوية  الجامعات خطةترسل  .٥
ن!ة (م!ن الس!نة الت!ي تس!بق اقام!ة الم!ؤتمرات) لغ!رض عرض!ها عل!ى اللج ١/١١ ال!ى ١/٩من 

 للم!ؤتمرات م!ن الممك!ن ارس!ال خط!ة اولي!ة .المص!ادقة عليه!االوزارية للمؤتمرات لالطالع و
 اع!!اله قب!!ل الت!!اريخ مته!!ا ف!!ي الرب!!ع االول م!!ن الس!!نة التقويمي!!ة القادم!!ة)المبك!!رة (المزم!!ع اقا

للمصادقة عليها ليتس!نى للجه!ة المنظم!ة للم!ؤتمر االع!الن عن!ه مبك!را وك!ذلك لغ!رض اعط!اء 
 الستكمال متطلبات المؤتمر المزمع اقامته). للجهة المنظمةمدة كافية 

 الموتمرات الى: تصنف
 

 ))١خاصة (مرفق  شروط(ذو  دولي.١

 التنسيق مع دور نشر عالمية رصينة)يشترط فيه محلي ذو تخصص علمي (.٢

 (ال يشترط فيه التنسيق مع دور نشر عالمية رصينة) انساني محلي ذو تخصص.٣

، لحل مشاكل معين!ة ويفض!ل التنس!يق م!ع ال!وزارات(للبحوث التطبيقية مخصص محلي .٤
 )وال يشترط فيه التنسيق مع دور نشر عالمية رصينة



٣ 

 

لي!تم بموجب!ه م!نح  )٢(مرف!ق  معين!ةللوزارة حسب استمارة ارسال خطة المؤتمر  يجب  . أ
تس!تطيع الجامع!ة ادراج اس!م الم!ؤتمر ف!ي نظ!ام ن!دوتي  وبع!د ذل!ك رخصة اقامة مؤتمر

 االلكتروني.

االس!!تمارة العالمي!!ة م!!ع  دور النش!!رم!!ع  ب!!المؤتمر ترس!!ل المخاطب!!ات الخاص!!ة يج!!ب ان  . ب
 بواسطة ايميل رسمي للجامعة. المخاطبات ويجب ان تكون (المذكورة في الفقرة (أ))

ف!ي مس!توعب رص!ين  تفه!رسبان البحوث المقبول!ة ف!ي الم!ؤتمر س!وف ارسال مايثبت   . ت
 (سكوبس او كالريفيت)

ه!!!ي  ض!!!من  )المتف!!!ق معه!!!ا(دار النش!!!ر ب!!!أن تؤك!!!د )Screenshots( ص!!!ورارس!!!ال   . ث

لس!!هولة ت!!دقيقها ف!!ي الموق!!ع االلكترون!!ي  (س!!كوبس وكالريفي!!ت) لمس!!توعبات الرص!!ينةا
 .  مستوعبلل

دمج المؤتمرات المتشابهة (بتوص!ية م!ن اللجن!ة الوزاري!ة للم!ؤتمرات) ض!من ض!وابط  يفضل .٦
ويبق!!ى الخي!!ار  الجه!!ة المتعاق!!د معه!!ا) –المك!!ان  –الزم!!ان  –المح!!اور  –االه!!داف  –(االس!!م 
 . اتللجامع

حينه!!ا ل!!ن ت!!تم  ،القام!ة الم!!ؤتمرالرص!!ينة  العالمي!!ة دور النش!!رم!ع اح!!د  ع!!دم التنس!!يقف!ي ح!!ال  .٧
ومؤتمرات  (يستثنى من ذلك المؤتمرات ذات التخصص االنساني الموافقة على اقامة المؤتمر

 .)البحوث التطبيقية

ف!ي الم!ؤتمر ف!ي مس!توعب س!كوبس او كالريفي!ت البحوث المقبولة  جميع فهرسةان يتم  يجب .٨
بع!!ض  ، وممك!!ن حص!!ول(ويج!!ب ان ي!!ذكر ذل!!ك ص!!راحة ف!!ي الموق!!ع االلكترون!!ي للم!!ؤتمر)

والس!!باب  الع!!المي حص!!را وتك!!ون بس!!بب الناش!!ر ل!!رفض نش!!ر البح!!وث الح!!االت القليل!!ة ج!!دا
 مقنعة.

