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االهداء

إ لي الذي اوصاني به هللا برا واحسانا من كلله هللا بالوقار من سعي وشقي ألنعم بالراحة والهناء من علمني
على حساب جهده وطاقته الذي احنى ظهره التعب وساندني في سبيل وصولي لهذه المرحلة
(أبي الغالي)
إلى من حملتني وتحملت كل العناء من كان دعائها سر نجاحي كبرت واحقق اولي أحالمي بفضل مساندتها
دعمها لي ووقوفها بجانبي إليكي يا رمز الحب والعطاء يا بسمة الحياة وسر الوجود
(أمي الغالية)
إلى شريك حياتي الذي له دور في مساندتي لوصول هذه مرحلة اعطر التحايا واطيب المني
(زوجي العزيز)
إلي القلوب الطاهرة الرقيقة والنفوس البريئة إلي رياحين حياتي
(أخواتي)
إلى من أري التفاؤل بعينه .....والسعادة في ضحكته
)أخي(
إلي روح لطيفة تدغدغ مشاعري وعيني فابتسم رغم كل شيء لبسمتك يا جميلي
)طفلي الحبيب(
إلى كلما سألت عن معرفه زودني بها الذي وفر لي من وقته برغم من مسؤؤلياته متعددة
)أستادي الفاضل(
إلي كل من يؤمن بأن بذور نجاح التغيير هي في ذواتنا وانفسنا قبل أن تكون في أشياء أخري
إلي كل هؤالء أهدي هذا العمل

شكر وتقدير
قال الرسول هللا صلي هللا عليه وسلم“ :من ال يشكر الناس ال يشكر هللا"
الحمدهللا الدي ذكره شرف لذاكرين وشكره فوز للشاكرين وحمده عز للحامدين
وطاعته نجاة للطائعين والصالة والسالم على ال بيته الطيبين الطاهرين
وبعد شكر هللا سبحانه وتعالي على توفيقه لي االتمام هدا البحث
يطيب لي في مقام شكر واالمتنان أشكر عائلتي وزوجي من كانوا سبب في استمرار
واستكمال مسيرة حياتي من اعطوا لي األمل في مواصلة مشواري من وقفوا معي
بأشد الظروف ومن حفزوني على المثابرة واالستمرار وعدم اليأس أقدم لكم أجمل
عبارات الشكر واالمتنان من قلب فاض باالحترام والتقدير لكم
أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى من شرفني بإشرافه على مدكرة بحتي األستاذ الفاضل
محمود حفص الدين لتوجيهاته العلمية التي ساهمت بشكل كبير في إتمام واستكمال
هذا العمل
وشكر الي كل من ساعدني من قريب او من بعيد على أنجاز واتمام هذا العمل
(من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل هللا له طريقا الي الجنة )

 .1الفصل االول
المقدمة
 .1مقدمة عن المشروع

تهتم املجالت العلمية بأمور العلوم واألبحاث العلمية ،وهي تصدر عن مؤسسات علمية مرموقة ،وتعتبر
ً
من الوسائل املستخدمة لنشر البحوث العلمية ألنها تعد مرجعا لطالبي العلوم واملعرفة كاملجالت
الجامعية والتي تعد محور اهتمام البحث .فلقد تطورت املجالت الجامعية تطورا كبيرا مع تطور
التكنولوجيا ،فبعد أن كانت تطبع على ورق مصقول وأغلبها باأللوان ،ونظرا ألهمية توسيع البحوث
العلمية على املستوى املحلي واالقليمي والعاملي ،ولضمان وصول هذه البحوث إلى كافة الباحثين
واملهتمين فقد أصبح إنشاء منصة إلكترونية خاصة باملجالت والدوريات املحكمة التي تصدر من كليات
جامعة سبها على املوقع االلكتروني الخاص بالجامعة والذي سيتيح فرص التميز ووصول البحوث
واملنشورات العلمية بشكل راقي ومميز وبأقص ى قدر ممكن من اإلتاحة لجميع املهتمين في العالم أمرا
محتما ،آخذين في االعتبار اختزال عاملي الوقت والجهد][1
انشأت أول مجلة الكترونية  2017بواسطة فريق التطوير بالجامعة وتحوي روابط بأهم املجالت
االلكترونية الصادرة عن جامعة سبها وهي مجلة العلوم التطبيقية ومجلة العلوم الطبية ومجلة العلوم
االنسانية بهدف توفير وعاء لنشر االبحاث العلمية للباحثين بما يحقق طموحات الجامعة في النشر
العلمي ،وذلك بنشر األبحاث األصيلة واملبتكرة في مجاالت العلوم املختلفة بما يخدم املجتمع ،كما تعمل
على توثيق ونشر الثقافة بين الباحثين في مجاالت العلوم املختلفة .وكما تساهم في ربط قنوات االتصال
بين املختصين في مجاالت العلوم واملؤسسات التعليمية واالنتاجية .اال ان هذه املجلة الزالت تفتقر الى
السرعة في انجاز الخدمات وادارة حسابات املستخدمين.
يسعى الباحث الى موائمة برنامج نظام املجالت املفتوحة لإلدارة ودعم النشر بمجلة جامعة سبها .وهو
برنامج مفتوح املصدر مصمم لغرض إدارة ونشر املجالت العلمية على اإلنترنت .نظام عال املرونة ،قابل
ً
للتخصيص ُيشغل من طرف هيئة تحرير املجلة يمكن تنزيله مجانا من اإلنترنت وتنصيبه على ملقم
محلي .تم تصميمه لتوفير الوقت والجهد املبذولين في األعمال املكتبية املتعلقة بتحرير املجلة ،مع
تحسين حفظ البيانات ورفع كفاءة اإلدارة .الهدف العام منه تحسين مستوى النشر في املجالت العلمية.

1

ويغطي نظام املجالت املفتوحة كل جوانب النشر على اإلنترنتً ،
بدء من تأسيس املجلة حتى املهام
التشغيلية مثل :عملية تقديم املؤلف ،التحكيم املناظر ،التحرير ،النشر ،األرشفة ،وفهرسة املجلة،
ويستعمل ملفات املساعدة لتوجيه تعامل األفراد املشغلين للنظام ومساعدتهم في إدارة وتنظيم عمل
ً
املجلة ،كمتابعة عمل املحررين ،واملؤلفين واملحكمين ،وإشعار القراء فضال عن تسهيل التراسل
بينهم]2[.
نظام املجالت املفتوحة نظام مرن وقابل للتوسع ،حيث أن تنصيب واحد لنظام املجالت املفتوحة يمكنه
دعم تشغيل مجالت عديدة .ولكل مجلة رابطها املستقل ومنحى العرض الخاص بها .هذا النظام يتيح
ملحرر واحد تشغيل كل متعلقات املجلة وموقعها ،أو بإمكانه دعم فريق دولي من املحررين لكل منهم مهام
متعددة موزعين على أقسام املجلة املتنوعة ،وهو يدعم مبدأ الوصول املمتد.
لم يتم تصميم هذا النظام للمساعدة في النشر في املجلة فحسب ،بل ليستعرض إمكانية تخفيض
تكاليف تشغيل املجلة إلى الحد الذي يمكنها من تقديم الوصول املفتوح ملحتوياتها من قبل قرائها ،فقد
انتشر مفهوم الوصول املفتوح في مدى واسع من املقاالت العلمية النابعة من هذا املشروع واملتاحة
ً
مجانا ضمن منشورات جامعة  British Columbiaمشروع املعرفة العامة.
 2.1نبذة عن البحث :ـ

إن الفكرة األساسية لهذا املشروع هو موائمة نظام ادارة املجالت واالوراق العلمية مفتوح املصدر وذلك
لتمكين جامعة سبها من االستفادة من هذه االمكانيات ،بحيث يمكن الحصول على الكثير من التقارير
والنماذج والبيانات عن الجامعة بأسرع وقت ممكن كما يمكن للنظام إنهاء معاناة عملية الحسابات البطيئة
وتفادي جميع العيوب التي يعاني منها النظام الحالي.
 3.1تحديد المشكلة البحث- :

في هذه املرحلة يتم الكشف عن عيوب النظام الحالي ورسم أهداف النظام الجديد والتي ستمكن من
تحسين أداء النظام بعد تفادي العيوب واملشاكل التي يعاني منها النظام الحالي- :
 .1تأخر عملية تقديم ونشر األوراق العلمية الجديدة
 .2صعوبة في متابعة عمليات التقييم والنشر
 .3صعوبة استخراج التقارير
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 4.1دو افــع اخــتيارالبحث-:
ما يدفعنا إلى انجاز هذا املشروع أوال رغبة جامعة سبها في مواكبه التقدم املعلوماتي الذي
سيعزز تقه اإلفراد املستفيدين من هذا النظام ،ثانيا رفع كفاءة العمل واألداء داخل الجامعة
بإدخال أحدث النظم ،وثالثا معالجة أوجه القصور في تأدية املهام ،وتوظيف ما توفره
إمكانيات تكنلوجية املعلومات واالتصاالت الضخمة من سبل التنظيم العصري التي اثبتت
فعاليتها ونجاحها ،واخيرا لالستفادة من دراستنا في تحليل وتصميم النظم من خالل هذه
العمل..
 5.1أهداف البحث

يوفر النظام املقترح العديد من الخدمات اإللكترونية بحيث يمكن الحصول على الكثير من التقارير
والنماذج والبيانات عن الجامعة .ومن أبرز أهدافه ما يلي- :
▪ نظام آلي ينظم عملية التقديم والتقييم والنشر الخاصة بمجلة جامعة سبها في وقتها وبدقة كبيرة
وبأقل جهد.
▪ الحصول على املعلومات والتقارير املطلوبة بأسرع وقت ممكن.
▪ موائمة نظام  ojsمايتنأسب مع متطلبات جامعة سبها
6.1أهمية البحث- :

 .1إدخال النظام اآللي لتحسين أداء ورفع كفاءة الجامعة وإدارة اإلنتاج الفكري.
 .2تطوير نظام ينبني على أسس وحقائق النظام السابق لرفع من كفائه العمل ووضع هيكليه تساعد
الجامعة في نشر الكتب واملناهج الدراسية واالعالنية.
 .3توفير الوقت والجهد للمستخدم على إدارة املجلة بالجامعة.
 .4توفير دليل استخدام ألنظمة إدارة املجالت مفتوحة املصدر.
 7.1منهجية البحث

يقصد باملنهجية هي طريقه العمل التي سوف نتبعها لتنفيذ البحث ويوجد عده طرق أو منهجيات يمكن
إتباعها لتنفيذ مشروعات نظم املعلومات حيت يعتمد استخدام تلك املنهجيات على نوع البحث من حيت
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الحجم ودرجه التعقيد وعلى وجهة نظر الفريق التي سوف يقوم بالعمل وغيره من العوامل األخرى .أحد هذه
املنهجيات  Extreme Programmingوهي أحد املنهجيات الرشيقة ]3[.Lightwave
تعتبر البرمجة القصوى أو  Extreme Programmingأو ما تعرف اختصارا ب  XPمن الطرق الحديثة التي
تهتم بتطوير البرمجيات والتي أثبتت جدارتها في العديد من الشركات على اختالف أحجامها.
من أكثر أسباب نجاح البرمجة القصوى  XPهي حرصها على تحقيق متطلبات العميل حين الحاجة إليها وهذا
بالتالي يعني املرونة في تقبل املتطلبات الخاصة في العميل حتى في مرحلة متأخرة في دورة تطوير املنتج .أيضا
تركز هذه الطريقة على أن يشترك في التطوير جميع األطراف من فريق العمل واملدراء والعمالء وأيضا
املطورين إلنجاز منتج برمجي ذو جودة عالية.
باختصار تمثل  XPطريقة سهلة وفعالة لتطوير املنتجات البرمجية باستخدام أربع طرق رئيسية هي
التواصل ،البساطة ،التغذية املرجعية ،الثبات .وتقوم  Extreme Programmerبالتواصل مع العمالء من
جهة ومع املبرمجين االخرين من جهة للتأكد من بقاء التصميم سهال ونقيا أيضا يتم إبقاء الباب مفتوحا
للتطوير الحقا عن طريق اختبار التصميم واملنتج منذ اليوم األول والحرص على تسليمه في اقل وقت ممكن
مع القيام بالتعديالت املقترحة وهذا يعطي  Extreme Programmerالقدرة على االستجابة للمتطلبات
والتقنيات املتغيرة.
إن  XPمختلفة عن بقية طرق تطوير املنتجات البرمجية ،تشبه في عملها لغز تجميع الصور ،حيث أنها تتكون
من عدة أجزاء صغيرة ليس لها معنى ولكن عند تجميعها يمكن الحصول على صورة كبيرة يمكن رؤيتها]4[.

