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لنا إال ما علمتنا قالوا سبحانك ال علم

نت العليم الحكيمأإنك
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المقدمة

لشبكة مع التقدم الملحوظ للتقنيات واالدوات المتوفرة على ا•

احث العلمي، العنكبوتية والتي تساعد بشكل كبير في عمل الب

ر توجب علينا جمع االعمال البحثية وانتقاء منافذ النش

ا المعتبرة حتى نعكس صورة ايجابية عن رصانة اعمالن

نعكس وهذا ي. وتعزيز مكانتنا العلنية في المجتمع البحثي 

حث العلمي ايجابيا على كليتنا وجامعتنا ونحقق بذلك غاية الب

م الذي هو محاولة اكتشاف المعرفة وتنميتها ومراقبتها ث

.عرضها لزيادة المعرفة البشرية
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الهدف العام

اتاالليتوضيحفيالتدريسهيئةاعضاءمساعدة

قياسهاوكيفيةنشرهاوالياتالبحثيللنتاجالحديثة

فيوالتميزالجودةمنعالمستواتحقيقالىوصوال
العلميالبحث

االهداف الخاصة

ةماهيفيالتدريسهيئةاعضاءتفاعلزيادة1.

.وتسويقهالعلميالنتاجحصر

لباحثلالعلميةاالنتاجيةقياسكيفيةتوضيح2.

.متنوعةموشراتباستخدام

لبحثاكتابةفيالحديثةاالساليبعلىالتعرف3.

.العلمي

العلميللنشرالصحيحةاالساليبتوضيح4.
المحكم



اهم التحديات التي تواجه الباحث العلمي

.الدافعية لإلنتاج وانتظار الترقيات العلمية 1.

ناصب االنشغال المكثف بالمهام المكتبية والتدريسية والم2.

.االدارية واالمور الحياتية 

.نقص او ضعف في القدرات المهارية 3.

.ية ضعف التمرس باللغات االجنبية وخصوصا االنكليز4.

.ضعف التشجيع من قبل الجامعات والوزارة 5.
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مؤشرات تقويم الباحثين

-i10مؤشر • index

هو مؤشر يقيس عدد البحوث •

المنشورة والتي لديها على االقل
.استشهادات  مرجعية 10

• H-index  مؤشر

هوووو مؤشووور علوووى جوووودة النتووواج •

وهووووو . العلمووووي لباحووووث معووووين

( بحوثعدد ال)يتضمن تقييم للكم

اسوتخدام هوذا البحووث )والجودة 

ويعتموووود (. فووووي بحوووووث اخوووور 

حسووواب هوووذا العامووول علوووى عووودد 

دد البحوث المنشورة للباحث وعو

الموورات التووي اسووتخدم فيهووا كوول
بحث في بحوث اخر 
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:هناك بعض النقد يؤجه لهذا العامل

كون ان اإلشارة الي بحث معين على سبيل المثال قد ال ي

هذا بسبب جودا البحث بل على العكس لبيان سلبيات

.البحث

.يتجاهل موقع وعدد الباحثين المشتركين في البحث

نه قد نظرا االرتباط هذا المؤشر بعدد البحوث المنشورة فا

ات قليلة ال يكون مؤشرا جيدا لجودة الباحثين في التخصص

.النشر بسبب طبيعة الدراسات فيها



IMPACT FACTOR   عامل التأثير

جلة هو مؤشر مبني على تكرار استخدام بحوث م: عامل التأثير ❖
.وهو قد يعكس جودة هذا المجلة, ما في  منشورات علمية اخر 

قاعدة يتم حساب عامل التأثير بناء على المجالت المسجلة ضمن❖
 journalوبناء على تقارير Thomson Reutersبيانات 

citation reports لهذا القاعدة.

على سبيل المثال يتم 2017لتقدير عامل تأثير مجلة معينة لعام ❖
بحساب عدد المرات التي استخدمت في بحوث نشرت في المجلة 

والتي استخدمت في بحوث نشرت في2015,2016للعامين
عام مجاالت  مؤشرا ضمن قاعدة بيانات ثومسون رويترز في ال

ورة ثم يتم تقسيم هذا العدد على مجموع البحوث المنش. 2017
.2015,2016في المجلة للعامين 
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االنتقادات الموجهة الى عامل التأثير

مجموعات محددة من المجالت مؤشرة في قاعدة بيانوات ثومسوون•
.وبعض التخصصات تغطى بشكل ضعيف, رويترز

لغوات رغوم ادراج بعوض ال. معظم المجالت باللغوة االنكليزيوة فقوط•
.االخر  مؤخرا

تأخوذ وقتوا مدة السنتين تعد قصيرة نسبيا  الن بعض التخصصوات•
.طويال إلنتاج االبحاث

قووود ال تكوووون االبحووواث العامووول هوووو معووودل وبالتوووالي فوووان بعوووض •
حوووث بالمسووتو  المطلوووب فووي المجوواالت ولكنهووا تسووت يد موون الب

.االخر 

د ادراج المجالت ضمن  قاعدة ثومسون رويتورز  مكلوف ماليوا وقو•
.يدفع مجالت رصينة  فعال لعدم االشتراك فيه
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خيارات المجالت غير الرصينة

.هو وضع عامل تأثير وهمي على المجلة: الخيار االول •

ات االعتماد على بعض الشركات او المؤسس: الخيار الثاني•
.لحساب عامل تأثير غير معترف به

