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 يغهب انتي انعانًيت انُشز دور يٍ انعديد هُاك•
 انىاقع في ونكٍ انعهًي انُشز ظاهزيا عهيها

 يًا انتجاريت االغزاض اونىياتها في تضع أَها
 وتستدرد انًطهىبت، انعهًيت انزصاَت عٍ يبعدها

 في انباحخيٍ انعهًيت ويجالتها انجهاث هذِ
 فيها، نهُشز انعزاق ويُها انبهداٌ يٍ انكخيز
 انُشز أونىياث ضًٍ انعهًيت انزصاَت وضع ونعدو

 يًا تقييى بدوٌ انبحىث تُشز اندور هذِ فإٌ
 وبانتاني انبحىث نهذِ انعهًيت انفائدة يٍ يقهم
 .انعهًيت رصاَتها عهى يؤحز

فً شبكة المعلومات  األلكترونًتقوم هذه المجالت بالنشر  •
وتدعً النشر و تحمٌل الباحث أجور نشر ( األنترنت)الدولٌة 
 .  باهظة

 اىَقذٍح 



 السرٌع النشر ذات المنضبطة غٌر المجالت هذه أعداد  كثرة وبسبب•

 الملتزمٌن غٌر الباحثون ٌقع فقد العنكبوتٌة، الشبكة على واتساعها

 لعدم متعمد غٌر بشكل العشوائً النشر هذا ٌكون وقد اغرائه، تحت

 فوات بعد إلا  وناشرٌها المجالت من النوع هذا بتوجهات الباحث دراٌة

 لجان وضوابط البحوث تصنٌف أدوات بأن لحقا الكتشاف و األوان

  وبالتالً محله، غٌر فً المنشور العلمً النتاج تهمل قد العلمٌة الترقٌة

 دفعه نتٌجة المادٌة خسارته عن فضالا  العلمً نتاجه ثمرة الباحث ٌفقد

 لفكرته الباحث خسارة عن فضالا  باهضه، تكون قد التً النشر أجور

 من النوع هذا لمثل الباحث إتجاه إن المحتمل ومن .نفسها العلمٌة

 بحثه رفض نتٌجة جاء العلمٌة تدعً والتً الرصٌنة غٌر المجالت

 والفنٌة الطباعٌة األخطاء من كثٌر على أوالحاوي الرصٌن غٌر العلمً

 .هباءا  جهده ضٌاع وبالتالً فٌها النشر سرعة إمكانٌة مع



 والمؤسسات الجامعات لبعض تابعة مواقع مع بالتعاون األكادٌمٌون بدأ•

 التقٌٌم، ضوابط دون والسرٌع الرصٌن غٌر النشر من بالتحذٌر العلمٌة

 هذا تمارس التً العلمٌة والمجالت الناشرٌن الى األنظار بتوجٌه وقاموا

 .الرصٌن أو المنضبط غٌر التجاري النشر من النوع

  نذكر من هذه المواقع علً سبٌل المثال   •

•(scholarly .com; Scholarly Open Access  ) 