ج!!والت ف!!ي تتض!!من  يراف!!ق اع!!الن الموتمراقام!!ة برن!!امج س!!ياحي (جول!!ة س!!ياحية) ان يفض!!ل .٩
قري!ب له!ذه مكان انعق!اد المؤتمر ويستحسن ان يكون والعلمية والثقافية اماكن العراق السياحية

   .(لتشجيع السياحة في بلدنا ونشر ثقافة بلدنا للمشاركين االجانب)االماكن 

ذات العالق!!!ة بمح!!!اور  وورش العم!!!ل  والمع!!!ارض التجاري!!!ة التش!!!جيع عل!!!ى اقام!!!ة الن!!!دوات .١٠
واالجنبي!ة العامل!ة اوالش!ركات العراقي!ة بالتعاون مع الجه!ات ذات العالق!ة ك!الوزارات المؤتمر 

 .او المنظمات والمراكز التخصصية والبحثية الغير الحكومية في العراق

التي تتضمن عرض البحوث التطبيقية والتي تهدف الى خدم!ة  المؤتمراتالحرص على اقامة  .١١
 المجتمع واالقتصاد العراقي وتحسين اداء الدوائر والمؤسسات في كافة المجاالت.
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 )-ف!!ي الم!!ؤتمرات الدولي!!ة -نكليزي!!ة(وب!!اللغتين العربي!!ة واال موق!!ع الكترون!!ي رس!!ميتص!!ميم  .١٢
ارس!ال البح!ث، طريق!ة ، عالن ، ش!روط المش!اركة ، التس!جيل(االتفاص!يل الم!ؤتمرلمخصص 

  .نتيجة التقييم، االجابات ، التبليغ بالقبول او رفض البحث أو النشر)

 .وقبولها وتقييمها البحوث الستالماعتماد النظام االلكتروني  .١٣

 iThenticate and(م!!ن خ!!الل برن!!امجي  االلكترون!!ي للبح!!وثاعتم!!اد فح!!ص االس!!تالل  .١٤
TurnitIn( .ف]ي قاع]دة بيان]ات برن]امجي االس]تالل  ، يج]ب خ]زن البح]وثبعد انتهاء الم]ؤتمرو

 .اعاله

 او( ضمن الموقع االلكتروني للمؤتمرفي وقائع المؤتمر  للنشر المقبولة البحوثروابط  نشر .١٥
  .الحقاً في مجالت عالمية رصينة جزء منها ينشرممكن ان والتي  )موقع الجامعة ضمن

 %).٢٠نسبة االستالل ال تتجاوز (  .١٦

ها ض!من رواعتبا )Proofreading( اللغوي للتدقيقعالمية رصينة ومكاتب  شركاتاعتماد  .١٧

الخ!!دمات الت!!ي تق!!دم للب!!احثين المش!!اركين ب!!المؤتمر لتحقي!!ق ج!!ودة البح!!ث ومالئمت!!ه للنش!!ر 
 .المدقق اللغوي لغته االم هي اللغة االنكليزية، ويفضل ان يكون العالمي

(اسماء مؤسسات وليس  المنظمة له /الجهات/الجامعاتبرعاية الجامعةيكون المؤتمر  .١٨

 وذلك مراعاة للسياقات العالمية للمؤتمرات. اشخاص)

 .خريفضل ان تكون جميع مقاعد قاعات المؤتمر من نوع واحد واليتميز جزء منها عن اال .١٩

بتكريم البح!وث المتمي!زة ف!ي  تستبدل اليفضل توزيع الدروع او ما شابهها في المؤتمر وانما  .٢٠
 المؤتمر (وذلك حسب معايير معينة وواضحة يتم االعالن عنها).

