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 انُقاط انشئٍسٍح نهًحاضشج
ما الممصود بالورلة العلمٌة وماهً أهمٌتها للبحث العلمً؟ 

متى نكتب ولمن نكتب وكٌف نكتب ورلة علمٌة وننسمها وفك معاٌٌر الكتابة العلمٌة. 

 واختٌار المجالت المناسبة والبحث عنها بمواعد البٌانات التعرف على كٌفٌة تصنٌف الورلات العلمٌة 

 ًالتعرف على كٌفٌة انشاء حساب للنشر على الباحث العلمgoogle scholar   و الشبكة االجتماعٌة
Academia.edu  وResearchGate. 

   معرفة معنىh index  وكٌفٌة حسابه؟ 

 لتجنب الرفض   النشرنصائح  عامة لبل 

كٌفٌة تسلٌم الورلة بشكل سلٌم للمجلة المعنٌة 

 المحكمٌنوكٌفٌة التعامل مع لرارات 
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WHAT IS A SCIENTIFIC PAPER? 

 مالممصود بالورلة العلمٌة ؟

 .هً مستند ٌثري المعرفة االنسانٌة بمعلومات جدٌدة واضحة ودلٌمة ومباشرة
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 أهًٍح انُشش انعهًً
IMPORTANCE OF WRITING 

 ؟(عدد ثالث أسباب)لماذا نكتب البحوث أو االوراق العلمٌة؟ ◦

 أو مجلة؟مؤتمر  هل تخطط من االن لنشر عملن فً◦

 !إذا كان عملن غٌر منشور فهو غٌر موجود◦

 .بحث غٌر منشور اسهامه العلمً صفر◦

من سئل عن علم ٌعلمه فكتمه : " لماذا احتكار المعلومة؟ وثبت عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال ◦
 ." ألجم ٌوم المٌامة بلجام من نار 

◦“Communicating knowledge means successfully 

passing it to somebody else” ~ Dr . Roberto Kolter 

 النشر هو ممٌاس السهاماتكم العلمٌة◦
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 يرى َكرة؟

لنمطة بحث مثٌرة لالهتمام. 

الٌوجد حل جٌد  لهذه المشكلة البحثٌة حتى االن. 

(كٌف تأتً الفكرة! )لدي فكرة 

فكرتً لابلة للتطبٌك ولابلة للمٌاس وستكون ناجحة بعون هللا. 

ممارنة نتائجً مع االخرٌن ممن حاول حل هذه المشكلة. 
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 ، مشرف من توصٌة ، عملً خالل من ، اطالعً)  خالل من•
 : توصلت (السابك لبحثً استكماالا  ـ ما جهة من ممدم مشروع



 كٍف ذكرة وسقح تحثٍح
HOW TO WRITE A SCIENTIFIC PAPER? 

6 



(َقطح انثحث واهذاف انثحث)يىضىع انىسقح   
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 املطلوب : هل لديك هقطة بحث  -1    
ً
 دقيقا

ً
 ثحديد املشكلة ثحديدا

 (الاسهام العلمي) حدد اهذاف البحث بشكل مبسط في هقطتين -2          

 قم بعمل مزاجعةشاملة لكل ماوشز حول هقطة البحث -3   

  ) حدد املعطيات والبياهات التي ثدعمك والتي سيتتظمنها ورقتك -4   

 (.يمكن وستعين بورقات سابقة لوضع جدول محتويات لورقتك



 وضع انخطىط انشئٍسٍح نهىسقح
brainstorming 

 التهتم بتسلسل االفكار أو منطمٌتها . اكتب جمٌع االفكار التً ترٌد تضمٌنها بمتن الورلة: المرحلة االولى
 .فً هذه المرحلة

 ربط االفكار ووضع اطار عام للورلة: المرحلة الثانية 

  ضع التسلسل المنطمً ولم باعادة النظر به عدة مرات. 

  تجنب الحشوا والتكرار واكتب باسلوب مبسط ومباشر.   