الشكل ( )1.1يوضح طريقه عمل هذه املنهجية الرشيقة[]3
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وكما هو موضح بالشكل ( )1.1فان املنهجية تقسم تنفيذ البحث إلى عده مراحل مهمة تبدأ بمرحله
التخطيط وتنهي بمرحله االختبار ،وكل مرحله من تلك املراحل تشمل على عده أنشطه يقوم بها فريق العمل
لتطوير البحث وتنجز تلك األنشطة خالل فترة زمنية معينة .يمكن تقسيم مراحل تطوير املنتج باستخدام
 XPكالتالي]5[:
□ املرحلة األولى :التخطيط  :Planningتنسيق البحث:
.1
.2
.3
.4
.5

كتابة احتياجات ادارة املجلة.
تحديد مراحل تقديم الورقات العلمية للتقييم.
تقسيم مراحل التطوير إلى مراحل صغيرة.
قياس الوقت املتوقع العمل على املهام املحددة مسبقا.
اعادة التخطيط لكل مرحلة من مراحل التطوير.

□ املرحلة الثانية :التصميم :Designing
 -1التركيز على بساطة عمليات تقديم املستندات للتقييم وكيفية االدارتها.
 -2استخدام االصناف  Classesواملسؤوليات  Responsibilitiesوالتعاون  Collaborationلتوضيح
اجزاء املشروع مثل :تقديم الورقات ،تسجيل بيانات ناشر ،ادارة املحكمين ،ادارة الواجهة الرئيسية
ملوقع املجلة

□ املرحلة الثالثة :كتابة الكود:
-1

-2
-3
-4
-5
-6

امليزة في  XPأن العميل دائما موجود ،فهي ال تجعل العميل متوفرا دائما فقط بل تجعله جزءا من
الفريق لذلك تم االستعادنة بشكل كبير بالجنة املشرفة على مجلة جامعة سبها لتحديد املتطلبات
والصعوبات التي تواجههم في النظام القديم
الكود ال بد أن يوافق املعايير التي تم االتفاق عليها( .من خالل مرحلة التصميم).
كتابة كود اختبار الوحدة البرمجية يساعدك على كتابة الوحدة البرمجية نفسها.
كل وحدة برمجية يقوم شخصان فقط بكتابتها حيث يعمالن على جهاز كمبيوتر واحد فقط.
(السبب أن الشخصين يقومان بزيادة جودة املنتج دون التأثير على زمن االنتهاء).
يقوم شخص واحد فقط بعملية تكامل الوحدات البرمجية (أو فريق بشرط أن يتم التكامل مرة
واحدة في االسبوع لعدم اضاعة الوقت في التكامل).
التواصل مع الفريق ،واملسؤولين على مجلة الجامعة من شأنه يقلل الصعوبات للوصول على أفضل
نتائج.
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 -7التعاون ،حيث يمكن لفريق تصميم وحدات برمجية جديدة أو التعديل على الوحدات البرمجية
املوجودة لحل مشكلة ما أو إضافة جديد إليها.

□
-1
-2
-3
-4

املرحلة الرابعة :مرحلة االختبار:
كل وحدة برمجية البد أن يتم اختبارها.
كل الوحدات البرمجية البد أن تجتاز االختبارات قبل أن يتم اعتمادها في املنتج.
عند اكتشاف ثغرة يتم عمل اختبار لها.
عند توصيل املنتج إلى للجنة ادارة مجلة جامعة سبها يتم عمل اختبار قبول له .هذا االختبار يعتمد
على متطلبات ادارة املجلة ،يمكن أن يكون للمنتج أكثر من اختبار حسب متطلبات ادارة املجلة]6[.

 8.1تنسيق البحث- :

يتكون البحث من ستة فصول على النحو التالي- :
▪ الفصل االول- :
مقدمة مختصرة عن املجلة تحوي فكرة مبدئية عن البحث واملشاكل املراد حلها باإلضافة الى
دوافع اختيار البحث وأهميته واملراحل املتبعة إلنجازه.
▪ الفصل الثاني- :
يشمل تمهيد ومقدمة عامة عن نظم ادارة الدوريات اإللكترونية )(Open Journal System
 ،OJSباإلضافة الى تخطيط املشروع الذي يتضمن سير العمل في النظام الحالي ومجاالته
وعيوبه وتوضيح النظام املقترح ومزاياه ومتطلباته ،وتلخيص لبعض الدراسات السابقة.
▪ الفصل الثالث- :
يشمل دراسة خرائط املوقع ودراسة جدول قاعدة البيانات والتعرف على خرائط االستخدام
▪ الفصل الرابع- :
يشمل تنفيذ وتشغيل املجلة وفق مواصفات الحاسوب واللغات البرمجية التي تم العمل به.
▪ الفصل الخامس- :
يشمل مراحل االختبار التي يمكن أن تمر بها املجلة
▪ الفصل السادس- :
ما انجزه املشروع والتوصيات والخاتمة.
6

الفصل الثاني
نظم إدارة الدوريات اإللكترونية
مفتوحة املصدرOJS
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تمهيد

من الخطوات الهامة عند إجراء بحث علمي هو مراجعة الدراسات البحثية املرتبطة التي تمت دراستها
ولها عالقة بموضوع البحث.
تشكل الدراسات السابقة أهمية كبري ألي باحث علمي ،بل أن توفرها من عدمه أساس استمرار الباحث
العلمي فيم اختار من مشكلة ،وعلى ذلك فهي تزود النتائج التي توصلت لها الدراسات السابقة ،ومن ثم
يبني عليها الباحث دراسة وهو الهدف األساس ي من الدراسات السابقة.
غير أنها تشكل أهمية بالنسبة للباحثين املستجدين (تحديدا) حيث توفر لهم كما من املعلومات النظرية
الجاهزة ،وليس هذا فحسب ،بل أنها تساعدهم في تحديد املراجع والدراسات التي يمكن االستفادة منها،
ولكن كيف يمكن االستفادة من الدراسات السابقة وكتابة ما تم االستفادة منه؟ وأين وماهوا األسلوب
األنسب في ذلك؟
تشمل الدراسات السابقة كل الدراسات املتصلة باملوضوع ،مما تم نشرها بأي شكل من األشكال ،بشرط
أن تكون مساهمة ذات قيمة عامية .وقد يكون النشر بالطباعة أو بواسطة املحاضرات أو األحاديث
املذاعة صوتا فقط ،أو صوتا وصورة ،أو تم تقديمها ملؤسسة علمية للحصول على درجة علمية أو على
مقابل مادي أو ملجرد الرغبة في املساهمة العلمية
وفيما يلي تكمن أهمية تحديد ومراجعة الدراسات السابقة في مجموعة من الفوائد أهمها:
 توفير الخلفية العلمية ،واملناخ املناسب ،واملصادر الالزمة ألجراء البحث الجديد-

تكتشف عن جذور املشكلة وتودي إلى فهم ما تم بخصوصها في الفترات السابقة-

-

تبرز الجوانب التي تم دراستها من قبل وهذا يؤدي إلى بحوث جديدة-

-

توضع مناهج الباحثين السابقين في مجال البحث والدراسات-

-

تكشف عن أي تدخالت بين البحوث ،وتوارد أفكار الباحثين-

-

تساعد الباحث على إجراء مقارنات بين نتائجه ،ونتائج الدراسات السابقة

-

تساعد الباحث على التوصل إلى صياغة دقيقة ومحدودة ألهداف وطبيعة بحثه
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 .2الفصــــــــــــــل الثاني

OJS
 1.2مفهوم نظم إدارة الدوريات اإللكترونية مفتوحة المصدر :OJS

تعد نظم املجالت املفتوحة  Open Journal Systemsمن أشهر نظم إدارة ونشر الدوريات واملجالت
العلمية على اإلنترنت ،وهي عبارة عن نظام يسمح بإدارة محتوى املواقع اإللكترونية وعمليات نشر
الدوريات العلمية بداية من إنشاء أو تحرير أو إرسال األبحاث وتعديلها ومراجعتها وتحكيمها وصوال إلى
إخراجها أو نشرها في الشكل النهائي  ،كما يسمح بمشاركة إدارات مختلفة في التحديث واالحتفاظ
باملحتوى الخاص بهم دون الحاجة إلى تعلم التقنية الخاصة باملواقع  ،وهي برمجيات جاهزة لالستعمال
حيث تتطلب فقط تكييفها من أجل إمكانية استعمالها  ،سواء كانت تعتمد على مبادئ الوصول الحر
Open accessأو املدفوعة  ، Toll accessوقد تم تطوير البرنامج من خالل املركز الكندي لدراسات
النشر ومكتبة جامعة  Simon Fraserوتم إعداده ضمن مشروع  Public Knowledge Projectالتابع
لجامعة ]7[University of British Columbia
تتشكل هذه البرمجيات من قسمين :قسم مخصص للجمهور وقسم مخصص للمسيرين وهي تعمل
بفضل لغة ديناميكية تسمح ليس فقط بخلق الديناميكية والتفاعل بل أيضا الفصل بين املحتوي
والشكل (هيكل املوقع املشكل من نماذج صفحات ،وحدات ،وظائف ،)...كما تقوم هذه البرمجيات
بتخزين النصوص التي سيتم نشرها في قاعدة بيانات مما يسمح بـ:
 .1إمكانية تغيير الشكل دون املساس باملضمون
 .2إرسال املحتوى لوسائط أخرى
 .3استعمال لغة ديناميكية من أجل البحث أو إضافة املحتوى في قاعدة البيانات
باإلضافة إلى العناصر املذكورة ،توفر برمجيات إدارة املحتوى ما يلي:
 oمواقع جاهزة لالستعمال
 oحيز إلدارة املوقع متاح على الويب انطالقا من أي مكان
 oإمكانية العمل الجماعي ()Workflow
 oاستعمال نماذج أو ما يعرف بـ ( (Templatesقابلة للتشخيص من أجل هيكلة املوقع.
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 2.2أهداف نظم إدارة المجالت اإللكترونية:

• يقوم النظام على إضافة الروابط للمحتوى الجديد بشكل تلقائي.
• تستطيع تحديث املوقع بشكل أسهل وأسرع ،حيث ما ستقوم به هو كتابة أو إضافة املحتوى
الجديد في نموذج الويب والنقر على زر تحديث.
• يساعد على نشر صفحات  HTMLو ASPعلى املوقع
• ـيسمح بخلق تسلسل هرمي للملفات وذلك لضمان تنظيم ملفات املوقع
• إدارة حجم ضخم من امللفات
• إدارة أقسام متعددة من املوقع
• تطوير املحتوى بأي لغة
• متابعة كاتب املقاالت ،تاريخ الكتابة ،تاريخ التحديث أو اإلضافة
• تستخدم نظم إدارة املحتوى الستكمال عملية النشر اإللكتروني
برمجيات املجلة املفتوحة ( )OJSصممت من أجل تقليل الوقت والطاقة املخصصة للمهام الكتابية
واإلدارية املرتبطة بتحرير املجلة ،ولتحسين وحفظ السجالت وكفاءة عمليات التحرير .وهي تسعى
لتحسين املهام التشغيلية للمجلة مثل عملية تقديم البالغ ،استعراض األقران ،والتحرير والنشر
واألرشفة ،وفهرسة املجلة .كما يساعد  OJSإلدارة الجوانب املتعلقة بتتبع عمل املحررين ،واملراجعين،
واملؤلفين ،وإخطار القراء ،واملساعدة في املراسالت[5].
 3.2نشأة نظم الدوريات مفتوحة المصدر :OJS

صدر أول نظام في عام  2002كمبادرة البحث والتطوير ملشروع املعرفة العامة في جامعة كولومبيا
البريطانية ،وبدعم من العلوم االجتماعية واإلنسانية من مجلس البحوث كندا ،ومؤسسة ماكس ببل،
الصحافة األوقاف املحيط الهادئ ،ومؤسسة ماك آرثر .ويشرف على التطوير املستمر حاليا من خالل
شراكة بين مشروع املعرفة العامة  ،UBCواملركز الكندي للدراسات في النشر ومكتبة جامعة سيمون
فريزر]8[.
 1.3.2وظائف نظم الدوريات مفتوحة المصدرOJS

 .1لها القدرة على املساعدة في كل مرحلة من مراحل عملية النشر ،سواء في التقارير أو النشر أو
الفهرسة ،وذلك من خالل واجهة سهلة االستخدام ،ذلك يكون في غاية الفائدة للذين يجدون
أنفسهم بحاجة إلى تنظيم أكثر لضمان تدفق العمل بشكل أفضل ،أو ُ
الجدد في مجال نشر
10