خطف اسم مجلة او ناشر ذات عامل تأثير: الخيار الثالث•
.حقيقي بان يكون اسمها مشابه تماما
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فقط من يعط عامل هي شركة ثومسون رويترز 

التأثير
تاج ان حصول اية مجلة علمية عل عامل تأثير من ثومسون رويترز يح

مجلة فضال عن المتطلبات االخر  بخصوص نوعية ال, الى سنوات عدة
.ورصانة بحوثها وكونها ضمن االهتمام الدولي

لتي تقوم شركة ثومسون رويترز بمراجعة سنوية للمجالت العلمية ا
العبها تصن ها وتخرج من قائمة عامل التأثير المجالت التي يثبت ت

ويزيد عامل تأثيرها بشكل غير واقعي او صحيح من خالل االشادة
.لبحوثها بشكل مقصود

وث وان ان عامل التأثير ال يشير من قريب او بعيد ألهمية ونوعية البح
ى وكذلك عل. هذا العامل يعتمد على عدد البحوث المنشورة في المجلة

ولهذا ال , وهما عامالن متغيران, عدد المجالت في قاعدة البيانات
ن المجالت يوصي المؤل ون باعتماد عامل التأثير للمقارنة والم اضلة بي

.او حتى البحوث
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ISSN الرقم التسلسلي المعياري
International Standard Serioc Namber

الت هي جهة تساعد الباحثين في التعرف على افضل المج•

.العلمية على وفق منظومة معلومات متطورة 

قام والرقم المعياري الدولي هو عدد فريد مكون من ثمانية ار•
ةيستخدم لتعريف المطبوعات او الدوريات االلكتروني
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ر يعد المنافس االساس للمعرفة االلكترونية وهي اكب

قاعدة بيانات لالستخالص والكشف انتجتها شركة 

18000لتغطي اكثر من 2004الس ير للنشر عام 

ناشر عالمي 5000عنوان مصدري تنتج اكثر من 

في مجاالت العلوم والتكنولوجيا والطب فضال عن 
العلوم االجتماعية
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قواعد النشر في المجالت الرصينة ضمن
Isi - scopas

Abstractالملخص        1.

Keywordالكلمات االفتتاحية    2.

Introduction(      التقديم )االطار النظري 3.

Methodاالجراءات                      4.

Discussionالمناقشة                         5.

Conclusionاالستنتاج                        6.

Referencesتوثيق المراجع                  7.
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خطوات النشر في المجالت 
العالمية

.اتمام البحث1.

.اختيار المجلة المناسبة2.

.اتباع شروط وقواعد النشر 3.

الكتابة مع مراعاة التدقيق االمالئي 4.
والنحوي



اين ننشر

-:نصائح عند النشر •

ال تعط المحرر مبررا لرفض1.

.بحثك من الوهلة االولى

تعرف على ماذا يريد 2.

.المحررون والمحكمون 

.تقنين وتحسين الكتابة 3.

-:ننشر عندما يكون للمجلة •

ة رقم تصنيف دولي للنسخ1.

.الورقية وااللكترونية

.لها قيمة اعتبارية 2.

لها موقع الكتروني فيه كل3.

.المعلومات 

.تصدر بشكل منتظم 4.

هيئة التحرير من االساتذة 5.
.المشهود لهم علميا 

10/4/2017 د ماهر احمد عاصي العيساوي.ا



لماذا الرفض المبدئي للبحث

.البحث ال يتوافق مع اهداف المجلة 1.

.ال يثري العلم2.

.ضعف الكتابة 3.

.الضعف في التطبيق 4.

.االمانة العلمية 5.
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االمور الواجب اتباعها عند الكتابة

.استخدم عنوان قصير1.

.اكتب ملخصا وصفيا واضحا يتضمن الكلمات االفتتاحية2.

.اكتب بحرفية واتقان فيما يتعلق بموضوعك حصرا3.

.اسند االقتباسات الى مراجعها بدقة 4.

.اكتب خطة تنفيذ البحث برصانة 5.

.استخدم االحصاء المناسب 6.

.اعرض الجداول باختصار 7.

.عزز المناقشة بالمصادر 8.

.استخلص النتائج بدقة 9.

.اكتب المراجع في اخر البحث 10.

:في حال النشر باللغة العربية اكتب مستخلصا باللغة االنكليزية يحتوي على11.

(aاالهداف.

(b الطريقة واالجراءات.

(cالنتائج.

(dاالستنتاجات.
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وقواعد Thomson Reutersذات معامل التأثير والواردة في Elsevierقائمة بعدد من الدوريات التي تصدر عن دار النشر 

Scopusبيانات 
:على قوائم كاملة على الموقعاإلطالعيمكن 

http://www.sciencedirect.com/science/journals
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لمياالمور الواجب اتباعها لتطوير النشر العا

.لمي نشر الوعي  بأهمية النشر العالمي والنهوض بحركة البحث الع1.

خالل تطوير وضعية االنتاجية العلمية ال عضاء هيئة التدريس من2.

.تبني المعايير العلمية في الطرح والمنهجية والمعالجة

اركة تحقيق الحضور العلمي ال عضاء هيئة التدريس من خالل المش3.

.في النشر العالمي وحضور المؤتمرات مع الدعم المالي  

.زارة دعم النشر العلمي ماليا وتفعيل جانب البحث العلمي في الو4.

ئات ايجاد الوقت الكافي لبرامج التطوير والتخفيف من كاهل الهي5.

.التدريسية 
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