 لم بوضع جدول المحتوٌات للورلة  ولارن ببعض الورلات التً لفتت انتباهن عند :  المرحلة الثلثة
 (التهتم بالترابط اللغوي فً هذه المرحلة)دراسة االعمال السابمة 

 .المرحلة الرابعة استشر المشرف لضمان تسلسل االفكار وبناء هٌكل عام ممتاز للورلة  
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 اَىاع انىسقاخ انعهًٍح انقاتهح نهُشش
Types of Articles You can Propose and Publish 

Literature review الدراسات السابقة 

وهو فعالة لدخول مجال النشر العلمً وهو وسٌلة  . الجددللباحثٌن هذا النوع من الورلات مفٌد 
) وهً نوعٌن  . لٌس مجرد سرد للماضً بمدر ماٌعطً اضاءات للتطوٌر والعمل المستمبلً

 (.احصائٌة)و ( سردٌة

Empirical/ Experimental  study الدراسة التجريبية 

 هذا النوع شائع فً التخصصات االجتماعٌة والتطبٌمٌة 

a review of literature, methodology, statistical analysis, findings and 
discussion. 
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12Vol74No1.pdf
SLR.pdf
SLR.pdf
SLR.pdf


انىسقاخ انعهًٍح انقاتهح نهُششاَىاع ( ٌرثع)  
Types of Articles You can Propose and Publish 

Case analysis   تحليل الحالة 

هذا النوع من الورلات ٌستخدم فً عدٌد التخصصات مثل المانون والطب 
 وااللتصاد

Journals-Magazines-Letters-and-Transactions 

 Theoretical analysis ،Bookهنان انواع اخرى من الورلات مثل  
review ....الخ 
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The IMRAD Format 
for Scientific Papers 

 Introduction الممدمة   : What was the question? 

 Methods آلٌة البحث   : How did you try to answer it? 

 Results النتائج   :            What did you find? 

 Discussion المنالشة  What does it mean? 

 

 A format used in some journals: IRDaM 

 People read sections in various orders. 
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 انفقشاخ انشئٍسٍح نهىسقح انثحثٍح
  صفحة العنوان(Title) 

 العنوان ، المؤلفون ، المؤسسة، البرٌد االلكترونً لكل مؤلف. 

   الملخص(Abstract)   

 (او جداولوالٌشار فٌه لمراجع )عادة ٌكتب اخر شً فً الورلة وٌكون مستمل بذاته 

  جملة ممدمة 

تحدٌد نمطة البحث واهمٌتها 

منهجٌة البحث وطرٌمة الحل 

النتائج 

 تبعات وفوائد الحل الممترح 

 فً العادة عدد الكلمات للملخص والعنوان محددٌن 

  الكلمات المفتاحيةKeywords  كلمات( 6-3)وتستخدم ككلمات اساسٌة لتسهٌل البحث فً لواعد البٌانات 
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 يثال نهعُىاٌ وانًهخص
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  انفقشاخ انشئٍسٍح نهىسقح انثحثٍحٌرثع  

  الممدمة(Introduction) 
  توصٌف عام للمشكلة واهمٌتها 

  مٌزاتها )االعمال السابمة ودورها فً حل المشكلة
 (وسلبٌاتها

 بشكل )االهذاف المرجوه واالسهامات العلمٌة الممترحة منا
 (محدد ومبسط

عرض تسلسل بالً اجزاء الورلة. 
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  انفقشاخ انشئٍسٍح نهىسقح انثحثٍحٌرثع  

 آلٌة البحث (Method:) 
    الفرضٌات،ونطاق البحث وكذلن  اطار العمل، التمثٌل

الرٌاضً للتجربة ، خوارزمٌة الحل مدعمة بالمحاكاة البرمجٌة 
 .أو التجارب المعملٌة/و

   مواد، معدات، بٌانات، )الوسائل المادٌة ومستلزمات التجربة
 (حزم برمجٌة

 بستخدام لٌم العملٌة بدل المٌم النظرٌة المستخدمة )معاٌرة التجربة
أو التحمك من صالحٌة برنامج المحاكاة بممارنتها ( فً المحاكاة

 .بمٌم محسوبة مسبما

  معاٌٌر المٌاس المعتمدة لتمٌٌم النتائج المتحصل علٌها. 
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  انفقشاخ انشئٍسٍح نهىسقح انثحثٍحٌرثع  
النتائج)  Results): 

  اعرض النتائج بشكل مبسط وواضح مستخدما الصور
 .والجداول والرسوم البٌانٌة

اشرح كل صورة او جدول او رسم بٌانً بشكل منطمً مبسط 

 وضح اهمٌة النتائج المكتشفة 
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  انفقشاخ انشئٍسٍح نهىسقح انثحثٍحٌرثع  

 المنالشة(Discussion: ) 
 ٌجب أن تجٌب على التساؤالت التً طرحت فً ممدمة الورلة. 