املجالت العلمية على اإلنترنت؛ كما أن خيار التحميل السريع  quick upload optionيساعد
الناشرين على اإلسراع في إنجاز أعمالهم سواء كان على مستوى النشر أو األرشفة.
ً
 .2توفر  Open Journal Systemsحضورا على اإلنترنت حداثي التصميم من خالل واجهة
متناغمة األلوان واضحة املعالم مما يتيح للمستخدمين سهولة التنقل بين الخيارات املعروضة
مما يضمن متعة لالستخدام.
 .3تمكن برمجيات  Open Journal Systemsاملستخدمين من االستفادة الكاملة عبر اإلنترنت،
وذلك عبر توفير الكثير من خيارات البحث للقراء ،حيث يمكن للقراء اختيار البحث عن النص
بأكمله ،أو حصر البحث على العناوين ،واملؤلفين ،أو املستخلصات ،أو للبحث عما سبق
جميعا ،كما يمكن للقراء أيضا تصفح املجالت وفق املؤلف ،العنوان أو املوضوع.
 .4مستخدمو  Open Journal Softwareقادرون على التعامل مع االشتراكات والحد من الوصول
إلى مستويات مختلفة من املعلومات في املجلة ،مثل عرض جدول املحتويات وحصر النص
الكامل للمقاالت على املشتركين.
 .5البيانات املخزنة داخل منظومة برمجيات املجلة املفتوحة قابلة للتصدير ،مما يسمح لها
بالتكامل مع قواعد البيانات الكبيرة مثل بوابات البحث األكاديمية .هذا يفتح مجاال أكبر أمام
القراء املحتملين للتعرف على املجالت العلمية.
 .6كما يمكن للمستخدمين تثبيت إضافات مختلفة لكل مجلة أو تعطيل بعض اإلضافات .تعتبر
النسخة املخبأة ميزة مهمة ملا لها من أثر في عدم تكدس امللفات .إعدادات أباتش ي Apache
 settingsمختلفة لكل مجلة ونطاقات متعددة  multi-domainsومستخدمين متعددين
 multi-usersومنهجيات بحث متعددة  multi-usersباإلضافة إلى خاصية التخزين املؤقت
والنسخ االحتياطي لكل مجلة][8

 2.3.2خصائص نظم الدوريات المفتوحة المصدر:OJS

ً
 .1يتم تثبيت  OJSعلى السيرفر الخاص بك وباإلمكان التحكم به داخليا.
 .2يوفر للمحررين إمكانية إعداد االحتياجات املطلوبة مثل :األقسام ،عملية االستعراض…
الخ
 .3الدخول إلى اإلنترنت وإدارة املحتوى.
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 .4نموذج االشتراك مع خيارات الوصول املفتوح.
 .5فهرسة شاملة للمضمون.
 .6قراءة أدوات املحتوى ،استنادا إلى الحقل واختيار املحررين.
 .7إشعار البريد اإللكتروني وتعليقات القراء.
 .8سياق متكامل لتعليمات الدعم عبر اإلنترنت.
 .9املحررون والذين ليس بالضرورة أن يكونوا موظفي تقنية معلومات ()not IT staff
يستطيعون إعداد النظام وتجهيز األقسام ومراجعة العملية.
 .10هناك نوع من االشتراك ،ألولئك الذين يختارون استخدامه ،مع تأخير خيارات الوصول
املفتوح.
 .11يتضمن  OJSأدوات قراءة املحتوى ،استنادا إلى حقل املوضوع واختيار املحررين.
 .12املستخدمون يتواصلون عبر اختبارات البريد اإللكتروني والذي يتضمن إمكانية التعليق.
 .13دعم فوري للسياق التعليمات الفورية فضال عن توفر منتدى دعم املستخدمين.
 3.3.2مميزات وعيوب نظم الدوريات مفتوحة المصدرOJS

أ -مميزات:
▪ يتم تثبيت  OJSفي خادم محلي.
▪ املحررون يقومون بتكوين املتطلبات ،أقسام ،عملية االستعراض ،الخ
▪ تقديم املقاالت وإدارة جميع املحتوى على الخط
▪ وحدة االشتراك مع خيارات الوصول الحر املتأخر.
▪ تكشيف شامل للمحتوى.
▪ أدوات لقراءة للمحتوى ،استنادا إلى امليدان واختيار املحررين.
▪ إشعار البريد اإللكتروني وقدرة القراء على التعليق.
▪ توفير الدعم على االنترنت.
ب -عيوبه:
▪ القائمة املستقلة من املستخدمين لكل مجلة.
▪ ال يمكنك العمل على مجالت متعددة في الوقت نفسه بالرغم من وجود مساعد.
▪ ال توفر فهرسا للموضوعات.
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▪ عملية البحث بين املجالت غير مجدية.
▪ الحاجة إلى إعدادات مستقلة لكل مجلة.
▪ التصميم املتماثل ما بين املجالت.
▪ ال يدعمها مجتمع واسع من املطورين[12].
 4.2جدول يوضح نماذج عن مجالت ودوريات إلكترونية تعمل بنظام - :OJS

اسم املجلة
مجلة "فيلولوجي"

ملخص يصف محتوى املجلة
العنوان االلكتروني
ُ َّ
 http://aljournal.shams.edu.eg/inمن املجالت البحثية املحكمة والتي
 dex.php/philologyAr/indexتهدف إلى تيسير عملية التطوير املنظم
للمعرفة العلمية في مجاالت علوم اللغة
واألدب والترجمة

جيل Journal of
Information

 http://ojs.lboro.ac.uk/ojs/index.phpمجلة الستعراض األقران الدولية التي
 /JIL/indexتهدف إلى تحقيق محو األمية املعلوماتية
في جميع أشكاله

)JIL( Literacy
االتجاهات في إدارة

 http://ojs.uok.edu.in/ojs/index.php/مجلة نصف سنوية من قسم املكتبات

املعلومات ()TRIM

 crdr/indexوعلم املعلومات ،جامعة كشمير تهدف

TRENDS IN

إلى نشر البحوث االصلية على مختلف

INFORMATION

جوانب إدارة املعلومات واملعرفة

MANAGEMENT
مكتبة العلوم الصحية
سبنسر

 http://ojs.med.utah.edu/index.php/ويقدم معلومات قيمة عن أنشطة
 esynapse/indexاملكتبة واملوارد وكذلك املواد اإلعالمية
املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات.

Eccles Heath
Sciences Library.
synapse
مجلة تكنولوجيا

 http://ejournals.bc.edu/ojs/index.phتنشر املواد املتصلة بجميع جوانب
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 p/ital/indexتكنولوجيا املعلومات في جميع أنواع

املعلومات

املكتبات

Information
Technology and
Libraries

 http://umc.edu.dz/revue/هي مجموعة من املنشورات األكاديمية

املجالت جامعة

الجامعة تقديم عمل موضوعية البحث

قسنطينة

العلمي الرئيس ي .وتشمل هذه املجموعة
خمسة ألقاب ،ونشر كتابات دورية
األصلية (العربية ،اإلنجليزية،
والفرنسية)،
 https://uot.edu.ly/منصة اإللكترونية خاصة باملجالت

جامعة طرابلس

والدوريات املحكمة والصادرة من كليات
جامعة طرابلس
الجدول ( )1.2يوضح نماذج عن مجالت ودوريات إلكترونية تعمل بنظام OJS
 5.2النظام الحالي

□ طرق تجميع البيانات عن النظام الحالي :ـ
تعني مرحله تجميع الحقائق من خالل الطرق واإلجراءات التالية:
 1.5.2عيوب النظام الحالي:

من خالل دراسة النظام الحالي حددنا العيوب التي يعاني منها النظام ويمكن تلخصيها في النقاط التالية- :
 )1اعتماد املجلة على شخص معين في إنزال املقاالت
 )2صعوبة تعديل أي ش يء يتم انزاله
 )3صعوبة انشاء مجلد جديد لحفظ املعلومات
 )4صعوبة تصنيف واعداد التقارير للمجلة
 )5ال يوجد امنية عند لحماية البيانات من العرض لغير املخولين او التزوير
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6.2

النظام المقترح:

بعد دراسة وتحليل النظام الحالي ملجلة الجامعة واالطالع على التفاصيل والصعوبات التي تواجه
مستخدمي النظام سوف نقوم بعمل دراسة ملجلة حديثة بحيث تقوم عدة املجلة بمجموعة من
الوظائف املتمثلة في ادخال ومعالجة البيانات واخراج التقارير املتمثلة في ادخال البيانات الشخصية
للكتب واملقاالت وبعدها يتم ادخال البيانات العددية املتمثلة في اضافة مقال او ورقة بحثية ،أو ادارة
تفاصيل طلبات النشر ،أو استضافة وتعديل مجلة وغيرها.
• مميزات النظام املقترح للمجلة املفتوحة- :
 oنظام املجالت املفتوحة يمكن تنصيبه والسيطرة عليه محليا.
 oاملحررون يحددون املتطلبات ،واالقسام ،وعملية التحكيم .الخ.
 oالتقدم عبر االنترنت التحكيم السري على الطرفين مع ادارة املحتوى.
 oفهرسة شاملة ملحتوى.
 oواجهة متجاوبة متعددة االنماط للقراء.
 oاشعارات بريدية للقراء.
 oيدعم رسوم معالجة املؤلفات االشتراكات ،والدفع عبر االنترنت.
 oارشادات متكاملة عبر االنترنت وحسب سياق العمل.
 oيدعم الظهور بلغات عديدة.
7.2

الدراسات السابقة
7.2.1

تطبيق على مجالت تم انشاؤها باستخدام نضام املجالت االلكترونية املفتوحة

• (جامعة طرابلس)
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الشكل ( )1.2المجلة االلكترونية المفتوحة (جامعة طرابلس)

لقد كان من أولويات جامعة طرابلس الدفع بنشر البحوث العلمية ألعضاء هيئة التدريس والباحثين
بالكليات املختلفة وذلك من خالل املجالت العلمية املحكمة والدوريات التي تصدر من الكليات بمختلف
تخصصاتها ،ويأتي ذلك دعما للبحث العلمي ونشر نتائج البحوث والدراسات التي تساهم في التنمية
املستدامة.
• (مجلة الجامعة العربية األمريكية للبحوث)

الشكل ( )2.2المجلة الجامعة العربية األمريكية

مجلة الجامعة العربية األمريكية للبحوث هي مجلة علمية عاملية محكمة تصدر عن عمادة البحث
العلمي في الجامعة العربية األمريكية -جنين /فلسطين ،وأخذت الرقم التسلسلي املعياري الدولي
( )2623-2308وتختص ببحوث العلوم الطبيعية واإلنسانية األصيلة من داخل فلسطين وخارجها.
وتعنى املجلة بنشر البحث العلمي األصيل باللغتين العربية واالنجليزية مع االلتزام بقواعد البحث
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العلمي .حيث أن مجلة الجامعة العربية األمريكية للبحوث هي مجلة دورية .املجلة تقوم على
مراجعة النظراء في حقل التخصص الدقيق وتكلف عمادة البحث العلمي اثنين (أو ثالث) من
املحكمين النظراء لتحكيم الورقة البحثية ،وبعد ورود نتائج التحكيم منهم يرد الى املؤلف/ين إلجراء
التعديالت املطلوبة .تستقبل املجلة بحوث في كافة التخصصات للعلوم االنسانية والطبيعية]9[.
• مجلة جامعة عمان العربية لألبحاث- :
مجلة جامعة عمان العربية لألبحاث هي مجلة علمية محكمة تصدر مرتين في السنة من قبل عمادة
البحث العلمي والدراسات العليا .املجلة متخصصة في ثالث مجاالت..
.1
.2
.3
.4

علوم اإلدارة
العلوم التربوية والنفسية
القانون
تهتم املجلة بنشر البحوث العلمية في املجاالت املذكورة أعاله ومراجعة الكتب
الحالية املكتوبة باللغتين اإلنجليزية والعربية]10[.

• مجالت بنغالديش على االنترنت- :
هي خدمة لتوفير الوصول إلى األبحاث املنشورة في بنغالديش ،وزيادة املعرفة في جميع أنحاء العالم
للمنح الدراسية األصلية[11].

الشكل ( )3.2مجالت بنغالديش على االنترنت
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الفصل الثالث
التخطيط واملوائم ـ ـ ـ ـ ـة
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 .3الفصـــــــــــــــل الثــــــــــــالث:

التخطيط والموائمة

 1.3التخطيط وانشاء المجلة:

تعتبر مرحلة التخطيط من اهم مراحل تطوير النظام بحيث يتم فيها فهم النظام الحالي وبناء نظام جديد
يضم املزايا ويقلل العيوب حيت يتم تحديد املتطلبات ا لالزمة للنظام الجديد ودلك بناء على دراسة النظام
القائم ومعرفة املتطلبات التي ينبغي إن يقوم بها النظام املقترح ليتم تحسين أداء النظام وتمكينه من القيام
بالعمليات املطلوبة بفاعليه اكتر .ـ
2.3

النظام الحالي :ـ

طرق تجميع البيانات عن النظام الحالي- :

تعني مرحله تجميع الحقائق من خالل الطرق واإلجراءات التالية:
 1.2.3تجميع البيانات.

تمثل عمليه تجميع البيانات مرحله مهمة في تخطيط النظام ،ألنها تؤدي إلى الفهم العميق للمسالة قيد
التخطيط ولكي تكون البيانات كأمله ومستوفاة .فإن ذلك يتطلب االحتكاك باألشخاص املعنين بالنظام
الحالي والحصول على أي وثائق أو مستندات تتعلق باملشكلة املراد حلها.
 2.2.3المقابلة الشخصية:

تعتبر من أهم طرق تجميع البيانات من خالل إجراء املقابالت مع رئيس املجلة.
وقد تم طرح بعض األسئلة عليهم بحيث تكون األسئلة مرتبة ومنظمة لتحديد الخطوات األساسية لبداية
املشروع وهي- :
• ماهي الهيكلية املتبعة للعمل داخل املجلة؟
• كيف يتم ادراج املعلومات الجديدة؟
• من هم األشخاص املخولين بإدارة الصفحة؟
• كيف يتم منح الصالحيات لي االشخاص املسؤولين؟
• ما هو تأثير املجلة على الطالب؟
• كيف يتم تصنيف الكتب واملواضيع الجديدة؟
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• كيف يتم التعامل مع املواضيع والكتب الجديدة؟ وماهي الشروط والقيود املتبعة في طراح
املواضيع؟
• ماهي القيود واالجراءات املتبعة في عملية االدخال والعرض؟
3.3

مـتطلبات النظام الوظيفية وغير الوظيفية.