 تظهر بدأت التً المنشورات من لكثٌر الدقٌق بالتحلٌل الموقع هذا وٌقوم•

عً مجالت فً المتاح النشر مسمٌات تحت األخٌرة السنوات فً  تدا

 فضالا  والعلمٌة، األكادٌمٌة الرصانة تنعدم لم إن فٌها تقل ولكن العلمٌة

 .العلمٌة األمانة عن





 .للنشر البحوث رفض وراء الرئٌسٌة األسباب أحد النتحال ٌعد  •

 للنشر المقدم البحث بفحص الرصٌنة والمجالت النشر دور وتقوم

 تتعدى ل وبنسبة بالنتحال المرتبطة المشاكل من خلوه من للتأكد

 تومسون من صادر للمجالت الطالق على نسبة أي بدون أو 25%

Impact Factor هنالك ٌكون ما وعادة تأثٌر عامل ذات الرصٌنة 

 بحثه بإرسال الباحث ٌقوم ما حالما المهمة بهذه ٌقوم ثالث  طرف

 .للناشر

 النوع هذا على ٌحتوي الذي للبحث السرٌع الرفض عادة ٌسبب وهذا•

 واجهوا قد العراقٌٌن التدرٌسٌٌن من عدد فأن وبالفعل .المشكالت من

 فً الباحث وقوع أن هنا، نبٌن أن نود ولكن .النوع هذا من مشاكل

 حقٌقٌة معرفة لعدم نتٌجة وانما اا  متعمد ٌكون ل قد المشكلة هذه

 عن الكشف لبرامج استخدامه وعدم تجنبه وكٌفٌة النتحال بمفهوم

 .للنشر البحث ارسال قبل النتحال من خلوه من للتأكد الستالل



وهناك العدٌد من البرامج ومواقع النترنت بعضها مجانٌة أوخرى مدفوعة الثمن •

.  ٌمكن استخدامها لغرض تدقٌق البحث من ناحٌة وجود حالت إنتحال من عدمه

وٌفضل أن تكون هذه معتمدة تكون أدق وذات موثوقٌة البرامجٌات مدفوعة الثمن 

وهذه أمثلة على البرامج والمواقع التً ٌمكن استخدامها لهذا . أعلى من المجانٌة

 : الغرض

•TurnItIn  

•iThenticate  

•PlagiarismChecker.com  

•Plagiarism Detect  

•Grammarly.com  

•Plagiarisma.net  

•Plagiarism Software.net 



 خصائص انًجالث انزصيُت
ندرج فيما يأتي خصائص رصانة المجالت العلمية والتي تساعد في رفع مستواها  

 :  األكاديمي والعلمي، فضالً عن الحفاظ يهما، وجذب الباحثين  للنشر فيها

 .  مجلة لها تارٌخ طوٌل فً النشر بدون انقطاع•

لها قاعدة واسعة من المشتركٌن ضمن الختصاص الدقٌق  سواءا من الباحثٌن أو •

 .  المؤسسات العلمٌة

 %.  41-31نسبة قبول البحوث العلمٌة المرسلة إلٌها للنشر قلٌلة ل تتجاوز •

 .  ٌقع تخصص المجلة فً التخصص العلمً الدقٌق•

 . مجلة ذات طابع عملً وتقنً وتجلب انتباه قطاع واسع من الباحثٌن•

رئٌس تحرٌر المجلة وهٌأة تحرٌرها أو مستشارٌها من المعروفٌن عالمٌا ا فً •

األروقة العلمٌة واألكادٌمٌة، وٌنتمون إلى مؤسسات علمٌة وجامعات معروفة 

 . ورصٌنة

 

 . 



 .للمجلة صدى واسع فً قواعد البٌانات•

سابقا ثومسون )للمجلة عامل تأثٌر عاٍل صادر من شركة كالرٌفٌت •

 Journal Citation Report (JCR)ومدرجة ضمن ( روٌترز

 .Scopusاو 

المجلة محكمة وتعتمد على عملٌة تقٌٌم البحوث المرسلة للنشر من قبل •

 .  مقٌمٌن اثنٌن فً األقل من ذوي الختصاص

تنشر المجلة البحوث ضمن الوقت المحدد، وتتابع عملٌات التقٌٌم أولا •

 . بأول

قد تكون المجلة مطبوعة أو متوفرة فً شبكة المعلومات الدولً •

 .  لستفادة شرٌحة واسعة من الباحثٌن

 . توضح المجلة حقوق النشر•

 .  مالك المجلة أو ناشرها جهة معروفة بجدٌتها ورصانتها•

 



 اختيار انًجهت نُشز انبحج انعهًي 
ان عدم إختٌار المجلة المناسبة للبحث ٌؤدي فً كثٌر من األحٌان إلى •

 .  رفض البحث بالرغم من كونه جٌداا ورصٌناا 

 . ٌجب إختٌار المجلة التً نشرت بحوثاا مقاربة للبحث المراد نشره•

 .إختٌار المجلة ذات عامل تأثٌر مناسب للبحث•

.  معقولة.إختٌار المجلة التً تعالج موضوع التقٌٌم والنشر ضمن مدة •

وٌجب الحذر من المجالت التً تنهً عملٌة التقٌٌم  وتقبل البحث 

 . خالل مدة قصٌرة أسبوع واحد مثالا 



 خطىاث ارسال انبحج نهُشز 
• Submission procedures         

• The manuscript can be submitted in different ways: 

• E-mail. 

• Online:  

– Elsevier Editorial System (EES) website. 

