مراجعة األحباث العلمية
اهلدف :انشاء نظام الكرتوين ملراجعة األحباث العلمية يتم من خالله تقدمي االحباث العلمية للنشر،
وحتكيمها بشكل الكرتوين.
مثال :نظام مراجعة األحباث العلمية بكلية الطب – جامعة املنصورة
http://irb.mans.edu.eg
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دورة النظام:
 .1الباحث :بعد ان يتم تسجيله على النظام يبدأ ىف
ارسال األحباث الىت يريد نشرها اىل النظام ليتم حتكيمها
من قبل احملكمني املتخصصني ىف اجملال املوضوعى
اخلاص به.

 .2فريق االشراف على النظام :يتمثل دورهم ىف تنظيم
العمل ابلنظام مثل توزيع األحباث اجلديدة على احملكمني.

 .5فريق حتكيم النظام :تتمثل اختصاصات فريق التحكيم
للنظام ىف حتكيم األحباث العلمية بعد ان ينتهى احملكمني
من حتكيم البحث ،وإذا مت رفضها يقوموا إبرجاعها
للباحث لتعديلها.
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 .1الرئيسية:
ميكن للمستفيد من صفحة البداية االطالع على هيئة التحرير ،واحملكمني ،وسياسة النشر ،وبياانت
التواصل مع إدارة النظام ،وميكن االطالع على األحباث اليت متت املوافقة عليها وااتحتها ،كما ميكنه
تسجيل الدخول ،أو التسجيل يف النظام ان مل يكن مسجل من قبل.
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 .2تعديل بياانت النظام:
يتمكن رئيس التحرير من تعديل بياانت اخلاصة ابلنظام ،وهيئة االشراف ،وتعديل التخصصات العلمية،
وتعديل قائمة احملكمني ،تعديل عناصر التحكيم ،أو إضافة صورة الغالف ،كما يلي:
أ .تعديل بياانت النظام

يتمكن رئيس التحرير من تعديل بياانت النظام ،أو إدخال األحكام والشروط ،أو بياانت

االتصال ،أو سياسة النشر اخلاصة كما يف الشاشة التالية:

ب .حتديد هيئة االشراف اخلاصة ابلنظام:
حيث ميكن االطالع على هيئة اإلشراف احلالية ،وحذف أي من األعضاء يف حالة الرغبة ،وميكن
إضافة جمموعة من األعضاء اجلدد
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مالحظات :لرئيس التحرير احلق يف حذف أي من احملكمني أو هيئة االشراف على الدورية؛
إال أنه ال يتمكن من حذف نفسه.
ت .حتديد اجملاالت العلمية اخلاصة ابلنظام:
ميكن إضافة جمموعة ختصصات جديدة،

أو حذف أي من التخصصات احلالية،
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ث .حتديد فريق احملكمني:
ميكن االطالع على قائمة احملكمني املوجودة ،وحذف أي منهم عند احلاجة لذلك،

وميكن إضافة جمموعة من احملكمني،
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ج .تعديل عناصر التحكيم
يعطى لرئيس التحرير احلق يف إضافة عناصر حتكيم املقالة ،كما يف الشاشة التالية:

وميكن لرئيس التحرير من حذف األسئلة املوجودة ابلفعل ،أو اعتمادها كعناصر للتحكيم:
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ح .تغيري صورة الغالف
ميكن لرئيس التحرير رفع صورة الغالف ،حيث يتم اختيارها من  ،Browseويتمكن رئيس التحرير من
حتديد املساحة املطلوبة للصورة مث حفظها ،كما يف الشاشة التالية:

خ .تغيري صورة الشعار:
ميكن لرئيس التحرير تغيري صورة الشعار اخلاصة ابملوقع من الشاشة التالية ،حيث سيتم اختيار الصورة
املطلوبة من امللفات املوجودة على اجلهاز:
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 .3طلب نشر و حتكيم حبث

"حىت يتمكن الباحث من نشر مقالة علمية على نظام مراجعة األحباث العلمية ،البد من أن يكون ُمسجل على
النظام"

أ .إضافة مستخدم للنظام :هناك طريقتني إلضافة املستخدم للدورية:
الطريقة األوىل :إضافة املستفيد عن طريق رئيس التحرير مباشرة ،من خالل تبويب إدارة احلساابت املتفرعة
من إدارة النشر ،خيتار إضافة حساب جديد ،ويتم إدخال بياانت املستخدم املطلوب إضافته ،كما يف
الشاشة التالية:

الطريقة الثانية :من الواجهة األساسية للنظام ،خيتار املستفيد طلب فتح حساب ،كما يف الشاشة التالية:
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فتظهر الشاشة التالية ،واليت يقوم املستخدم منها ابستكمال بياانته ،مث الضغط على ارسال الطلب،

بعد ارسال الطلب تظهر الشاشة التالية

يتم إرسال رسالة إىل الربيد اإللكرتوين اخلاص ابملستخدم تطلب منه تفعيل الربيد اإللكرتوين اخلاص به:

مالحظات :قد تصل رسالة التفعيل يف  Spamأو Junk
تظهر قائمة احلساابت املراد تفعيلها لدى هيئة التحرير من إدارة احلساابت ،وابلضغط على تفعيل يتم
تفعيل احلساب اخلاص ابملستفيد ،كما ابلشكل التايل:
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من إدارة احلساابت يتمكن رئيس التحرير من استعراض احلساابت املضافة للنظام ،ويتمكن من حذفها،
عن طريق حتديد احلساب املطلوب حذفه مث اختيار حذف،

11

ب .طلب نشر حبث
يبدأ الباحث يف إرسال املقالة املطلوب نشرها للتحكيم ،عن طريق اختيار طلب نشر حبث ،من أعلى
الشاشة جبوار االسم ،فتظهر الشاشة التالية واليت يقوم الباحث من خالهلا ابستكمال بياانت البحث املراد
نشره ،وبعد االنتهاء من استكمال البياانت ،يقوم الباحث ابلضغط على ارسال:

ابلضغط على إرسال ،يتم إرسال البحث إىل إدارة النظام ،وعن طريق  My Proposalsميكن للباحث
استعراض األحباث اخلاصة به واليت مت إرساهلا إىل إدارة النظام ،كما يف الشكل التايل:
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ت .إرسال األحباث العلميه للتحكيم:
بعد إرسال البحث من قِبل الباحث ،يظهر إلدارة النظام يف األحباث اجلديدة ،ويتمكن رئيس التحرير من
حذف البحث دون إرساله للتحكيم ،وميكن إضافة حمكمني للبحث عن طريق إضافة حمكم جديد ،ويتم
إضافة رقم احملكم مباشرة ،أو يتم اختياره من إضافة حمكم جديد ،وميكن إضافة قرار هيئة التحرير مباشرة؛
مث يتم توزيع البحث على احملكمني وهناك اختيارين؛ إما إرسال نسخة البحث األصلية للمحكم ،أو إرسال
النسخة املعدلة ،كما يف الشكل التايل:

مالحظات :ممينح احملكم فرصة أسبوعني لتحكيم املقالة ،وإذا مل ينتهي من التحكيم يف الفرتة احملددة

يتم اختيار حمكم آخر للمقاله ،وتظهر من قائمة املقاالت املتأخره ىف التحكيم.

13

ث .حتكيم األحباث العلمية
من تبويب إدارة النشر يظهر لدى احملكم تبويب فرعى "حتكيم األحباث العلمية" ،يتمكن احملكم من خالهلا
من استعراض األحباث املطلوب حتكيمها ،أو األحباث احملكمة مسبقاً ،ومن املمكن للمحكم اختيار حتكيم
املقالة ،أو رفض التحكيم ،وىف حالة اختيار احملكم حتكيم املقالة العلمية يتمكن من حتميل امللف اخلاص
ابملقالة لقراءهتا ،مث إضافة ملف التعديالت اخلاص به،

وبعد أن يرفق ملف التعديل ،يقوم احملكم ابختيار حتكيم املقالة املختارة ،ومنها يبدى رأيه يف املقالة املطلوب
حتكميها عن طريق اإلجابة على جمموعه من األسئلة املعروضة ،مث حتديد رأيه النهائي من خالل التوصيات
النهائية كما يف الشاشة التالية:
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ج .أحباث مرفوض حتكيمها:
يف حالة رفض حتكيم البحث من قِبل احملكم ينتقل البحث إىل قائمة األحباث مرفوض حتكيمها،
حيث ميكن من خالهلا اختيار حمكمني جدد،