بعد تجميع البيانات يتم تحديد املتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية ومعرفة الوظائف التي تقوم به
املجلة.
 1.3.3المتطلبات الوظيفية :ـ

 oاإلدخال :ان يمكن النظام املستخدم من ادخال البيانات
 oالعرض :بعد أن يتم إدخال البيانات الخاصة باملجلة البد من وجود إمكانية عرض هده
البيانات لكي يتسنى ملستخدمي قواعد بيانات النظام(البحث)إمكانية عرض البيانات
واملعلومات املخزنة للرجوع إليها وقت الحاجة لها مما يزيد من دقه البيانات وكفاءة
النظام.
 oالتعديل :بعد إن يتم إدخال البيانات الخاصة باملجلة البد من وجود إمكانية تعديل
هده البيانات وذلك لحدوت أخطاء أتناء عمليه اإلدخال
 oالتقارير :توفير النظام إمكانية إصدار مجموعه من التقارير والتي تكون مشابهة
للتقارير املعمول بها في النظام اليدوي وتطويرها بشكل أفضل وأوسع مثل تقارير عن
بيانات املجلة وان يسمح للمستخدم عرض تقارير قبل طباعته- :
 2.3.3المتطلبات غير الوظيفية- :

 oسهوله االستخدام :يتمثل النظام باملرونة في التعامل وسهولة في التعلم وفهم
استخدامه ،ألن تم تصميمه بطريقة تمتاز بالبساطة والوضوح والتماسك في اللون
والشكل والتصميم والتنسيق ومنظم بصوره جيدة.
 oالكفاءة :تتمثل ان نظامنا دو كفاءة عالية في أداء الوظائف التي صمم من أجلها وان
تعمل كل واجهاته بشكل صحيح وباكتر سرعة في التعامل مع املستخدم والستجابة
ملتطلباته
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 oاملوثوقية :تقته املستخدم في النظام ودلك بإدخال جميع املعلومات الصحيحة حتى
السيطرة الجزئية على عمليات اإلدخال مثل إدخال النصوص أو األرقام وكذلك من
خالل التحكم في بعض عمليات اإلدخال مثل بعض الحقول التي يمكن ان تتكرر في
اإلدخال
 oاألمنية :قدرة النظام على منع األشخاص الغير مخولين من الدخول إلى املجلة ودلك
بإتباع وسائل الحماية املمكنة ال عطاء الصالحيات ملدير املجلة والحفاظ على البيانات
من ألعبت.
 .3.3التصميم- :

بعد االنتهاء من مرحلة التحليل ،التي تم فيها تحليل النظام الحالي ومعرفة وتحديد الوظائف التي سيقوم
بها النظام املقترح تأتي مرحلة تصميم النظام وفقا للبيانات املحللة التي جمعت سابقا ،وفي هده املرحلة
يتم تصميم واجهات النظام اعتمادا على املتطلبات الوظيفية والغير وظيفية ،وتصميم قاعدة البيانات
وتوضح كيفية سير عمل النظام من خالل خرائط تدفق البيانات ( .)UMLوتشمل عملية التصميم ما
يلي:
 .3.4التصميم الكائني

يعتبر التصميم الكائني عملية لوصف وتحديد املتطلبات التي يجب أن يقوم النظام املقترح بتنفيذها ،أي
أنه وصف ملا يجب على النظام عمله وذلك من خالل مجموعة من املخططات التي توفر توصيف
للمعلومات املطلوبة والوظائف املتعلقة بها ولذلك تم االعتماد على لغة النمذجة املوحدة.
 : )UML( Unified Modeling Languageوهي لغة تقدم وصف لكيفية بناء املشروع البرمجي  ،وتقدم
وصف دقيق ملعماريه املشروع ) ، (Architectureفكما يقوم البنائيين ببناء املنازل من خالل أتباع
مخطط ) )Blueprintقام بعملها املهندس املعماري  ،يقوم املبرمج بإتباع مخططات ) (UMLقام بها
املحللين واملصممين للبرنامج ،هذه اللغة كما ذكرنا أصبحت املقياس في وصف املخططات عند بناء أي
مشروع برمجي  ،ويتم باستخدام هذه اللغة تصميم طريقة سير عمل النظام املقترح والعمليات التي
يقوم بها  ،كما أنها توضح من الذي سيستخدم النظام و أيضا الصالحيات املمنوحة لكل مستخدم .
مخطط حاالت االستخدام ((Use Case Diagram

حيث يوضح املهام التي يجب أن يقوم بها املستخدم سواء كان مستخدم ) (Customerأم نظام فرعي
) (Subsystemومن خالل النظر في املخطط يمكن للمبرمج أن يعرف ماهي املهام التي يجب أن يؤديها
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النظام ،حيث تمثل الدائرة املهمة أو الوظيفة التي يجب أن يقوم بها النظام ،ويمثل )(Actorالشخص أو
النظام الذي سوف يقوم بهذه املهمة]12[.
 1.2.3خطوات رسم مخطط حالة االستخدام- :
 .1تعريف حاالت االستخدام.
 .2توضيح حاالت االستخدام في املخطط.
 .3تعريف الكائنات الخارجية (.)Actors
 .4إضافة الروابط بين الكائنات الخارجية والعمليات.
معنى املصطلح

الرمز

Actor

هو شخص يحصل على خدمة من النظام.

تمثل العمليات األساسية للنظام.

Use Case Name

هو رابط بين مستخدم النظام والعمليات
>> include

ع ـ ـ ـ ـ ــالقة إحت ـ ـ ــواء

>>

>> >> Extension

ع ـ ـ ـ ـ ــالقة إم ــتداد

الجدول ( )1.3يوضح الرموز املستخدمة في مخطط حاالت االستخدام ]12[)Use Case) Diagram
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ملف الشخصي

اسم الدخول

المستخدم

المجالت
الشكل ( ))3.3مخطط حاالت استخدام الستعرض بيانات مستخدم (زائر)

تسجيل

الشكل ( )1.3يوضح كيفية تسجيل مستخدم خارجي

إدارة الموقع
اإلدارة
الوظائف
اإلدارية
الشكل ( )2,3يوضح البيانات اإلدارة من قبل المدير
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المدير

المجالت المستضافة

إدارة الموقع
إعدادات الموقع

المعلومات النظام

إنهاء صالحية جلسات
التشغيل للمستخدمين

المدير
الوظائف اإلدارية

إزالة البيانات المخبأة

إزالة القوالب المخبأة

إزالة البيانات توثيق
المهام المجدولة

الشكل يوضح ( )3.3على ماذا تحتوي اإلدارة
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إضافة

تعديل

دمج
مستخدم
حدف

كلمة المرور

الشكل ( )4.3يوضح اإلدارة المستخدمين

الشكل ( )5.3مخطط حاالت استخدام اإلدارة البيانات من قبل املسجل
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مدير

 3.3مخطط الزمني لتسلسل عمليات النظام املقترح ()Sequence diagram
من أهم العمليات التي يقوم بها املخطط ما يلي- :
 .1يبين هدا املخطط حدوت عملية معينة.
 .2يوضح هدا املخطط التصانيف التي لها دور في العلميات.
 .3يحدد املخطط الزمني وصف قاعدة البيانات ) )databaseللتصنيف.
 .4يحدد املخطط مكونات والرسائل التي تنتقل بين مجموعه من الكائنات لتنفيذ هده العملية
وواجهة املستخدم.
اتصال بقاعدة
البيانات

واجهة تسجيل
الدخول

المشرف

المستخدم النهائي

ملء نموذج االشتراك 1:
التحقق من تفاصيل1.1.1:

تفاصيل االشتراك 1.1:

اضافة مستخدم لقاعدة
بيانات2.1:
تفاصيل االشتراك 1.1:
تفاصيل االشتراك 1:
ملء نموذج االشتراك 2.1:






الشكل ( )5.3يوضح تسجيل الدخول إلى الموقع
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المشرف

تقرير عن المقال

المستخدم النهائي
ملء نموذج التقرير 1:

التحقق
من
المحتوى
3:

عرض تفاصيل التقرير2 :

ارسال االعتراف القانوني باإليميل للمستخدم4:




الشكل ( )6.3يوضح المخطط الزمني لعملية اعداد تقرير عن مقالة
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قاعدة البيانات

مشرف

عضو مسجل
فئة المقالة 1:
عرض المقالة2:
1:

التحقق من اضافة
مقال2.1:

اضافة المقالة لقاعدة البيانات:
.22
اضافة المقالة لقاعدة البيانات:
.32



عرض المقالة3 :




الشكل ( )7.3يوضح مخطط الزمني لعملية ارسال مقالة

 5.3قاعدة البيانات املستخدمة - :ojs
الهدف الرئيس ي من قاعدة البيانات هو وضع التصور املبدئي لهيكلية حفظ بيانات املوقع واستغاللها
واالستفادة منها في العمليات املختلفة ،وتتمثل عملية قاعدة البيانات في تحديد تراكيب الجداول
املختلفة بتصميم اي نظام وغالبا ما يصاحب عملية تصميم قواعد البيانات اخطاء ينتج عنها تخزين
البيانات بصورة غير صحيحة ،ولتفادي هده االخطاء تم تطبيق بعض الخطوات على البيانات للتقليل
من تكرار وتعقيد هده البيانات وهده الخطوات تسمي تطبيع.