 ركز على االستدالالت الرئٌسٌة (Main findings) 

 لارن بٌن ماتوصلت الٌه وماتوصل الٌه البحاث السابمٌن وبٌن اوجه االختالف
 .وممٌزات ممترحن

 ًهل الفرضٌات الممترحة  والمعتمدة  تتناسب والنتائج المتحصل علٌها؟ وماه
 التعدٌالت الممترحة كعمل مستمبلً
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  انفقشاخ انشئٍسٍح نهىسقح انثحثٍحٌرثع  

 الخالصة(Conclusion: ) 
 ً4-2تلخص منهجٌة البحث ونتائجه الرئٌسٌة ف 

 .نماط

االثر االٌجابً لموضوع البحث 

ممترحات للدراسات المستمبلٌة 
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 يثال نهخالصح
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  انفقشاخ انشئٍسٍح نهىسقح انثحثٍحٌرثع  

 الشكر والتمدٌر(Acknowledgements: ) 
شكر المحكمٌن )شكر الجهات الممولة واالطراف التً ساهمت فً دعم البحث 

 (.إذا ساهموا بمالحظاتهم فً اثراء لٌمة البحث

 المراجع(References:) 
المجلة، العدد االصدار، /، المؤتمر«الكتاب/عنوان الورلة»اسم المؤلف ، 

 الصفحات، السنة
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 ذصٍُف انًجالخ انعهًٍح
JOURNALS RANKING 
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 أهًٍح ذصٍُف انًجالخ انعهًٍح

جودة المجلة العلمٌة التً تنشر فٌها لها تأثٌر كبٌر إذا ما استفاذ منها  
ولرائها عدد كبٌر من البحاث فهً صدلة جارٌة بعون هللا وبالتالً 

 .ٌزداد اسهامن العلمً كلما زادت عدد االلتباسات
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 كٍف َخراس انًجهح انًُاسثح؟
مٌة؟ عل ل ا ة  لمجل ا كٌف نحدد جودة   
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IMPACT FACTOR (IF) 
 يعايم انرأثٍش

 .هو أكثر ترتٌب اكادٌمً للمجالت العلمٌة فً العالم 

 «ٌتم تحدٌثه كل عامٌن». هو تمٌٌم منظم ٌترجم االلتباس من المجالت الى درجات لكل مجلة 

  year =A/B nextIF for  

A = 2014-2013عدد االلتباسات للمجلة 

B  = 2014-2013عدد االوراق التً نشرتها المجلة 

 IMPACT FACTOR(Thomson Reuters: Journal Citation Reports) 

 ISI journals  (Institute for Scientific Information (ISI)) 

http://thomsonreuters.com/en/products-services/scholarly-scientific-research/research-
management-and-evaluation/journal-citation-reports.html 

 http://www.sciencegateway.org/rank/index.html  
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ABS RANKING 
Association Business Schools 

ٌنظر الٌه من اهم المعاٌٌر فً تمٌٌم المجالت فً المملكة المتحدة وعدٌد دول 
 وٌمسم الى مستوٌات. العالم

4( *four stars )ًوهً افضل المجالت فً التخصص المعنBest work 
in the field 

3 *مجلة متمٌزة دولٌاInternational excellence  

2 *معترف بها دولٌا Internationally recognized  

1 *معترف بها محلٌا Nationally recognized  
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SJR 
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http://www.scimagojr.com/journalrank.php 
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https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/Forside?sok.avansert=true 

هتظهر المجلة 

وهٌكون مكتوب 

فً المربع اللً 

جنبها الـ 
Scientific 
Level 

..   2أو  1لو لمٌته 

.. المجلة محترمة   
(   -) غٌر لو لمٌته 

ٌعنً لو لمٌت .. 

سٌبن .. الشرطة

منها واصرف 

  .نظر
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 قىاعذ انثٍاَاخ انًعرًذج تجايعح 
UTHM 

 كٌف نجد المجلة المناسبة للنشر؟
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   ScienceDirectفي  البحث الخــــــــــــــــــاصمثال عن    

 

 

   ScienceDirect. لمكتبة الرئٌسٌة الصفحة 

 



 

 ScienceDirect     مكتبة داخل عامة بصورة البحث 
  

 هذه إلٌها ًتنتم ًالت المصدر او العلمٌة المجلة إلى النظر دون معٌن ًعلم موضوع إلى ًتنتم بحثٌة ورلة عن البحث وهو 

ا مكون البحث ناتج وٌكون الورلة  .مختلفة مصادر عدة من ا
 

 

  Search Quick   سريـــــــــــع بحت 
  

ا طمبس البحث فٌه ٌكون خٌار وهو   موضوع عن عامة بصورة بحث عن عبارة وهو البحث فى المستخدمة الشروط حٌث من ا

 .Go الزر على الضغط ثم البحث إعداد الخطوة هذه فى وٌتم معٌن

 



 النوع ستخدامإب البحث تخصٌص بطرٌمة النتائج هذه داخل البحث مجال تضٌٌك إمكانٌة البحث من النوع هذا لنا ٌوفر كما  

Type والعنوان Title والسنة year ًانرإن تانشكم يىضح هى كًا. 



