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ي مجالت ال
 
؟  ISIلماذا ينشر الباحث ف

(عامل تأثير املجلةم: املؤشر)ووصول البحث لعدد كبير من املهتمين باملجال .. نشر نتائج البحث على نطاق واسع •

نحاء العالمالتعريف بالباحث  في املجال عامليا وتيسير التواصل مع املختصين في املجال في جميع أ•

أحد متطلبات الترقية ألعضاء هيئة التدريس•

أحد متطلبات دعم املجموعات البحثية في عمادة البحث العلمي في الجامعة•

املساهمة في رفع مستوى الجامعة في التصنيفات العاملية•



(ISI) Institute for Scientific Information



(ISI) Institute for Scientific Information

ISI was an academic publishing service, founded by Eugene

Garfield in Philadelphia in 1960. ISI offered bibliographic

database services.

REF: https://en.wikipedia.org/wiki/Institute_for_Scientific_Information

https://en.wikipedia.org/wiki/Institute_for_Scientific_Information


Web of Science (Previously Known as Web of Knowledge)



Web of Science

• an online subscription-based scientific citation indexing service 

• originally produced by the Institute for Scientific Information (ISI)

• later maintained by Clarivate Analytics (previously by Thomson Reuters[1]), that provides a 

comprehensive citation search. 

• It gives access to multiple databases that reference cross-disciplinary research, which allows 

for in-depth exploration of specialized sub-fields within an academic or scientific 

discipline.[2]

REF: https://en.wikipedia.org/wiki/Web_of_Science

https://en.wikipedia.org/wiki/Web_of_Science#cite_note-1
https://en.wikipedia.org/wiki/Web_of_Science#cite_note-2
https://en.wikipedia.org/wiki/Web_of_Science


ISIيوفر قاعدة بيانات مفهرسة ملجالت  Web of Scienceموقع شبكة العلوم  

Journal Citation Reportsويقدم 

ت معلومات إحصائية ومعامل تأثير المجال 

ل مما يساعد الباحثير  عىل معرفة أفض

ي تخصصاتهم
 
المجالت ف



لة خالل في املجعدد املرات التي تم االستشهاد فيها باألبحاث املنشورة 

السنتينفي تلكالعدد الكلي لألبحاث السنتين املاضيتين مقسوما على 

2015و2016يدّل على أن األبحاث املنشورة في عام 2017ملجلة في عام 3معامل التأثير : مثال)

(مرات3قد تم االستشهاد بها بمعدل 

Journal Impact Factor (JIF)للمجلة معامل التأثير



لها معامل تأثيرISIللوصول إلى مجالت  

• ISI Journals with Impact Factor (Q1, Q2, Q3, Q4)

:اليةاملجالت التي لها معامل تأثير مفهرسة ضمن الكشافات الت

(Social Science Citation Index-SSCI)كشاف العلوم اإلجتماعية•

(Science Citation Index Expanded-SCIE)كشاف العلوم املوسع •

(Arts & Humanities Citation Index-A&HCI)كشاف الفنون واإلنسانيات•



ISIأسئلة متكررة عن النشر في مجالت ال 

لها معامل تأثير؟ Web of Scienceهل جميع املجالت في موقع •

هل معامل التأثير للمجالت ثابت؟•
?ماذا يعني الرقم الكبير ملعامل التأثير•

؟هل النشر مجاني في املجالت التي لها معامل تأثير•



ISIأسئلة متكررة عن النشر في مجالت ال 

كيف اختار املجلة املناسبة لبحثي؟ •
(التصنيفات وموضوع البحث ومجاالت املجلة واألبحاث املنشورة في املجلة) 

(خروج املجلة من التصنيف)؟ Q4ملاذا يتجنب الباحث النشر في مجالت ال •

هل يمكن أن يكون عدد اإلصدارات للمجلة في السنة مؤشرا لفرصة قبول النشر؟•

(تاريخ استالم البحث وتاريخ النشر)كيف أعرف املدة الزمنية املتوقعة للنشر ؟ •





خطوات للنشر في املجالت العلمية7

https://www.elsevier.com/connect/ 7-spets-ot-gnihsilbup-ni-a-cifitneics-lanruoj

https://www.elsevier.com/connect/7-steps-to-publishing-in-a-scientific-journal


Abstract

objectives

:خطوات للنشر في املجالت العلمية7

ال تستعجل في إرسال البحث للنشر•

اختر املجلة املناسبة •

هااقرأ بعناية أهداف ومجال وإرشادات الكاتب للمجلة التي اخترت•

قّدم تصّورا أوليا جيدا عن بحثك من خالل العنوان وامللخص•

تأكد من تحرير كامل البحث بجودة عالية•

أرسل خطابا مرفقا مع البحث ملحرر املجلة •

ة•
ّ
تجاوب مع مالحظات املحكمين  بكل دق

https://www.elsevier.com/connect/ 7-spets-ot-gnihsilbup-ni-a-cifitneics-lanruoj

The title:  summarize  main theme & reflect contribution to the theory

https://www.elsevier.com/connect/7-steps-to-publishing-in-a-scientific-journal


ملاذا رفضت املجلة بحثي؟

موضوع البحث خارج أهداف ومجال املجلة•

املستقبليةاسأل نفسك كيف يمكن أن يصبح البحث مرجعا للدراسات.. فكرة البحث لم  تضيف للمجال •

الكتابة األكاديمية باللغة االنجليزية تحتاج إلى تجويد•

منهجية البحث غير مناسبة ألهدافه او تحليل البيانات ضعيف•

السلبي على  ضعف  األمانة العلمية في البحث له جوانب سلبية عديدة ومنها التأثير•
..سمعة الباحث في املجتمعات العلمية وما يترتب على ذلك

•.......

اهتمامه بمالحظات املحكمين من الطرق التي تقوده  إلى نشر أبحاثه   !   ولكن..من النادر جدا ان ال يواجه  الباحث رفض ألحد أبحاثه 



ISIآلية الدخول عىل قواعد البيانات لمجالت 





































شكرا لكم