الوصف

اسم الحقل

النوع

رمز المؤلف

)author_id (Primary

)bigint (20
28

حالة الحقل

خصائص الحقل

خالي

االفتراضية

No

تعلـــيق

رمز المنشور

submission_id

)bigint (20

No

االسم األول

first_name

)varchar (40

No

االسم األوسط

middle_name

)varchar (40

Yes

االسم األخير

last_name

)varchar (90

No

الدولة

Country

)varchar (90

Yes

البريد االلكتروني

Email

)varchar (90

No

عنوان الurl

url

)varchar (2047

Yes

رمز مجموعة المستخدم

user_group_id

)bigint (20

Yes

NULL
NULL
NULL
NULL

جدول ( )3.3يوضح قاعدة البيانات الخاصة بالمؤلف

حالة الحقل

خصائص الحقل

الوصف

اسم الحقل

النوع

رمز التسجيل

)log_id (Primary

)bigint (20

No

نوع المنشور

assoc_type

)bigint (20

Yes

رمز المنشور

assoc_id

)bigint (20

Yes

رمز المرسل

sender_id

)bigint (20

No

تاريخ االرسال

date_sent

datetime

No

عنوان ip

ip_address

)varchar (39

Yes

NULL

نوع الحدث

event_type

)bigint (20

Yes

NULL

عنوان المرسل

from_address

)varchar (255

Yes

المستلمين

Recipients

text

Yes

NULL

الموضوع

Subject

)varchar (255

Yes

NULL

المحتوى

Body

text

Yes

خالي

االفتراضية

تعلـــيق

NULL
NULL

NULL

NULL

جدول ( )4.3يوضح قاعدة البيانات الخاصة بتسجيل الدخول

حالة الحقل

خصائص الحقل

خالي

االفتراضية

الوصف

اسم الحقل

النوع

رمز المجلة

journal_id

)bigint (20

No

الموقع

Locale

)varchar (14

No

اسم الحالة

setting_name

)varchar (255

No

قيمة الحالة

setting_value

text

Yes

نوع الحالة

setting_type

)varchar (6

No

تعلـــيق

NULL

جدول ( )5.3يوضح قاعدة البيانات الخاصة بإعدادات المجل1

الوصف

النوع

اسم الحقل
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حالة الحقل
خالي

خصائص الحقل
االفتراضية

تعلـــيق

رمز المنشور المنشور

published_submission_id

)bigint (20

No

رمز المنشور

submission_id

)bigint(20

No

رمز االصدار

issue_id

)bigint(20

No

تاريخ النشر

date_published

datetime

Yes

حالة الوصول

access_status

)tinyint(4

No

Primary

NULL

جدول ( )5.3يوضح قاعدة البيانات الخاصة المنشرات المنشورة

حالة الحقل

الوصف

اسم الحقل

النوع

رمز االستعالم

query_id

)bigint (20

No

رمز المستخدم

user_id

)bigint (20

No

خالي

خصائص الحقل
االفتراضية

تعلـــيق

جدول ( )6.3يوضح قاعدة البيانات الخاصة االستعالم عن المشتركين

حالة الحقل

الوصف

اسم الحقل

النوع

رمز الكلمة المفتاحية

)keyword_id (Primary

)bigint (20

No

نص الكلمة المفتاحية

keyword_text

)varchar (60

No

خالي

خصائص الحقل
االفتراضية

تعلـــيق

جدول ( )7.3يوضح قاعدة البيانات الخاصة قائمة الكلمات المفتاحية للبحت عن المنشور

حالة الحقل

خصائص الحقل

خالي

االفتراضية

الوصف

اسم الحقل

النوع

رمز المستخدم

user_id

)bigint (20

No

رمز متغير التحكم المدخل

controlled_vocab_entry_id

)bigint (20

No

تعلـــيق

جدول ( ))8.3يوضح قاعدة البيانات الخاصة باهتمامات المستخدم

حالة الحقل

الوصف

اسم الحقل

النوع

رمز الملف

)file_id (Primary

)bigint (20

No

المراجعة

)revision (Primary

)bigint (20

No

خالي

خصائص الحقل
االفتراضية

تعلـــيق

جدول ( )9.3يوضح قاعدة البيانات الخاصة بتقديم الملفات التكميلية

الوصف

النوع

اسم الحقل
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حالة الحقل

خصائص الحقل

تعلـــيق

خالي
رمز الموضوع

)object_id (Primary

)bigint (20

No

رمز المنشور

submission_id

)bigint (20

No

النوع

Type

)int (11

No

االفتراضية

جدول ( )10.3يوضح قاعدة البيانات الخاصة بموضوع البحث المنشور

 6.3تصميم الشكل العام للمشروع:
 1.6.3تصميم واجهات االستخدام (.)user interface design
• عند تصميم واجهات االستخدام يجب مراعاة االتي:
 .1ان تكون الوجهات سهلة بحيث تعكس كل واجهة الوظيفة املعدة من اجلها.
 .2ان تكون مرنة االستخدام.
 .3ان تكون الخطوط واضحة.
 .4استخدام ألوان واضحة ومريحة.
• تصميم واجهات العمليات االساسية - :تشترك جميع الواجهات في االزرار التالية
 .1زر االدخال - :يستخدم لحفظ البيانات.
 .2زر التعديل - :يستخدم لتعديل البيانات.
 .3رز االغالق - :يستخدم للرجوع للواجهة الرئيسية.
• محتويات الواجهة الرئيسية- :
 .1التطبيقات ادارة املوقع.
 .2انظمة املجالت املفتوحة.
 .3التسجيل املبدئي.
 .4املجالت النشر عبر الويب.
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الفصــــــــــل الرابـــــــــع
التنفيــــــــــــــذ والتشغيل
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 .4الفصــــــــل الرابـــــــع:
التنفيذو التشغيل

تحديد موصفات النظام املقترح (مرحلة التصميم) تأتي عملية تنفيد النظام و املتمثلة تصميم
الواجهات وربطها ببعضها من خالل الواجهة الرئيسية للمنظومة ،وهده املرحلة تختص بكتابة البرامج
(االكواد) والتي تقوم بتأدية الوظائف التي تم تحديدها في النظام وتجربتها وفي هده املرحلة يتم نقل
البيانات الحقيقية للنظام وتخزينها في قاعدة البيانات الخاصة بالنظام ويتم كتابة البرامج كل علي حدا
بحيث يؤدي كل برنامج فرعي وظيفية معينة وبعد تنفيد كل برنامج فرعي يجب التأكد من أدائه الوظيفي
بالشكل املطلوب وتصحيح األخطاء في حال وجودها ،وبالتالي أصبحت مجموعة البرامج الفرعية تكمل
بعضها ،وأصبح النظام في صورته النهائية ،ولقد تم تنفيد النظام وفقا للمتطلبات الوظيفية والغير
وظيفية التي دكرت سابقا في مرحلة التخطيط.
 1.4تنفيذ واجهات االستخدام:

لقد اعددنا واجهات االستخدام للبحث وفقا املتطلبات الوظيفية والغير وظيفية املحددة سابقا في
مرحلة التخطيط ،وكذلك تم تنفيذها وفقا لقاعدة البيانات املصممة خصيصا للبحث
 2.4تنفيذ قاعدة بيانات النظام:

استخدام لغةة ) )My SQLفي تصميم الجداول وحفظ البيانات ومعالجتها حيت توفر هده اللغة
مجموعة من املميزات ومن بينها إمكانية ربط املوقع بنفس قاعدة البيانات.
 3.4األدوات البرمجية:

الجدول التالي يوضح البرمجيات التي قمنا باستخدامها لتنفيذ املشروع.
برامج البناء

وصف برامج التشغيل

نظام التشغيل Windows 8

قمنا بعمل املوقع عليها

\phpاملوقع

برمجة واجهات املوقع وكتابة االكواد

قاعدة البيانات Wampserver64
برنامج microsoft word 2010

استخدمت في تصميم الجدول وحفظ البيانات ومعالجتها
استخدام برنامج تحرير النصوص لكتابة البحت وتنسيق
الرسومات
33

برنامج Microsoft powerpoint2010لتسهيل عرض املشروع وتوصيل املعلومة بطريقة سهلة
جدول ( )1.4يوضح البرمجيات التي قمنا باستخدامها لتنفيذ املشروع.

 - :4.4شكل توضيح الكود البرمجي للنظام المقترح.

الشكل ()1.4

يوضح البرمجيات التي قمنا باستخدامها لتنفيذ المشروع.
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•

 4.4انشاء مجلة جديدة

 .aانشاء مجلة جديدة
35

إلنشاء مجلة جديد ،ما عليك سوى النقر فوق ارتباط استضافة مجلة وملء نموذج إعدادات
التالية.

الشكل ( )2.4انشاء مجلة

الشكل ( )3.4يبين ملء إعدادات األساسية

خيارات النموذج هي كما يلي:
• عنوان املجلة :هذا الحقل إلزامي .سيظهر ما تدخله هنا على أنه عنوان املجلة الجديدة في رأسها.
يمكنك تغيير عنوان املجلة في تاريخ الحق ،وسيتمكن مديرو املجلة من تغييرها وتحميل صور
العناوين ،من صفحات إدارة املجلة ً
أيضا.
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• وصف املجلة :سيظهر أي ش يء تم إدخاله في هذا الحقل في الصفحة الرئيسية للمجلة الجديدة.
يمكنك تغيير هذا في اي وقت الحق ،وسيتمكن مديرو املجلة من تغيير املعلومات ً
أيضا من
صفحات إدارة املجلة.
• املسار :هذا الحقل إلزامي .سيصبح املسار الذي تدخله هنا ً
جزءا من عنوان املجلة الجديد،
املدرج بعد  .index.phpعلى سبيل املثال ،إذا كان عنوان املجلة هو Journal of Canadian
 ،Studiesفقد ترغب في أن يكون املسار الخاص بك " ،”jcsأو ربما " ."canstudiesإذا أدخلت
" ،”jsفسيكون عنوان  URLلهذه املجلة هو  .http://example.com/index.php/jcsيمكنك
الرجوع إلى هذه الصفحة وتغيير قيمة املسار في تاريخ الحق.
• تمكين هذه املجلة من الظهور ً
علنا على املوقع :يؤدي تحديد هذا املربع إلى عرض عنوان املجلة
كحلقة تشعبية على الصفحة الرئيسية للموقع .إذا قمت بإلغاء تحديد املربع ،فلن يتم إدراج
املجلة  -ولكن سيظل بإمكان  URLالوصول إلى املستخدمين غير املميزين.
سيتم إنشاء املجلة بعد ملء جميع املعلومات املناسبة والنقر على الزر حفظ .باإلضافة إلى ذلك ،سيتم
تسجيلك كمدير مجلة في هذه املجلة الجديدة .في هذه املرحلة ،ستكون املستخدم الوحيد املسجل لهذه
املجلة.
اضافة املقاالت واالوراق البحثية- :
تطلب الدراسة الجامعية واألكاديمية منك تقديم األوراق البحثية .حيث تستخدم الورقة البحثية في
شرح وتوصيف املواضيع العلمية واالجتماعية والتقنية ،لذألك في هذا املوقع يمكنك اضافة ونشر او
االطالع على االوراق البحثية واملقاالت لالستفادة منها.
• أوال اختيار املجلة املناسبة لنشر العدد فيها
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الشكل ( )4.4يوضح واجهة اختيار المجلة المناسبة لنشر العدد فيها

• ثم الدخول الي خيار االعداد في الجانب االيمن من الصفحة

الشكل ( )5.4تحضير األعداد القادمة وإدارة األعداد الحالية

تحضيراألعداد القادمة وإدارة األعداد الحالية عبرهذه الصفحة:
يمكن توسيع كل عدد تظهره هذه الصفحة عبر السهم الصغير إلى اليسار الذي يعطيك املزيد من
الخيارات.
• التعديل :تعديل املحتويات والبيانات الوصفية لهذا العدد.
38

• املعاينة/االستعراض :الذهاب مباشرة إلى موضع العدد في مجلتك أو مشاهدة ما سوف يظهر به
العدد ضمن املوقع إن لم يكن قد سبق نشره.

ً
• نشر/إلغاء نشر العدد :نشر العدد سيجعله متاحا بشكل عام في موقعك.
• الحذف :حذف العدد إجراء ال يمكن التراجع عنه.

الشكل ( )6.4يوضح تحضير األعداد القادمة وإدارة األعداد الحالية عبر هذه الصفحة

• األعداد املستقبلية

ً
ً
عاين األعداد املستقبلية أو أنش ئ عددا جديدا من هذا املقطع.
ً
ال بد من إنشاء األعداد بمدة كافية من تاريخ إطالقها لتتمكن من جدولة املقاالت فيها تمهيدا للنشر.
بمجرد جدولة املقاالت لعدد معين ،سيكون بإمكانك التحكم بجدول محتوياته.

• األعداد السابقة
معاينة كل األعداد املنشورة عبر هذا املقطع.
• تعديل العدد
تفاصيل العدد يمكن تعديلها بضمنها جدول املحتويات ،تاريخ النشر ،تفاصيل العنوان واملجلد .إن
ً
كنت تستعمل أي من املعرفات الرقمية مثل  ،DOIفيمكن تعديلها أيضا هنا.
• جدول املحتويات
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ً
إعادة ترتيب املؤلفات املجدولة للنشر في هذا العدد .بإمكانك أيضا إعادة ترتيب أقسام كاملة ،كما
لو أردت أن يظهر قسم ما قبل قسم آخر.
• انشاء عدد
ألنشاء عدد انقر على انشاء عدد في اعلي يسار الصفحة كما هو مبين

الشكل ( )7.4يوضح كيفية انشاء عدد

الشكل ( )8.4يوضح كيفية انشاء عدد
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ً
البيانات األساسية ،مثل تاريخ النشر ،العنوان ،رقم املجلد والسنة يمكن إعدادها هنا .إذا لم تكن راغبا
بإظهار أي معلومات عن املجلد في املوقع ،عليك أن تزيل التأشيرات ذات الصلة هنا ،.كما أنك تستطيع
ً
ً
أن تضيف إلى العدد وصفا موجزا وصورة غالف.
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الفصــــــــل الخــــــامس
االختبــــــــــار
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 .5الفصـــــــــــــــــــل الخــــــــــــــــــــــامس

االختبار
 .5.1اختبار أو فحص البرمجيات Software testing

االختبار عبارة عن عملية لتقييم النظام او أحد مكوناته بهدف تقديم معلومات تتعلق بجودة املنتج
البرمجي أو الخدمة التي يتم اختبارها .ويتم ذلك بواسطة تنفيذ النظام بالترتيب من اجل تحديد
الثغرات واالخطاء ،او املتطلبات املفقودة التي تم االتفاق على بناءها في النظام هو موضع في الشكل
(.)5.1
 .5.2الهدف الرئيسي الختبار البرمجيات

الغرض الرئيس ي من اختبار البرمجيات هو الكشف عن عيوب البرنامج وتصحيحها .لذلك يتم اختبار
البرنامج في أكثر من بيئة تشغيل بهدف اكتشاف أكبر قدر من العيوب املمكنة وذلك لضمان قيام
البرنامج بمهمته بدون مشاكل وفي مرحلة مبكرة]13[.
 .5.3أنواع اختبار البرمجيات- :

• أنواع وظيفية- :
تضمن أن يلبي املنتج متطلبات السوق والعمالء وليس لديه أي مشاكل كبيرة.
• أنواع غير وظيفية- :
تضمن أن يوفر املنتج تجربة جيدة للمستخدم بشأن األداء ،سهولة االستخدام ،االمن
والتوافق.
 .5.4مراحل االختبار:

عند العمل على اختبار نظام من الحجم الكبير ،فإن عملية االختبار تتم على عدة مراحل موجزها
فيما يلي:
• اختبار املكون component Testingأو - :Module Testing 1
تعتبر أول مراحل اختبار النظم ،أي اختبار كل مكون على حدي بمعزل عن بقیة مكونات
النظام ،للتأكد من عمله على النحو املتوقع منه .باختبار املعلومات املتحصل علیھا ()inputبعد
إمداده بالبیانات الالزمة ( )outputله.
• اختبار الوظیفة_ : Function Testing