 

  Search Advanced     متقدم بحـــــــــــث 
  

  الزر على الضغط مث ، ًالتال بالشكل موضح هو كما البحث إعداد فٌه متوٌ معٌن موضوع عن محددة بصورة بحث وهو

Search. 
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Scopus vs. Web of Science 
 يعٍاس انسكىب و انىب انعهًٍح

 Elsevier's Scopus and Thomson Reuter's Web of Science 
(WoS) are the two most extensive, popular (and commonly-
used) search tools in academia to track impact factors 
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 انثحث عٍ 
video watermarking in Scopus 
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 انثحث تأعهى اقرثاس

45 



 كٍف اعشف ارا كاَد انًجهح يىجىدج فً 
Scopus?  
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Web of science 
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JCR 
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2014سُحاول انثحث عٍ انًجهح انرانٍح خالل سُح   
ARAB JOURNAL OF SCIENCE AND 
ENGINEERING 
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 الٌىجذ
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!2013كاَد يىجىدج   
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 اتحث عٍ انًجهح انرانٍح ياهى 
IF? وفً اي ستع ؟ 
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IF=0.911 , Q1 or Q2 or Q3 or Q4? 
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الى الربع الرابع واالخٌر( االفضل)هذا المعٌار  ٌعتمد على معامل التأثٌر ولكن ٌمسمها الى اربع ارباع من الربع االول     

 From Q1 to Q4 



Journal Information 
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Quartile in Category = Q3 
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 يجهح انششٌعح وانقاَىٌ
http://sljournal.uaeu.ac.ae/rules.asp 
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الدورٌات موجودة على 

الشبكة ومرشحة 

الستخدامها كمراجع 

 ولكن؟

هل نجدها عند 

البحث فً محركات 

البحث والمكتبات 

 العالمٌة؟



 انًجهح انعشتٍح نهعهىو االَساٍَح

57 

الدورٌات موجودة على 

الشبكة ومرشحة 

الستخدامها كمراجع 

 ولكن؟

هل نجدها عند 

البحث فً محركات 

البحث والمكتبات 
 العالمٌة؟



 انًجالخ انعهًٍح تجايعح يصشاذح
 انساذم
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هل الدورٌات موجودة 

على الشبكة ومرشحة 

؟الستخدامها كمراجع   

هل نجدها عند 

البحث فً محركات 

البحث والمكتبات 

 العالمٌة؟



انًجهح انذونٍح انًحكًح نهعهىو انهُذسٍح وذقٍُح 
 انًعهىياخ 

59 

الدورٌات موجودة على 

الشبكة ومرشحة 

 الستخدامها كمرجع

هل نجدها عند 

البحث فً محركات 

البحث والمكتبات 

 العالمٌة؟



 انثاحث انعهًً فً قىقم
google scholar 
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مصراتة -االكادٌمٌة اللٌبٌة  



 اَشاء حساب  
Gmail 
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 خطىاخ اَشاء حساب عهى انثاحث انعهًً
Google Scholar 

(1) 
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بعد انشأ حساب 
Gmail 

نبدأ فً تكوٌن حساب 

 للنشر



 خطىاخ اَشاء حساب عهى انثاحث انعهًً
Google Scholar 

(2) 
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 خطىاخ اَشاء حساب عهى انثاحث انعهًً
Google Scholar 

(3) 

64 



 ٌجة ذفعٍم انحساب
(4) 
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 انرحقق يٍ صحح انثشٌذ وذفعٍم انصفحح
(5) 
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 إضافح وسقح  نُششها
(5) 
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 اضافح وسقح ٌذوٌا نهثاحث انعهًً
(6) 
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 ادخال انرفاصٍم تعذ ذحذٌذ َىع انًسرُذ
(7) 
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 َىع انًسرُذ يجهح فً هزا انًثال
(8) 
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 استقبال االيميل حول موضوع بحثك( انذار- Alert) 
 

 ببحثك الخاصة للمواضيع متابع لتكون الخاصية هذه استخدم

 

 :هي بها تقوم التي االعدادات

 



 استقبال االيميل حول موضوع بحثك( انذار- Alert) 
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H index? 
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 كٍف ٌحسة يعايم انثأذٍشوياهً اهًٍره
H-index  