اركة ف!ي الم!ؤتمر وي!ذكر ص!راحة يجب تحديد االجور الواجب دفعها م!ن قب!ل الب!احثين للمش! .٢١
. )صيل هذه االج!ور ف!ي االس!تمارة المقدم!ة لل!وزارةفي الموقع االلكتروني له (ويجب ذكر تفا

حي!!ث يج!!ب ان تك!!ون االج!!ور المستحص!!لة م!!ن الب!!احثين لق!!اء خ!!دمات مح!!ددة ول!!يس لتعظ!!يم 
 الجهة المنظمة للمؤتمر بأعتباره نشاط علمي وليس تجاري.موارد 

ف!ي  ف!ي وزارة التعل!يم الع!الي والجامع!اتمشاركة اقسام وش!عب حاض!نات التكنلوجي!ا  يفضل .٢٢
باالض!افة ال!ى  ،القابل!ة للتطبي!ق والتس!ويق الم!ؤتمر لغرض تسويق (احتضان) بح!وث المؤتمر

ودور حاض!نات التكنلوجي!ا  البح!وث التطبيقي!ة ح!ول وتش!جيعهم ذلك لتعريف مجتم!ع الب!احثين
 في احتضان وتسويق تلك البحوث.
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  ضوابط التنظيم والجلسات: -ثالثاً:

مواعيد انعقاد المؤتمرات : يترك للجامعات تحديد مواعيد انعقاد مؤتمراتها مع مراعاة  - ١
ان تكون المؤتمرات بشكل سلسلة سنوية بمواعيد متقاربة  يفضلواختيار توقيتات مناسبة 

 لكل سنة.

مكان انعقاد المؤتمر : يترك للجامعات تحديد اماكن انعقاد مؤتمراتها مع مراعاة اختيار  - ٢
 مناسبة توفر المستلزمات االساسية الرصينة للمؤتمر.قاعات 

تعاون الجامعات المنظمة مع الجامعات المحلية : يترك للجامعات وحسب رغبتها وحاجتها  - ٣
 لعقد شراكات علمية مع جامعات محلية اخرى القامة المؤتمرات.

رغبتها  تعاون الجامعات المنظمة مع الجامعات العربية واالجنبية : حث الجامعات وحسب - ٤
 وحاجتها لعقد شراكات علمية مع جامعات عربية او اجنبية القامة المؤتمرات .

تعاون الجامعات المنظمة مع الوزارات والجهات المحلية واالجنبية : حث الجامعات  - ٥
وحسب رغبتها وحاجتها لعقد شراكات علمية مع وزارات او جهات محلية او اجنبية 

 واهداف ومحاور المؤتمر.القامة المؤتمرات وحسب متطلبات 

طريقة تسجيل الحضور : بعد تحديد نوع المشاركة تخصص اماكن محددة للتسجيل لكل  - ٦
نوع ويمكن اعتماد التسجيل االلكتروني  (من خالل حاسبات معدة للتسجيل ) او التسجيل 

 الورقي ، ويكون التسجيل صباح يوم انعقاد المؤتمر بتوقيت محدد ومعلن سابقاً .

رؤساء الجلسات والمقررين : يترك للجان العلمية تحديد رؤوساء الجلسات تخصصات  - ٧
والمقررين مع مراعاة اعتماد االلقاب العلمية العالية (أستاذ و أستاذ مساعد) ومن الذين 
مشهود لهم باالمكانات العالية في ادارة الجلسات العلمية على ان تقع تخصصاتهم العلمية 

 قيق لمحاور الجلسة العلمية .ضمن االختصاص العام او الد

   ضوابط التمويل : -رابعاً :

يترك للجان التحضيرية والعلمية والمالية في المؤتمرات تحديد االجور والتكاليف للفقرات       
   االتي: الواردة في الدراسة المقترحة مع مراعاة

دها عن اهدافها كوسيلة لتعظيم الموارد المالية للجامعات مما يبععدم تحويل المؤتمرات  .١
العلمية السامية مع حث الجامعات اليجاد شراكات علمية رصينة وجهات داعمة للمؤتمرات 

(يحق  .لتوفير التغطية المالية مما يقلل من اعباء واجور مشاركة الباحثين في هذه المؤتمرات
يدخل الدعم للجهة المنظمة للمؤتمر عقد اتفاقيات مع مؤسسات داعمة القامة المؤتمر على ان 

 المادي الى حساب المؤتمر وفق محضر رسمي يوقع من قبل رئيس الجامعة او من يخوله)



٦ 

 

(اال في والدروع  ئباالبتعاد عن بعض الممارسات غير العلمية مثل تقديم الهدايا والحقا .٢
   .او المبالغة في مراسم الضيافة اضيق الحدود مثال تقدم لمتحدثي المؤتمر)