– Editorial manager. 

– ScholarOne Manuscripts®. 

– Other journals websites i.e. JMM manuscript 

processing system and World Journal of 

Experimental Biosciences system.  

• Hard copy and CD. 

 









 مِ صث٘را -اىْشز اىعاىَٜ
•Not easy but not difficult. 
•You need to be patient. 
•It may take up to 6 months-2 years 

to get your paper accepted. 
•The paper may be rejected twice and 

then accepted 

اىْ٘عٞح 
 ٍقاتو
 اىنَٞح



عيٚ ّقاط • 

 ذقٌ٘ٝ
 اىثذ٘ز

اىثذس • 

 اىَْش٘ر فٜ
 ال سن٘تس

 ٝقً٘
 اعيّٚقاط • 

 اىرزقٞح اىعيَٞح



 اىعاىَٜ ىيجاٍعاخ QS ذصْٞف 
 

1. Academic reputation (40%) 

2. Employer reputation (10%) 

3. Student-to-faculty ratio (20%) 

4. Citations per faculty (20%) 
5. International faculty ratio (5%) 

6. International student ratio (5%) 

 

 



 ٗاىطَ٘ح .. اى٘اقع: اىْشز اىعزاقٜ اىعاىَٜ
 

 ٍثذعاىثادس اىعزاقٜ • 
اىرغية عيٚ تئٍنأّ اىثادس اىعزاقٜ • 

 اىصعاب
اٝجاد طزق تئٍنأّ اىثادس اىعزاقٜ • 

 تطزقىرذىٞو اىعقثاخ ٗدو اىَشامو 
 اتذاعٞح

عذد االمادَِٝٞٞ فٜ اىعزاق ذقزٝثا • 

47000 
 1:14ّسثح اىْشز اىعاىَٜ • 



 اىثذ٘زىعذد ء إدصا
 اىعزاقٞح اىَْش٘رج عاىَٞا

1996 - 2016 
Scimago Lab, Copyright 2007-2016. 

Data Source: Scopus® 

 2016تذس فٜ  2766    2015تذس  فٜ  1793 



•In 2003, 

106 out of 
229 

 

•In 2014, 

69 out of 229 

 
•In 2016, 

66 out of 233 

 اىرسيو اىعاىَٜ ىيثذ٘ز اىعزاقٞح











 مٞف ذخرار ٍجيح ٍجاّٞح
 ٗرصْٞح ىرقذً تذصل ىٖا

عيٚ اىخالصح اٗ   تْاء  
 اىعْ٘اُ



 Elsevier Journal Finderأٝجاد ٍجالخ ٍجاّٞح 















 Impact Factorٍعاٍو اىرأشٞز 
 االسرشٖاد ذنزار عيٚ ٍثْٜ ٍؤشز ٕ٘ اىرأشٞز ٍعاٍو

 قذ ٕٗ٘ اخزٙ، عيَٞح ٍْش٘راخ فٜ ٍا ٍجيح ىثذ٘ز

 أمصز أٗ ىسْرِٞ عادج ٗٝذسة اىَجيح ٕذٓ ج٘دج ٝعنس

 2011 ىعاً ٍعْٞح ٍجيح ذأشٞز ٍعاٍو دساب ٝرٌ : ٍصاه
  ٗ 2009 ىيعاٍِٞ اىَجيح ٕذٓ ىثذ٘ز االسرشٖاد ٍزاخ تعذد
 ٍجَ٘ع عيٚ ٍقسٍ٘ا ٍعْٞح تٞاّاخ قاعذج ضَِ 2010

 .2010 ٗ 2009 ىيعاٍِٞ اىَجيح فٜ اىَْش٘رج اىثذ٘ز

 ٍِ َْٝخ ٍعاٍو اىرأشٞز ؟
ذ٘جذ اىعشزاخ ٍِ اىَؤسساخ ٗاىشزماخ اىَاّذح ىَعاٍو 

  . ذعطٜ قٌٞ ٍشٝفح الّٖاغٞز ٍعرَذج ٗأغيثٖا  اىرأشٞز

 ٍِ ٕٜ اىجٖح اىَعرَذج ىَْخ ٍعاٍو اىرأشٞز ؟
 رٗٝرزسٗشقح ٕٜ ٍؤسسح شٍ٘سُ٘  إّرشاراأمصز اىَؤسساخ 