43

ويقصد به اختبار النظام بعد تجميع كل مكوناته للتأكد من أنه يؤدي الوظیفة التي يتعين علیه
القیام بھا ،واملوضحة في وثائق متطلبات النظام .عندما يجتاز النظام ھذا االختبار يمكننا
اعتباره نظام عاملFunctioning System
• اختبار األداء -:تم اختبار مكونات النظام كل منها على حدا وذلك للتأكد من سالمة املكونات
وصحة املخرجات حيث تم اختبار مكونات مثل مكونات تسجيل الدخول وإنشاء حساب وكذلك
اختبار كل األيقونات والحقول الخاصة باملوقع.
• اختبار التكامل - :هنا تم اختبار مكونات النظام مع بعضها البعض وكذلك التأكد من أنه ال
يوجد تضارب بين هذه املكونات وأن البيانات التي تنتقل بين هذه املكونات تسير كما هو مخطط
لها وذلك بإدخال بيانات حقيقية حتى نتأكد من صحة املخرجات.
• اختبار االستخدام - :وهو الذي يوضح مدي صعوبة أو سهولة استخدام املوقع ويوضح فيه
املستخدم ملطور املوقع في حالة وجود عيوب أو مشاكل لم يضعها املطور في الحسبان.
الشكل التالي يوضح خطوات تطبیق عملیة اختبار النظام ،والتي يحسن تطبیقھا على اي نظام مھما كان
حجمه للتأكد من أنه سیؤدي املھمة املطلوبة منه

الشكل ( )1.5يوضح خطوات تطبيق عملية اختبار النظام[]14
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الفصل السادس
الخالص ــة والتوصي ـ ــات
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 .6الفصل السادس

الخالص ــة والتوصي ـ ــات

االختبار

 .1.6ما أ نجزته الدراسة:

يمكننا القول بفضل هللا وبحمده ،أن املشروع قد حقق أغلب األهداف املرجوة منه وهي "موائمة نظام
املجالت املفتوحة املصدر مع مجلة جامعة سبها" وذلك من أجل الرفع من مستوى األداء.
 .2.6الصعوبات التي واجهت المشروع :ـ

• قلة املراجع والخبرات فيما يتعلق ببرمجيات املصدر املفتوح.
• صعوبة التعامل مع البرمجيات مفتوحة املصدر نظرا لحجم هذه األنظمة.
.3.6الفوائد المكتسبة من المشروع.

• التعرف علي كيفية برمجية املواقع وتعلم لغة My_SQL - PHP -HTML
• التعرف على كيفية التعامل مع أكواد للتحسين من املوقع.
• تعلم البرمجة باستخدام لغة JAVA
.4.6التوصيات.

• دراسة امكانية التعديل علي واجهات االستخدام لنظام ادارة املجالت مفتوحة املصدر ()OJS
• تحسين استجابة النظام أي محاولة التقليل من امللفات الغير ضرورية مثل ( JavaScript,
)Ajax,….,elt
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الخ ـ ـ ـ ـ ـاتمة
الحمد هللا الذي ووفقنا في إتمام هذا البحث والذي يعتبر حقق جزء من األهداف املقامة من أجله ،وأننا
إذ نتقدم بهذا الجهد املتواضع نأمل أن يفيد األقسام العلمية للكلية اعترافا وإجالال منا بجهودهم
َ
املبذولة طوال سنوات دراستنا ،أملينا أن يكون بديال لتطوير النظام السابق.
ونعلم بأن الكمال هلل وحده وما على العبد إال أن يدعو هللا التوفيق وان يسعى إلى الهدف املراد انجازه
ونحن دعونا هللا التوفيق ونتمنى أن يكون سعينا مشكورا " فما كان التميز من فراغ أال أن هناك أيدي
تسعى لرقي األفكار".
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الملــــــــــــــــــــــــحق
دليل المستخدم
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❖ األدوات املستخدمة لتنفيذ املجلة :OJS
لتنفيذ املجلة  OJSتحتاج للعديد من األدوات
□ تعريف السيرفراملحليApache:
السيرفر املحلي ، Apacheعبارة عن برنامج تستطيع من خالله تحويل جهاز الكومبيوتر لديك إلى سيرفر،
وتركيب ما تشاء عليه من السكريبتات والصفحات التجريبية ،بهدف فحصها وإصالح ما بها من عيوب،
قبل رفعها إلى اإلنترنت .توجد العديد من البرامج التي تقوم بتحويل جهاز الكومبيوتر إلى سيرفر محلي
(… (EasyPHP – XAMPPمن أشهرها برنامج الـWAMP Server.
□ ماهو WAMP Server؟
عبارة عن برنامج لعمل سيرفر شخص ي على جهازك ،و هو اختصار لـ Windows Apache My_SQL -
 ،PHPفوائده عديدة أهمها إعداد بيئة شبيهة ببيئة السيرفرات املستضيفة للمواقع ،لتجربة
االسكريبتات قبل رفعها.

□ مميزات برنامج الWAMP Server:
• السماح باالنتقال عبر اإلنترنت غير املتصل.
• التعامل مع اصدارات متعددة من الـMySQL. ،PHP ، Apache
• إدارة اإلعدادات الخاصة بالشبكة.

□ شرح تثبيت برنامج الـWAMP Server:

51

لتثبيت برنامج الـ  WAMP Serverعلى جهازك ،قم أوال بتحميل أخر نسخة من البرنامج قم بتحميل
النسخة املناسبة لنظام التشغيل لديك ،إما  ، Bits32أو  Bits.64بعد تنزيل البرنامج على جهازك ،ابدأ
عملية التثبيت بالضغط على أيقونة البرنامج.

عملية اإلعداد لتثبيت السيرفر بدأت ،اضغط  Nextللمتابعة .واتبع املراحل التالية:

أشر على الخيار  ،I accept the agreementللموافقة على شروط استخدام البرنامج ،ثم اضغط .Next
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قم بتحديد املسار الذي تريد تثبيت ملفات البرنامج عليه (يفضل تركه كما هو) ،ثم اضغطNext.

ُ
نتابع Next
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نختار املتصفح الذي نرغب في جعله افتراضيا للسيرفر

نأشر على Allow access
54

مباشرة بعد الضغط على  ،Finishسوف تظهر أيقونة صغيرة بشريط املهام تحوي جميع إعدادات
البرنامج،
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وهنا انتهينا من تثبيت برنامج  WAMP Serverومن تم نقوم بفتح وتثبيت صفحة املجلة
❖ نظام املجلة املفتوحة ()open journal system
□ ما هو (:)open journal system
مشروع املعرفة العامة هو مبادرة بحث وتطوير موجهة نحو تحسين جودة البحوث األكاديمية والعامة
من خالل تطوير بيئات مبتكرة للنشر وتبادل املعلومات عبر اإلنترنت.
بدأت في عام  ،1998طورت  PKPأنظمة  Open Journalو Open Conference Systemsو Open
 - Monograph Pressبرامج مجانية إلدارة ونشر ودفتر املجالت واملؤتمرات ،باإلضافة إلى Open
 Archives Harvesterو - Lemon8-XMLلتسهيل فهرسة البحوث واملنح الدراسية .يتم استخدام
برمجيات املصدر املفتوح في جميع أنحاء العالم لزيادة إمكانية الوصول إلى املعرفة وتحسين اإلدارة
العلمية ،مع تقليل تكاليف النشر إلى حد كبير .انظر موقع  PKPللعروض التوضيحية والتنزيالت
واملعلومات حول هذه األنظمة.
يوجد في جامعة كولومبيا البريطانية ،وجامعة سيمون فريزر ،وجامعة ستانفورد ،وجامعة والية أريزونا،
ويقيم برنامج بحث نشط حول تأثير زيادة الوصول إلى املعرفة ،مع املنشورات الناتجة ،التي يعود تاريخها
إلى عام  ،1998واملتاحة على موقع الكتروني.
□ متطلبات النظام- :
يوص ى ببيئة الخادم التي تفي باملتطلبات التالية:
• دعم ( PHP (4.2.xأو أحدث.
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• ) My_SQL (3.23أو أحدث أو ( PostgreSQL (7.1أو أحدث
• ) Apache (1.3.2xأو ما بعده أو ( Apache 2 (2.0.4xأو أحدث أو  Microsoft IIS 6مطلوب
()PHP 5.x
•  Linuxو  BSDو  Solarisو  Mac OS Xوأنظمة تشغيل Windows
قد تعمل اإلصدارات أو األنظمة األساسية األخرى ولكنها غير مدعومة وربما لم يتم اختبارها.

□ شرح تثبيت open journal system:
لتثبيت open journal systemعلى جهازك ،قم أوال بتحميل أخر نسخة من بعد تنزيل البرنامج على
جهازك ،ابدأ عملية التثبيت بفك ضغط امللف كما هو موضح

ثم نقوم بنقل امللف داخل مجلد برنامج  WAMP Serverفي القرص  Cواعادة تسميته كما هو موضح
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بعد تسمية البرنامج نقوم بفتح املتصفح وكتابة localhost/ojs/index.php/index/install
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وبعد االنتهاء من تعبئة البيانات وادخالها تظهر لنا الصفحة

لتغيير عنوان املوقع الخاص بك ،أي نص على الصفحة الرئيسية ،أو معلومات االتصال الرئيسية
الخاصة بك ،من بين أمور أخرى ،سوف تحتاج إلى مراجعة إعدادات املوقع الخاص بك.
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الستضافة مجلة او لتعديل اعدادات املجلة يمكن الدخول من نافذة االدارة علي يمين الصفحة

□ استضافة وتعديل مجلة- :
 .bمديراملجلة
يتحمل مدير املجلة مسؤولية إعداد موقع ويب املجلة ،وتهيئة خيارات النظام ،وإدارة حسابات
املستخدمين .هذا ال ينطوي على أي مهارات تقنية متقدمة ،لكنه يستلزم ملء نماذج على شبكة
اإلنترنت وتحميل امللفات .كما يسجل مدير الجرائد ً
أيضا املحررين ،ومحرري األقسام ،ونسخ

ً
املستندات ،ومحرري التصميم ،واملراجعين ،واملؤلفين ،واملراجعين .بدال من ذلك ،إذا كانت
أسماء املستخدمين املحتملين وعناوين بريدهم اإللكتروني موجودة بالفعل في قاعدة بيانات
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أخرى (على سبيل املثال ،جدول بيانات) ،فيمكن استيرادها إلى النظام .كما يمكن لـمدير
(ً )Journal Manager
أيضا الوصول إلى ميزات اإلدارة األخرى في املجلة ،ويمكنه إنشاء أقسام
جديدة للمجلة ،وإعداد نماذج املراجعة ،وتحرير رسائل البريد اإللكتروني االفتراضية ،وإدارة
أدوات القراءة ،وعرض اإلحصاءات والتقارير.
 .cانشاء مجلة جديدة
إلنشاء مجلة جديد ،ما عليك سوى النقر فوق ارتباط استضافة مجلة وملء نموذج إعدادات
التالية.

الشكل يبين ملء إعدادات األساسية

خيارات النموذج هي كما يلي:
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• عنوان املجلة :هذا الحقل إلزامي .سيظهر ما تدخله هنا على أنه عنوان املجلة الجديدة في رأسها.
يمكنك تغيير عنوان املجلة في تاريخ الحق ،وسيتمكن مديرو املجلة من تغييرها وتحميل صور
العناوين ،من صفحات إدارة املجلة ً
أيضا.
• وصف املجلة :سيظهر أي ش يء تم إدخاله في هذا الحقل في الصفحة الرئيسية للمجلة الجديدة.
يمكنك تغيير هذا في اي وقت الحق ،وسيتمكن مديرو املجلة من تغيير املعلومات ً
أيضا من
صفحات إدارة املجلة.
• املسار :هذا الحقل إلزامي .سيصبح املسار الذي تدخله هنا ً
جزءا من عنوان املجلة الجديد،
املدرج بعد  .index.phpعلى سبيل املثال ،إذا كان عنوان املجلة هو Journal of Canadian
 ،Studiesفقد ترغب في أن يكون املسار الخاص بك " ،”jcsأو ربما " ."canstudiesإذا أدخلت
" ،”jsفسيكون عنوان  URLلهذه املجلة هو  .http://example.com/index.php/jcsيمكنك
الرجوع إلى هذه الصفحة وتغيير قيمة املسار في تاريخ الحق.
• تمكين هذه املجلة من الظهور ً
علنا على املوقع :يؤدي تحديد هذا املربع إلى عرض عنوان املجلة
كحلقة تشعبية على الصفحة الرئيسية للموقع .إذا قمت بإلغاء تحديد املربع ،فلن يتم إدراج
املجلة  -ولكن سيظل بإمكان  URLالوصول إلى املستخدمين غير املميزين.
سيتم إنشاء املجلة بعد ملء جميع املعلومات املناسبة والنقر على الزر حفظ .باإلضافة إلى ذلك ،سيتم
تسجيلك كمدير مجلة في هذه املجلة الجديدة .في هذه املرحلة ،ستكون املستخدم الوحيد املسجل لهذه
املجلة.
□ اضافة املقاالت واالوراق البحثية- :
تطلب الدراسة الجامعية واألكاديمية منك تقديم األوراق البحثية .حيث تستخدم الورقة البحثية في
شرح وتوصيف املواضيع العلمية واالجتماعية والتقنية ،لذألك في هذا املوقع يمكنك اضافة ونشر او
االطالع على االوراق البحثية واملقاالت لالستفادة منها.
• أوال اختيار املجلة املناسبة لنشر العدد فيها
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• ثم الدخول الي خيار االعداد في الجانب االيمن من الصفحة

□ تحضيراألعداد القادمة وإدارة األعداد الحالية عبرهذه الصفحة:
يمكن توسيع كل عدد تظهره هذه الصفحة عبر السهم الصغير إلى اليسار الذي يعطيك املزيد من
الخيارات.
• التعديل :تعديل املحتويات والبيانات الوصفية لهذا العدد.
• املعاينة/االستعراض :الذهاب مباشرة إلى موضع العدد في مجلتك أو مشاهدة ما سوف يظهر به
العدد ضمن املوقع إن لم يكن قد سبق نشره.