  وابط الفقرات ادناه : وتندرج تحت هذه الض

  االيرادات  المصروفات
 تكاليف التنظيم - ١

 تكاليف االعالنات والترويج - ٢

 تكاليف الموقع االلكتروني - ٣

 تكاليف غرفة التحرير االلكتروني - ٤

  )في حدود ضيقة جداوالضيافة (الهدايا  - ٥

 اجور النشر - ١

 اجور فحص االستالل - ٢

 اجور مشاركة الحضور - ٣

  تمويل الشركات الداعمة - ٤

 

  -ضوابط االعالم : - :خامساً 

: اعتماد برنامج ندوتي لالعالن االولي عن المؤتمر ثم اعتماد اعمام االعالن عن المؤتمر - ١
دوار المؤتمر للجامعات والمؤسسات المعنية من خالل البريد االلكتروني ، كذلك اضافة 

 المية اخرى .القنوات التابعة لوزارة التعليم العالي عند االعالن عن المؤتمر او اي وسيلة اع

: تحديد موقع الكتروني ضمن االمتداد الرسمي للجامعات يضم البرنامج الموقع االلكتروني - ٢
 االلكتروني الدارة المؤتمر .

لغرض العمل على الترويج   شعبة تسويق النتاجات العلمية: تفعيل الترويج للبحوث بعد النشر - ٣
مع مراعاة  ،االلكترونية في تحقيق ذلك المنشورة واعتماد الوسائلالتطبيقية والتسويق للبحوث 

 .تشجيع المؤتمرات حول البحوث التطبيقية
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  )١مرفق (

  عايير وشروط  انعقاد المؤتمر الدوليم

ً بعناية فائقة ويمر بمراحل محددة لكل مرحلة  ،ان عقد مؤتمر علمي ناجح ينبغي ان يكون مدروسا

اهدافها وغايتها ووسائل تحقيقها وتقوم به لجان معينة مع تحديد مهامها بشكل واضح يمنع التقصير 

  -او التداخل وهي :

 مرحلة ما قبل المؤتمر لتحديد االهداف والتخطيط المتطلب النجاحه  - أ

 مرحلة التنفيذ  - ب

 مرحلة مابعد المؤتمر الستثمار نتائجه  - ت

في مؤسساتنا العلمية كافة للوصول الى تحقيق االنتقال النوعي  معينةنسعى الى اعتماد شروط 

العلمي العالمي لمؤتمراتنا وتسويق بحوثنا على وفق المعايير الدولية مما يسهم بشكل فاعل في 

  تحسين تسلسل جامعاتنا في التصنيفات العالمية

  - تتوفر فيه المعايير االتية :هو المؤتمر الذي  المؤتمر الدولي:

/ )conference series( يكون المؤتمر مسجالً في احد دور النشر العالمية للمؤتمرات يجب ان -١

والتي لها ارتباط مباشر مع المستوعبات العالمية على  التي يجب ان تكون رصينة وغير مفترسة،

 ان تعلن اسماء الجهات الداعمة للمؤتمرعلى الموقع الرسمي له.

 بحوث المؤتمر في مستوعب سكوبس او كالريفيت او كالهما. تفهرسيجب ان  -٢

االجانب من الباحثين  )Keynote Speakers( تكون لجان المؤتمر والمتحدثين فيهتيجب ان  -٣

 العراقيين. باالضافة الى

 جانب.االعرب و من اليفضل ان يكون الباحثين المشاركين في المؤتمر  -٤

ة فهرسالجهة المسؤولة عن الكترونياً رسمياً متخصصاً يحتوي على (يجب ان يكون للمؤتمر موقعاً  -٥

التسجيل ،  طريقة ،مواعيد المؤتمر (االستالم، القبول،...)المؤتمر، تخصصات المؤتمر ،  بحوث

، وسائل التواصل Keynote Speakers، مكان انعقاد المؤتمر، المتحدثين الدوليين الجهات الداعمة



٨ 

 

ر التسجيل والمشاركة، شروط حقوق الملكية، نسب االستالل المسموح بها، مع ادارة المؤتمر، اجو

 ).خطوات تقييم وقبول ونشر البحث

) في عمله الرسال submission systemان يعتمد المؤتمر في مراسالته على نظام الكتروني ( -٦

) …Easychair, EDAS, open conf, etcواستقبال وتقييم االبحاث العلمية مثل انظمة (

 شريطة ان يكون النظام داعماً لتقارير االستالل االلكتروني .