ح .أحباث متأخرة ىف التحكيم:
يتم حتديد فرتة أسبوعني تقريباً لكل حمكم حىت ينتهى من حتكيم املقاالت الىت مت حتديدها ،وىف حالة أتخر احملكم عن
هذه املدة تظهر املقاالت ىف األحباث املتأخرة ىف التحكيم ،لتقوم إدارة اجمللة إبختيار حمكم جديد هلا،
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خ .األحباث احملكمة ىف انتظار قرار اإلدارة
بعد إنتهاء احملكم من حتكيم املقاالت العلمية املطلوب حتكيمها ،تظهر األحباث املحكمة ىف قائمة األحباث املحكمة
م
م
وىف انتظار قرار اإلدارة ،وتتمكن هيئة التحرير من إبداء رأيها ىف املقاله أو إعادهتا حملكم آخر لتحكيم املقالة العلمية مرة
أخرى ،كما ىف الشاشة التالية:

ابختيار تسجيل رأى هيئة التحرير ،تظهر قائمة األسئلة اليت تتمكن هيئة االشراف عن طريقها من حتديد
رأيها يف البحث العلمي ،واختيار قبول املقالة أو رفضها ،كما يف الشاشة التالية:

16

وتوصيات األحباث تنقسم إىل  3أقسام:
❖ مقبول (البحث مقبول بشكل هنائى)
يتم رفع النسخة النهائية من البحث وحتديد عدد لنشر البحث به

❖ مقبول مع طلب تعديالت (مطلوب إعادة إرسال البحث بعد التعديالت)
❖ يظهر لدى إدارة اجمللة البحث ىف قائمة األحباث املطلوب إرساهلا بعد التعديل ،ويظهر لدى
الباحث رأى إدارة اجمللس ابلتعديالت املطلوبة ،وبعد اإلنتهاء من التعديالت يتم إسال
البحث إلدارة اجمللس مرة أخرى،

وبعد إرساله يظهر لدى إدارة اجمللس ىف قائمة األحباث اجلديدة وإلدارة اجمللس احلق ىف قبول البحث مباشرة
أو إعادته للمحكمني مرة أخرى.
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❖ غري مقبول (البحث مرفوض بشكل هنائى)
ىف حالة رفض البحث ،يظهر ىف قائمة األحباث املرفوضة هنائياً
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 .4إدارة األعداد:
ميكن من خالهلا التحكم ىف ترتيب األحباث داخل جملدات ،كما يلى:
أ.عرض األحباث :يتم إختيار عدد معني وعرض املقاالت املوجودة به:
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ب .ترتيب ظهور األحباث :يتم إختيار عدد معني وترتيب عرض املقاالت املوجودة به حسب احلاجة،
وميكن أيضاً حتديد مقاالت حلذفها ،إبختيارها وحتديد حذف ،كما ابلشكل التايل:

ج .تعديل تفاصيل عدد :ميكن تعديل بياانت العدد عن طريق اختياره مث اختيار تعديل ،وتعديل
البياانت من الشاشة التالية:
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ه .إضافة عدد :ميكن إضافة عدد جديد للمجلس عن طريق إختيار إضافة عدد ،وإدخال البياانت
اخلاصة به،
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 .5لوحة التحكم
عن طريقها ميكن هليئة حترير اجمللس تعديل التبويب اخلاص النظام ،أو تعديل رسائل التنويه الىت يتم إرساهلا
للباحث.
أ .إضافة تبويب
حيتوى املوقع اخلاص مبراجعة األحباث العلمية على تبويبني :
التبويب الرئيسي يظهر أعلى الشاشة جبانب تبويب " الرئيسية " والتبويب اجلانيب يظهر يف اجلانب أسفل
صورة "غالف الدورية"
ميكن إضافة تبويب جديد عن طريق إضافة تبويب ،حيث يتم إدخال عنوان التبويب ،وحتديد نوعه سواء
كان رئيسى أو فرعى ،أو تبويب جانىب ،واختيار ترتيبه الذى يظهر به ىف القائمة.
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ب .تعديل تبويب
ميكن هليئة التحرير اختيار التبويب املراد تعديله ،ويتم ادخال البياانت اجلديدة املراد تعديلها ،كما يلى:

ت .حذف تبويب
يتم اختيار التبويب املراد حذفه ،مث اختيار حذف ،كما ىف الشاشة التالية:
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ث .تعديل رسائل التنويه
ميكن أن تقوم هيئة االشراف بتعديل رسائل الربيد االلكرتوين اليت يتم إرساهلا للمستخدمني أو احملكمني
عن طريق الضغط على الرسالة املطلوب تعديلها ،فتظهر يف أسفل الشاشة ،وميكن اختيار القيم املطلوب
إرساهلا للمستخدمني أو احملكمني عن طريق القائمة املوجودة جبوار مربع التعديل ،كما يف الشاشة التالية:
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