 (WebofScience,WOS) قاعذج تٞاّاخ ىيَجالخ خاصح تٖا ٗىٖا 

ٗقٌٞ  اىَجالخٗذقً٘ تئصذار ذقارٝز دٗرٝح ىرذذٝس ق٘ائٌ 
رصْٞح  ٍجالخٍعاٍالخ اىرأشٞز اىخاصح تٖا دٞس ذقً٘ تئضافح 

 ىيق٘ائٌ ٗذذذف اىَجالخ اىرٜ ذرذ٘ه اىٚ اىعَو اىرجارٛ



Advanced Science Index 

Cite Factor 

Directory of Indexing and Impact Factor 

(DIIF) 

Directory of Journal Quality Factor 

General Impact Factor 

Global Impact Factor 

Index Copernicus 
International Impact Factor Services 

International Institute for Research 

International Scientific Indexing (ISI) 

International Society for Research 

Activity (ISRA) Journal Impact Factor 

(JIF) 

Journal Impact Factor 

Journal Influence Factor 

JPR Impact Factor 

Scientific Indexing Services (SIS) 

Scientific Journal Impact Factor 

Universal Impact Factor 

أسَاء ىثعض 
اىشزماخ اىَاّذح 

 IF ه 
 ٍشٝف



 SJRٍعاٍو اه 
 مزاّاداتْٖٞا جاٍعح ٍِ  قاٍد ٍجَ٘عح تذصٞح 

 تئقرزاح   1531عاً ذأسسد  اىرٜاالسثاّٞح 
 SJR( SCImagoJournalRanking)ٍعاٍو ٝسَٚ 

ىثذ٘ز  االسرشٖاداخ عذدٕٗ٘ أٝضا ٝعرَذ عيٚ 
  اىثذ٘زسْ٘اخ ٍِ قثو  3ٍجيح ٍعْٞح ه 

  سن٘تساىَ٘ج٘دج ضَِ قاعذج تٞاّاخ  ٗاالطارٝخ
Scopus  ٜذَرينٖا دار اىْشز اىرElsevier  ٗمذىل

ّفسٖا ٍٗناّح اىَجالخ ىَجيح ا ٍناّحٝعرَذ عيٚ 
 االسرشٖاداخاىرٜ ذزد ٍْٖا 

 SIRٍعاٍو اه 

ىرقٌٞٞ  Elsevierٍعاٍو ٍقرزح ٍِ 

 اىَؤسساخ االمادَٝٞح
(SCImago Institution Ranking)  ٗٝشَو

، %  50اىعيَٜ اىثذس ) ع٘اٍوشالز 
  اىَ٘قع، إَٔٞح ٍٗذر٘ٙ %  30االترنار 

 (% 20االىنرزّٜٗ 



 (  (H-Index ٍؤشز 
 (ّراجاذٔ اىعيَٞح عذد )ٍؤشز ىجٖذ اىثادس ٕ٘ 

 ٗج٘دج ٕذا
. (اىْراضىٖذا  االسرشٖاداخعذد )اىْراض اىعيَٜ 
 2005عاً  Hirschٍِ اىعاىٌ ٍقرزح  ٕذااىَؤشز

قاعذج اىثٞاّاخ ٕٗٞنيٞح  دجٌٗذرغٞز قَٞرٔ دسة 
ق٘اعذ شالز  ٗذ٘جذاىرٜ ٝثذس فٖٞا ٍذزك اىثذس 

  160   م٘موقاعذج تٞاّاخ : تٞاّاخ فٜ اىعاىٌ ٕٜ 
ٗقاعذج   ٍقاالخٍجالخ، مرة، ذقارٝز، : ٗشٞقحٍيُٞ٘ 

وكذلك قاعدة بياناث   كتابألف هجلت،  WOS  30تٞاّاخ
Scopus 61  ٍجيحأىف . 

ٝساٗٛ عشزج ٝعْٜ أّ  Hاىثادس اىذٛ ىٔ ٍؤشز 
عشزج تذ٘ز ٗمو تذس ىٔ عيٚ االقو  عيٚ ىذٝٔ

 .قاعذج اىثٞاّاخضَِ  اسرشٖاداخاالقو عشزج 



 شكراً لُحسن إصغائكم 