لكل االبحاث المعتمدة عالميا فحص االستالل االلكتروني  يجب ان يعتمد المؤتمر على احد انظمة -٧

 )iThenticate, Turntinالواردة كأنظمة (

ظيمية المحلية التي على االقل فضالً عن اللجنة التن ثالث لجان دولية اساسيةيجب ان يكون للمؤتمر  -٨

يمكن ان تتوزع الى لجان فرعية بحسب التخصص (االعالم واالستقبال، االدارية ، النقل واالسكان 

لهم خبرة كبيرة في  (من داخل وخارج العراق) .... الخ) على ان تتضمن اللجان على اسماء علماء

 -، وهي: ادارة المؤتمرات ولهم سمعة طيبة في التخصص العلمي لمحاور المؤتمر

 جبوي: وهي احد اللجان االساسية في اي مؤتمر دولي )scientific committeeاللجنة العلمية (  - أ

في تخصص محاور المؤتمر  رصينةممن لهم سمعة علمية  من االجانب يكون عدد من اعضائها ان

رئيس اللجنة هو  مع مراعاة ان يكونعالي،  )scopus or clarivate h-index( لديهم وان يكون

 .h-indexالذي لديه اعلى 

ينطبق عليها ماينطبق على اللجنة العلمية االولى من  ):steering committeeاللجنة التنظيمية (  - ب

 في ادارة المؤتمرات الرصينة . سابقةخبرة  لجزء منهماالشخاص على ان يكون  نوعحيث 

يارهم عن طريق اللجنة العلمية للمؤتمر تيتم اخ :(Peer review committee) لتقييمالجنة   - ت

 :من الشروط ادناه اثنينالمقيم يملك على ان يكون 

 درجته العلمية على االقل استاذ مساعد  •

في  مفهرسة ذو خبرة اكاديمية في تخصص البحث من خالل نشره لثالث بحوث رصينة على االقل •

 سكوبس او كالريفيت  مستوعبات

مستوعبات  مفهرسة في لبحوث في مجالت (Publons)حسب موقع  (على االقل) تقييمات عشرةله  •

 سكوبس او كالريفيت

  ثالثةفي مستوعبات سكوباس وكالريفيت اليقل عن   h-indexيملك   •



٩ 

 

)٣ scopus or clarivate h-index >=.( 

ين والمختص(ويمكن االستعانة بشخص واحد على االقل لكل بحث من غير االكاديميين من الخبراء 

   في مجال البحث المراد تقييمه)

   على موقع المؤتمر. ء المقيميناسمامع مالحظة عدم نشر 

  Digital Object Identifier( رقم معرف الوثيقة الرقميان يكون لكل بحث يقبل في المؤتمر  -٩

(doi) (وموثق في قاعدة بيانات )Cross Ref(.  

(جامعات، نقابات، جمعيات علمية و  العلمية الدولية المؤسساتتعميم اعالن المؤتمر على  -١٠

  االجانب.لضمان مشاركة اكبر عدد ممكن من الباحثين  الشركات ذات العالقة بتخصص المؤتمر)

) من ISBN) برقم معياري وحيد (conference proceedingsان تخرج نشريات المؤتمر ( -١١

 لمؤتمر .ا الناشرة لبحوثالجهة العلمية 

للمؤتمر في احدى المجالت الرصينة والمعتمدة في سكوبس  البحوث المتميزةنشر تان  يفضل  -١٢

(على ان يتم تحديد معايير التميز للبحوث  (special issue)او كالريفيت او كالهما كعدد خاص 

او تنشر كجزء من عدد اعتيادي بشكل واضح ومن هي الجهة التي وضعت تلك المعايير) 

)regular issue( 

) خاص citescoreلتوليد معامل استشهاد ( (الجامعة) المنظمة للمؤتمر الجهةقبل  السعي من -١٣

 في المؤتمر. للبحوث المنشورة الترويج) من خالل Scopusبالمؤتمر على المستوعب العالمي (

 