ً
• نشر/إلغاء نشر العدد :نشر العدد سيجعله متاحا بشكل عام في موقعك.
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• الحذف :حذف العدد إجراء ال يمكن التراجع عنه.

• األعداد املستقبلية

ً
ً
عاين األعداد املستقبلية أو أنش ئ عددا جديدا من هذا املقطع.
ً
ال بد من إنشاء األعداد بمدة كافية من تاريخ إطالقها لتتمكن من جدولة املقاالت فيها تمهيدا للنشر.
بمجرد جدولة املقاالت لعدد معين ،سيكون بإمكانك التحكم بجدول محتوياته.

• األعداد السابقة
معاينة كل األعداد املنشورة عبر هذا املقطع.
• تعديل العدد
تفاصيل العدد يمكن تعديلها بضمنها جدول املحتويات ،تاريخ النشر ،تفاصيل العنوان واملجلد .إن
ً
كنت تستعمل أي من املعرفات الرقمية مثل  ،DOIفيمكن تعديلها أيضا هنا.
• جدول املحتويات

ً
إعادة ترتيب املؤلفات املجدولة للنشر في هذا العدد .بإمكانك أيضا إعادة ترتيب أقسام كاملة ،كما

لو أردت أن يظهر قسم ما قبل قسم آخر.
• انشاء عدد
ألنشاء عدد انقر على انشاء عدد في اعلي يسار الصفحة كما هو مبين
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ً
البيانات األساسية ،مثل تاريخ النشر ،العنوان ،رقم املجلد والسنة يمكن إعدادها هنا .إذا لم تكن راغبا
بإظهار أي معلومات عن املجلد في املوقع ،عليك أن تزيل التأشيرات ذات الصلة هنا ،.كما أنك تستطيع
ً
ً
أن تضيف إلى العدد وصفا موجزا وصورة غالف.
□ اضافة مقال او ورقة بحثية
تقديم طلب نشر جديد بإمكانك الشروع بتقديم طلب نشر عبر النقر على زر طلب نشر جديد الذي
يظهر أعلى أي من قوائم التقديم.
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• مساراتي :هذا الباب يقدم معلومات عن طلبات النشر املعينة لك .هذا سيساعدك في تتبع مهامك
اليومية في املوقع.
املحررون سيشاهدون إشعارات تتعلق بتجاوز مهلة التحكيم .املحكمون سيتابعون مواعيد تسليم
التحكيمات الخاصة بهم .املؤلفون سيطلعون على املراحل التي تمر بها طلباتهم للنشر في املوقع.
• غير املعينة :مدراء التحرير يمكنهم معاينة طلبات النشر الجديدة التي لم لتم تعيينها إلى أي من طاقم
التحرير .استعمل هذا الباب لضمان أن كل طلب نشر جديد قد أخذ مجراه الصحيح ضمن أعمال
هيئة التحرير.
• النشط :أعثر على أي طلب نشر في النظام لم ينشر بعد أو تعرض للرفض .هذا الباب متاح فقط
للمحررين وللمشرفين في املوقع.

ً
• املحفوظات :أعثر على طلبات النشر التي تم نشرها فعليا أو تعرضت للرفض .كل الطلبات التي لم
تعد في أي من مراحل التحرير يمكن إيجادها هنا.
لتقديم طلب نشر جديد نقوم بالنقر على طلب جديد وملئ النماذج الطلب كما هو مبين
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 .aتضمن الخطوة االولي في فهم املؤلف لقواعد إرسال املجلة .سيتعين على املؤلف اختيار
القسم املناسب لتقديمه ،وسيتم تزويده بمعلومات عن بيان خصوصية املجلة ،وإشعار
حقوق النشر ،وبيان الفوائد املتنافسة و  /أو رسوم املؤلف ،إن وجدت .إذا كنت بحاجة إلى
أي مساعدة ،يتم توفير االتصال بالدعم الفني في املجلة أعلى هذه الصفحة.

 .bالخطوة الثانية املقدمة :تحميل التقديم
تسمح لك الخطوة الثانية من اإلرسال بإرسال ملف التقديم ،وعادة ما يكون مستند معالجة
الكلمات.
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• نقر فوق استعراض لفتح نافذة اختيار ملف لتحديد موقع امللف على القرص الصلب
لجهاز الكمبيوتر الخاص بك.
• حدد موقع امللف الذي ترغب في إرساله وقم بتمييزه.
• انقر فوق فتح في نافذة اختيار ملف ،والتي تضع اسم امللف في هذه الصفحة.
• انقر فوق تحميل في هذه الصفحة ،التي تقوم بتحميل امللف من الكمبيوتر إلى موقع
ويب املجلة وإعادة تسميته بعد اتفاقيات الجريدة.
• بمجرد تحميل التقديم ،انقر فوق حفظ ومتابعة.
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 .cالخطوة الثالثة املقدمة :إدخال بيانات تعريف التقديم
الخطوة الثالثة من عملية التقديم تخدم جمع كل البيانات الوصفية ذات الصلة من املؤلف.
يغطي القسم األول من البيانات الوصفية أدخال عنوان التقديم وامللخص.
إذا كان هناك مؤلفين متعددين للتقديم ،يمكن إضافة معلوماتهم باستخدام زر اضافة مساهم.
يمكنك ً
أيضا إعادة ترتيب قائمة املؤلفين ،وجعل أحد املؤلفين االتصال الرئيس ي باملحرر،
وحذف أي مؤلفين تمت إضافتهم عن طريق الخطأ.

 .dلخطوة الرابعة :تأكيد التقديم
ً
ملخصا للتقديم الذي قدم
تقدم هذه الخطوة النهائية
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□ مجريات التحرير- :
مجريات التحرير تسمح لك أن تقود طلب النشر من مرحلة التقييم األولي إلى التحكيم فالتدقيق ثم
َّ
اإلنتاج ،حيث يجري تحضير املؤلف للنشر.
كل باب في صفحة املخطط االنسيابي توفر لك املعلومات ،األدوات وألواح املناقشات التي تحتاجها
ً
إلكمال املهام املتعلقة بتلك املرحلة .يمكنك إضافة مساهمين ملساعدتك .وعندما تصير جاهزا ،سيتم
تجهيزك بمجموعة من إجراءات التحرير املناسبة لكل مرحلة.

□ ادارة تفاصيل طلبات النشر- :
ً
تفاصيل طلبات النشر تظهر أعلى الصفحة .في هذا املوضع ستجد أيضا أدوات تساعدك في إدارة
البيانات الوصفية وإجراءات التحرير املاضية .البيانات املضافة إلى طلبات النشر باستعمال هذه
األدوات تبقى لصيقة بها خالل جميع املراحل.
• البيانات الوصفية
قسم البيانات الوصفية يتضمن ثالثة أبواب :طلبات النشر ،املنشورات واملعرفات.
طلبات النشر يشتمل على البيانات الوصفية للمؤلفات ،كالعنوان وامللخص واملساهمون والكلمات
املفتاحية.
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َّ
املنشورات تضم معلومات عن أي من األعداد التي سيظهر فيها هذا املؤلف مع مدى الصفحات
(اختياريا) ،وتفاصيل عن الصالحيات.
املعرفات تتيح املجال إلضافة أي معرفات ترميز عامة.
• التأريخ
أضف مالحظاتك لتبقى محفوظة وعاين سجل الوقوعات الذي يوثق كل األحداث املتعلقة بطلب
ً
النشر هذا .يمكن الوصول إلى بيانات التأريخ من قبل املحررين واملشرفين حصرا.
• مكتبة طلبات النشر
مستودع للوصول السريع إلى أية ملفات قد ترغب بمتابعتها مع طلب النشر .هذا مفيد فيما يختص
ً
بامللفات التي ال ترتبط تحديدا بأي من مراحل التحرير ،مثل العقود املوقعة ،ملفات التسويق ،أو
اإلرشادات التي ترغب بمشاركتها مع املدققين أو غيرهم من املساعدين في املجلة.
يمكنك إضافة امللفات بشكل سريع إلى مكتبة الناشر عبر النقر على معاينة مكتبة الوثائق.
❖ إجراءات التحرير
ً
في الزاوية العليا اليمنى من أية مرحلة ستشاهد إجراءات التحرير املتاحة لك .هذه قد تتغير تبعا لكل
مرحلة ،لكن على وجه العموم ،يمكنك عبرها إكمال املرحلة الحالية واملتابعة إلى املرحلة التي تليها.
□ املساهمون
على يمين كل مرحلة من املخطط االنسيابي ،ستشاهد قائمة باملستخدمين الذين لديهم حق الوصول إلى
تلك املرحلة .يمكنك إضافة مساعدي تحرير ،مدققين ،محررين طباعيين أو غيرهم من األشخاص
الذين ترغب بمنحهم حق الوصول إلى املرحلة الحالية.
ً
عندما تضيف مستخدما ،سيكون بإمكانه الوصول إلى كل املراحل املرتبطة بالدور املمنوح له .على سبيل
املثال :املحرر املضاف إلى مجموعة املساهمين سيكون له حق الوصول إلى كل مرحلة .ولكن املدقق
سيتمكن فقط من الوصول إلى مرحلة التدقيق.
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لن تكون بحاجة إلى إضافة محكمين إلى لوحة املساهمين .بمجرد ذهابك إلى مراحل التحكيم سيكون
بإمكانك إدارة املحكمين عبر لوحة أكثر مالئمة لهذا األمر.
□ إجراءات التحرير
• اإلرسال إلى التحكيم
إرسال طلب النشر إلى مرحلة التحكيم حيث سيخضع للتحكيم من قبل املحكمين املعتمدين لدى
املجلة.
خالل مرحلة التحكيم ،يعين املحرر محكمين ملعالجة طلب النشر.
ً
بمجرد أن يسلم املحكمون تقييماتهم وتوصياتهم يكون املحرر مسؤوال عن اتخاذ قرار من شأنه
َّ
الحكم على مدى صالحية املؤلف للنشر أو أنه يستدعي املزيد من التنقيحات.
ً
إفتراضيا ،تبدأ مراحل التحكيم عبر الجولة  1من جوالت التحكيم .قد يتم اللجوء إلى جوالت أخرى
إذا التمس املحرر تعديالت جوهرية تستدعي املرور في جوالت تحكيم أخرى.

• اإلرسال للتدقيق
َّ
إرسال املؤلف إلى مرحلة التدقيق إذا أردت تجاوز مرحلة التحكيم بالكامل.
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ً
خالل مرحلة التدقيق ،يعين املحرر مدققا ملعالجة ملفات طلب النشر .سيقوم املدقق ،والذي عادة
َّ
ً
ً
من يكون شخصا محترفا ،بتطبيق إرشادات التحرير على املؤلف ،تحسين نوعية وصفاء النصوص،
َّ
تصحيح أي أخطاء نحوية وتهيئة املؤلف ليتحول إلى صيغة النشر.
هذه هي املرحلة األخيرة قبل أن تقوم بإنشاء صيغ جاهزة للنشر مثل ملفات  PDFأو  .ePubإذا لم
تكن لديك املوارد الكافية لتوظيف مدقق محترف ،خصص هذه املرحلة لتلقي نظرة فاحصة على
املواد التي من املفترض نشرها ،دقق املعطيات ،صحح أي أخطاء وتواصل مع املؤلف لتوضيح
النقاط الغامضة إن وجدت.
َّ
يمكن للمحرر إرسال املؤلف إلى مرحلة اإلنتاج عند اكتمال ملفات التدقيق بشكلها النهائي .كل
ً
امللفات في لوحة التدقيق سيتم تمريرها تلقائيا إال إذا اختار املحرر عكس ذلك.

• اإلنتاج
خالل مرحلة اإلنتاج ،يعين املحرر مساعدي إنتاج سيقومون بتحضير ملفات النشر النهائية والتي
تعرف عادة باأللواح الطباعية.
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َّ
ً
بمجرد ما تكون جاهزا لنشر املؤلف ،عليك جدولته للنشر في عدد قادم من املجلة .إن زر جدوله للنشر
يسمح لك باختيار عدد مستقبلي ،تحديد تاريخ النشر ،وضع صالحيات الترخيص وإضافة أرقام
ُ
الصفحات لو أريد ذلك.

