
العلميتطوير النشر 
رئيسة مركز جيل البحث العلمي/ سرور طالبي



للباحثينبالنسبة:أوال

الموضوعاختيارحسن1.

المنهجيةبالمعاييرااللتزام2.

النشرجهةاختيارحسن3.

النشرلجهاتبالنسبة:ثانيا

العلميالنشرأصولاحترام1.

النشرمستوىرفع2.

المنشوراتلفهرسةالسعي3.



الموضوعاختيار حسن 

وية يعالج اشكالية جديدة أو يعالج موضوع قديم من زا: أصيل•
.جديدة 

.ذا أهمية علمية ويثري المعرفة•

.ضبط العنوان بما يتناسب مع الموضوع•

(.  بعدة لغات)المناسبة والحديثة تجميع المصادر والمراجع •



:المنهجيةبالمعاييرااللتزام 

توضيح األهداف واألهمية                       –التمهيد والتعريف بالموضوع : مقدمة منهجية -
.  توضيح المنهج المتبع-تحديد الفروض –تحديد دقيق لالشكالية دقيق تحديد 

.تقسيم منهجي ومبرر-

.واألفكاربين الفقرات التحكم في لغة البحث والربط -

.دقة المعلومات ومواكباتها للمستجدات-

.احترام األمانة العلمية وتوثيق المقتبسات في الهامش-

.التحليل، النقد، االستنتاج، االثبات: ظهور شخصية الباحث-

.الوصول إلى نتائج قيمة واقتراح توصيات مالئمة-

.ترتيب قائمة المصادر والمراجع منهجيا-

مع ضرورة ابراز العنوان الرئيسي والعناوين الثانوية ": layout"تنسيق وتصميم جيد -

.    أخطاءكتابة اسم الباحث والمؤسسة التي ينتمي اليها وعناوين للتواصل بعدة لغات وبدون-

(بهلفهرسة بياناته بشكل صحيح واستفادة الباحث بحساب نسبة االستشهاد)



النشراختيار جهة حسن 

.مصدقيتهامن التأكد -

.التأكد من اعتمادها-

التأكد من احترامها ألصول النشر العلمي -

.االلتزام بشروطها الخاصة بالنشر-



التأكد من مصدقيتها  

(International Standard Serial Number) المعياري الدوليالتسلسليالرقم



اعتمادها التأكد من 



التأكد من احترامها ألصول النشر العلمي

سنتوسع في أصول النشر العلمي 

(11ص)في 



بالنشرااللتزام بشروطها الخاصة 

االطالع جيدا على الشروط المحددة لقبول -
.النشر

ة مطابقة المادة العلمية للمعايير الموضوعي-
.والشكلية التي تفرضها جهة النشر



النشربالنسبة  لجهات : ثانيا

العلميالنشرأصولاحترام1.

النشرمستوىرفع2.

المنشوراتلفهرسةالسعي3.



أصول النشر العلمي احترام 

.دقيقةنشرشروطوضع1.

.والمراجعةالتحكيم االختيار الموضوعي للجنة 2.

.والموضوعيالسريالتحكيم3.

.منتظمبشكلالصدور4.



رفع مستوى النشر 

.ةاللجناختياربحسنمرتبطوهذاالتحكيمفيالتدقيق1.

وهذااألبحاثمعالتعاملفيوالموضوعيةالمصدقية2.

.بالسريةمرتبط

ادتهمحولللباحثمفصلتقريرارسالخاللمن:الشفافية3.

(مرفوضةأوكانتمقبولة).العلمية

.جديدبتأتيالالتيالنظريةوالمواضيعاألبحاثقبولعدم4.



السعي لفهرسة المنشورات

.موثوقةعربيةمعلوماتقواعدفي1.

.األنجلوسكسونيةالقواعدفي2.



البيانات العربيةقواعد 

.مصدقيتهامنالتأكد1.

.التجاريةأوالوهميةالمؤسساتمنالحذر2.

.التجاريأوالوهميالتأثيرمعاملمنالحذر3.



:كيفية التعرف على المؤسسات العربية الموثوقة

:اآلتيخاللمنالبياناتلقواعدالمالكةالعربيةالمؤسساتمصدقيةتعرف

.  البد أن تبادر بابرام برتوكول تعاون يسمح لها باتاحة المنشورات العلمية1.

ال بد أن يحدد هذا البرتوكول حقوق وواجبات  كل من جهة النشر والمؤسسة المالكة2.
.لقواعد المعلومات

علىيةالفكرالملكيةحقوقبكاملالنشرجهةاحتفاظعلىالبرتوكولهذاينصأنالبد3.
.منشوراتها

إلكترونيشكلإلىالمنشوراتتحويلعلىالمؤسسةهذهدوريقتصرأنالبد4.
.حصريغيروبشكلفقطمعلوماتهاقواعدفيإلتاحتها

لنشراجهةإلىالمؤسسةهذهتدفعهامحددةنسبةأومبلغالبرتوكوليتضمنأنالبد5.
.العلميةالمنشوراتعلىحصولهامقابل

.سريانهومدةأحكامهتنفيذكيفيةالبرتوكوليوضحأنالبد6.

المؤسسات التي ال تتوفر لديها قاعدة بيانات بالمنشورات العلمية 

.  ال يمكن أن تحتسب معامل التأثير



أهم القواعد األنجلوسكسونية 



شروط الفهرسة في القواعد األنجلوسكسونية 

.دوليمعياريتسلسليرقمللمجلةيكونأن•

.(11صينظر)العلميالنشربأصولتلتزم•

ية كتابة عناوين البحوث والملخصات والكلمات المفتاح•

.باللغة االنجليزية

.الالتينيةباألحرفالباحثينأسماءكتابة•

.االنجليزيةباللغةمراجعوجود•

.الطلبتقديممنبدالالشروطهذهتوافربعد•



المراحل التي يمر بها طلب ايداع منشور علمي للفهرسة 



:رسالة تأكيد االستالم ودراسة الملف

Thank you for your title suggestion

Thank you for your title suggestion. You will receive an automatic email to
confirm your title suggestion. If you do not receive an e-mail confirmation,
please check your spam filter.

We strive to evaluate new title suggestions as quickly as possible, however,
please allow for a minimum period of 6-12 months for the review
process to be completed.

In case you have any questions, you can contact us at:

titlesuggestion@scopus.com

االجراءات مجانية: مالحظة هامة

mailto:titlesuggestion@scopus.com