 12.5.5اضافة املقاالت واالوراق البحثية- :
تطلب الدراسة الجامعية واألكاديمية منك تقديم األوراق البحثية .حيث تستخدم الورقة البحثية في
شرح وتوصيف املواضيع العلمية واالجتماعية والتقنية ،لذألك في هذا املوقع يمكنك اضافة ونشر او
االطالع على االوراق البحثية واملقاالت لالستفادة منها.
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اوال اختيار املجلة املناسبة لنشر العدد فيها

ثم الدخول الي خيار االعداد في الجانب االيمن من الصفحة

تحضيراألعداد القادمة وإدارة األعداد الحالية عبرهذه الصفحة:
يمكن توسيع كل عدد تظهره هذه الصفحة عبر السهم الصغير إلى اليسار الذي يعطيك املزيد من
الخيارات.
• التعديل :تعديل املحتويات والبيانات الوصفية لهذا العدد.
• املعاينة/االستعراض :الذهاب مباشرة إلى موضع العدد في مجلتك أو مشاهدة ما سوف يظهر به
العدد ضمن املوقع إن لم يكن قد سبق نشره.

ً
• نشر/إلغاء نشر العدد :نشر العدد سيجعله متاحا بشكل عام في موقعك.
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• الحذف :حذف العدد إجراء ال يمكن التراجع عنه.

 األعداد املستقبليةً
ً
عاين األعداد املستقبلية أو أنش ئ عددا جديدا من هذا املقطع.
ً
ال بد من إنشاء األعداد بمدة كافية من تاريخ إطالقها لتتمكن من جدولة املقاالت فيها تمهيدا للنشر.
بمجرد جدولة املقاالت لعدد معين ،سيكون بإمكانك التحكم بجدول محتوياته.
 األعداد السابقةمعاينة كل األعداد املنشورة عبر هذا املقطع.
 تعديل العددتفاصيل العدد يمكن تعديلها بضمنها جدول املحتويات ،تاريخ النشر ،تفاصيل العنوان واملجلد .إن كنت
ً
تستعمل أي من املعرفات الرقمية مثل  ،DOIفيمكن تعديلها أيضا هنا.
 جدول املحتوياتً
إعادة ترتيب املؤلفات املجدولة للنشر في هذا العدد .بإمكانك أيضا إعادة ترتيب أقسام كاملة ،كما لو
أردت أن يظهر قسم ما قبل قسم آخر.
 انشاء عدد76

ألنشاء عدد انقر على انشاء عدد في اعلي يسار الصفحة كما هو مبين

ً
البيانات األساسية ،مثل تاريخ النشر ،العنوان ،رقم املجلد والسنة يمكن إعدادها هنا .إذا لم تكن راغبا
بإظهار أي معلومات عن املجلد في املوقع ،عليك أن تزيل التأشيرات ذات الصلة هنا ،.كما أنك تستطيع
ً
ً
أن تضيف إلى العدد وصفا موجزا وصورة غالف.
اضافة مقال او ورقة بحثية
تقديم طلب نشر جديد بإمكانك الشروع بتقديم طلب نشر عبر النقر على زر طلب نشر جديد الذي
يظهر أعلى أي من قوائم التقديم.
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• مساراتي :هذا الباب يقدم معلومات عن طلبات النشر املعينة لك .هذا سيساعدك في تتبع مهامك
اليومية في املوقع.
املحررون سيشاهدون إشعارات تتعلق بتجاوز مهلة التحكيم .املحكمون سيتابعون مواعيد تسليم
التحكيمات الخاصة بهم .املؤلفون سيطلعون على املراحل التي تمر بها طلباتهم للنشر في املوقع.
• غير املعينة :مدراء التحرير يمكنهم معاينة طلبات النشر الجديدة التي لم لتم تعيينها إلى أي من طاقم
التحرير .استعمل هذا الباب لضمان أن كل طلب نشر جديد قد أخذ مجراه الصحيح ضمن أعمال
هيئة التحرير.
• النشط :أعثر على أي طلب نشر في النظام لم ينشر بعد أو تعرض للرفض .هذا الباب متاح فقط
للمحررين وللمشرفين في املوقع.

ً
• املحفوظات :أعثر على طلبات النشر التي تم نشرها فعليا أو تعرضت للرفض .كل الطلبات التي لم
تعد في أي من مراحل التحرير يمكن إيجادها هنا.

لتقديم طلب نشر جديد نقوم بالنقر على طلب جديد وملئ النماذج الطلب كما هو مبين
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تضمن الخطوة االولي في فهم املؤلف لقواعد إرسال املجلة .سيتعين على املؤلف اختيار القسم املناسب
لتقديمه ،وسيتم تزويده بمعلومات عن بيان خصوصية املجلة ،وإشعار حقوق النشر ،وبيان الفوائد
املتنافسة و  /أو رسوم املؤلف ،إن وجدت .إذا كنت بحاجة إلى أي مساعدة ،يتم توفير االتصال بالدعم
الفني في املجلة أعلى هذه الصفحة.

الخطوة الثانية املقدمة :تحميل التقديم
تسمح لك الخطوة الثانية من اإلرسال بإرسال ملف التقديم ،وعادة ما يكون مستند معالجة الكلمات.
• انقر فوق استعراض لفتح نافذة اختيار ملف لتحديد موقع امللف على القرص الصلب
لجهاز الكمبيوتر الخاص بك.
• حدد موقع امللف الذي ترغب في إرساله وقم بتمييزه.
• انقر فوق فتح في نافذة اختيار ملف ،والتي تضع اسم امللف في هذه الصفحة.
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• انقر فوق تحميل في هذه الصفحة ،التي تقوم بتحميل امللف من الكمبيوتر إلى موقع ويب
املجلة وإعادة تسميته بعد اتفاقيات الجريدة.
• بمجرد تحميل التقديم ،انقر فوق حفظ ومتابعة.

الخطوة الثالثة املقدمة :إدخال بيانات تعريف التقديم
الخطوة الثالثة من عملية التقديم تخدم جمع كل البيانات الوصفية ذات الصلة من املؤلف .يغطي
القسم األول من البيانات الوصفية أدخال عنوان التقديم وامللخص.

80

إذا كان هناك مؤلفين متعددين للتقديم ،يمكن إضافة معلوماتهم باستخدام زر اضافة مساهم .يمكنك
ً
أيضا إعادة ترتيب قائمة املؤلفين ،وجعل أحد املؤلفين االتصال الرئيس ي باملحرر ،وحذف أي مؤلفين
تمت إضافتهم عن طريق الخطأ.

ً
ملخصا للتقديم الذي قدم
الخطوة الرابعة :تأكيد التقديم ،تقدم هذه الخطوة النهائية

□ مجريات التحرير- :
مجريات التحرير تسمح لك أن تقود طلب النشر من مرحلة التقييم األولي إلى التحكيم فالتدقيق ثم
َّ
اإلنتاج ،حيث يجري تحضير املؤلف للنشر.
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كل باب في صفحة املخطط االنسيابي توفر لك املعلومات ،األدوات وألواح املناقشات التي تحتاجها
ً
إلكمال املهام املتعلقة بتلك املرحلة .يمكنك إضافة مساهمين ملساعدتك .وعندما تصير جاهزا ،سيتم
تجهيزك بمجموعة من إجراءات التحرير املناسبة لكل مرحلة.

ادارة تفاصيل طلبات النشر- :
ً
تفاصيل طلبات النشر تظهر أعلى الصفحة .في هذا املوضع ستجد أيضا أدوات تساعدك في إدارة
البيانات الوصفية وإجراءات التحرير املاضية .البيانات املضافة إلى طلبات النشر باستعمال هذه
األدوات تبقى لصيقة بها خالل جميع املراحل.
• البيانات الوصفية
قسم البيانات الوصفية يتضمن ثالثة أبواب :طلبات النشر ،املنشورات واملعرفات.
▪ طلبات النشر يشتمل على البيانات الوصفية للمؤلفات ،كالعنوان وامللخص واملساهمون
والكلمات املفتاحية.

َّ
▪ املنشورات تضم معلومات عن أي من األعداد التي سيظهر فيها هذا املؤلف مع مدى
الصفحات (اختياريا) ،وتفاصيل عن الصالحيات.
▪ املعرفات تتيح املجال إلضافة أي معرفات ترميز عامة.
• التأريخ
أضف مالحظاتك لتبقى محفوظة وعاين سجل الوقوعات الذي يوثق كل األحداث املتعلقة بطلب النشر
ً
هذا .يمكن الوصول إلى بيانات التأريخ من قبل املحررين واملشرفين حصرا.
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• مكتبة طلبات النشر
مستودع للوصول السريع إلى أية ملفات قد ترغب بمتابعتها مع طلب النشر .هذا مفيد فيما يختص
ً
بامللفات التي ال ترتبط تحديدا بأي من مراحل التحرير ،مثل العقود املوقعة ،ملفات التسويق ،أو
اإلرشادات التي ترغب بمشاركتها مع املدققين أو غيرهم من املساعدين في املجلة .يمكنك إضافة امللفات
بشكل سريع إلى مكتبة الناشر عبرالنقر على معاينة مكتبة الوثائق.
إجراءات التحرير
ً
في الزاوية العليا اليمنى من أية مرحلة ستشاهد إجراءات التحرير املتاحة لك .هذه قد تتغير تبعا لكل
مرحلة ،لكن على وجه العموم ،يمكنك عبرها إكمال املرحلة الحالية واملتابعة إلى املرحلة التي تليها.
املساهمون
على يمين كل مرحلة من املخطط االنسيابي ،ستشاهد قائمة باملستخدمين الذين لديهم حق الوصول إلى
تلك املرحلة .يمكنك إضافة مساعدي تحرير ،مدققين ،محررين طباعيين أو غيرهم من األشخاص
الذين ترغب بمنحهم حق الوصول إلى املرحلة الحالية.
ً
عندما تضيف مستخدما ،سيكون بإمكانه الوصول إلى كل املراحل املرتبطة بالدور املمنوح له .على سبيل
املثال :املحرر املضاف إلى مجموعة املساهمين سيكون له حق الوصول إلى كل مرحلة .ولكن املدقق
سيتمكن فقط من الوصول إلى مرحلة التدقيق.
لن تكون بحاجة إلى إضافة محكمين إلى لوحة املساهمين .بمجرد ذهابك إلى مراحل التحكيم سيكون
بإمكانك إدارة املحكمين عبر لوحة أكثر مالئمة لهذا األمر.
إجراءات التحرير
أ -اإلرسال إلى التحكيم
إرسال طلب النشر إلى مرحلة التحكيم حيث سيخضع للتحكيم من قبل املحكمين املعتمدين لدى
املجلة.
خالل مرحلة التحكيم ،يعين املحرر محكمين ملعالجة طلب النشر.
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ً
بمجرد أن يسلم املحكمون تقييماتهم وتوصياتهم يكون املحرر مسؤوال عن اتخاذ قرار من شأنه الحكم
َّ
على مدى صالحية املؤلف للنشر أو أنه يستدعي املزيد من التنقيحات.
افتراضيا ،تبدأ مراحل التحكيم عبر الجولة  1من جوالت التحكيم .قد يتم اللجوء إلى جوالت أخرى إذا
التمس املحرر تعديالت جوهرية تستدعي املرور في جوالت تحكيم أخرى.

ب -اإلرسال للتدقيق
َّ
إرسال املؤلف إلى مرحلة التدقيق إذا أردت تجاوز مرحلة التحكيم بالكامل.
ً
خالل مرحلة التدقيق ،يعين املحرر مدققا ملعالجة ملفات طلب النشر .سيقوم املدقق ،والذي عادة من
َّ
ً
ً
يكون شخصا محترفا ،بتطبيق إرشادات التحرير على املؤلف ،تحسين نوعية وصفاء النصوص ،تصحيح
َّ
أي أخطاء نحوية وتهيئة املؤلف ليتحول إلى صيغة النشر.
هذه هي املرحلة األخيرة قبل أن تقوم بإنشاء صيغ جاهزة للنشر مثل ملفات  PDFأو  .ePubإذا لم تكن
لديك املوارد الكافية لتوظيف مدقق محترف ،خصص هذه املرحلة لتلقي نظرة فاحصة على املواد التي
من املفترض نشرها ،دقق املعطيات ،صحح أي أخطاء وتواصل مع املؤلف لتوضيح النقاط الغامضة إن
وجدت.
َّ
يمكن للمحرر إرسال املؤلف إلى مرحلة اإلنتاج عند اكتمال ملفات التدقيق بشكلها النهائي .كل امللفات في
ً
لوحة التدقيق سيتم تمريرها تلقائيا إال إذا اختار املحرر عكس ذلك.
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ت -اإلنتاج
خالل مرحلة اإلنتاج ،يعين املحرر مساعدي إنتاج سيقومون بتحضير ملفات النشر النهائية والتي تعرف
عادة باأللواح الطباعية.

َّ
ً
بمجرد ما تكون جاهزا لنشر املؤلف ،عليك جدولته للنشر في عدد قادم من املجلة .إن زر جدوله للنشر
يسمح لك باختيار عدد مستقبلي ،تحديد تاريخ النشر ،وضع صالحيات الترخيص وإضافة أرقام
ُ
الصفحات لو أريد ذلك.
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وما توفيقي إال باهلل
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