76 

وهو عبارة عن المضاعف ( هوٌة الباحث)هو ممٌاس لالنتاجٌة العلمٌة •

 .المشترن االصغر لعدد االلتباسات

تستخدمه عدٌد المؤسسات االكادٌمٌة فً الترلٌات لكوادرها او كمعٌار •

 .الختٌار عناصر جدٌدة

 :وٌحسب بشكل مبسط كالتالً•
  



 حساب يعايم انثأذٍش
h-index 

 .رتب ورلاتن تنازلٌا حسب عدد االلتباسات 
 (التباسات 3)الورلة االولى 

 (التباسات 2)الورلة الثانٌة 

 (التباس واحد)الورلة الثالثة 

 (نعم)هل لدٌن ورلة لها التباس واحد على االلل   

 (نعم)هل لدٌن ورلتٌن لهما التباسٌن على االلل  

 (ال)هل لدٌن ثالث ورلات لهن ثالث التباسات على االلل  

 h=2إذا  

 ؟  hكٌف ٌمكن زٌادة   
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ResearchGate ًًشثكح اجرًاعٍح نهُشش انعه 

 ResearchGate: is a social 
networking site for scientists and 
researchers to share papers, ask 
and answer questions, and find 
collaborators. 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Social_networking
https://en.wikipedia.org/wiki/Social_networking
https://en.wikipedia.org/wiki/Social_networking


Academia.edu ًًشثكح اجرًاعٍح  نهُشش انعه 

 Academia.edu is a social networking website for 
academics. It was launched in September 2008 and had 
over 21 million registered users as of April 2015. The 
platform can be used to share papers, monitor their 
impact, and follow the research in a particular field. 
Academia.edu was founded by Richard Price, who 
raised $600,000 from Spark Ventures, Brent Hoberman, 
and others. 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Social_networking
https://en.wikipedia.org/wiki/Social_networking
https://en.wikipedia.org/wiki/Social_networking
https://en.wikipedia.org/wiki/Brent_Hoberman
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 َصائح  عايح قثم انُشش
 انُصٍحح االونى

لتولٌت الرد والنشر بعد اختر المجلة المتخصصة ذات معامل تأثٌر جٌد وانتبه   
 التسلٌم

التعطً لمحرر المجلة أو المؤتمر مبررا  سهال  لرفض ورلتن من البداٌة   
Desk rejection 

البحث الٌتمشى مع اهتمامات المجلة. 

 الٌثري العلم  وبالتالً الٌرفع من تصنٌف المجلة. 

 الكتابة ركٌكة 

مما ٌشكن فً النتائج   ضعف فً آلٌة البحث وتضاربها أو تحلٌل البٌانات خاطئ 
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 انُصٍحح انثاٍَح
 ياٌطهثه انًحشس وانًحكًىٌ

  االلتزام بشروط اعداد الورلة وتنسٌمها وفما لذلن 

العنوان ممٌز ولٌس طوٌال ولٌس به اخطاء لغوٌه 

 خطأ لغويولٌس به الملخص وفك الشروط وبالصفحة االولى 

 اكتب كلمات مفتاحٌة لها عاللة بالموضوع 

 (.الكثٌر ٌخطئ وٌضعها فً الصفحة االولى) الهوامش توضع مثال فً الصفحة االخٌرة 

 البرمجٌات الخاصةحسن من الكتابة والبأس من ارسالها لمحرر لغوي أو استخدام بعض. 

اكتب مراجعن كاملة وبشكل صحٌح وفك متطلبات المجلة 

وجه الشكر لمن ساعدن فً العمل 
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83 
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انرسهٍى  Submission 
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 :هنان نوعان من التسلٌم  

تسلٌم الكترونً عبر مولع المجلة أو بالبرٌد االلكترونً •

 كما بالشكل الموضح

 

 تسلٌم بالبرٌد العادي•
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 رسالة احالة
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كٌفٌة التسجٌل 

الكترونٌا 
 بالمنظومة
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 انرعايم االيثم يع قشاساخ  انًحكًٍٍ
لرارات المبول بدون تعدٌالت 

المبول المشروط 

اجراء تعدٌالت جوهرٌة واعادة االرسال 

لرار الرفض 
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مصراتة -االكادٌمٌة اللٌبٌة  
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Sources of Further Guidance 
 How to Write and Publish a Scientific Paper, 6th edition, by Robert A. 
Day and Barbara Gastel (Greenwood Press, 2006) 

 Preparing Scientific Illustrations: A Guide to Better Posters, 
Presentations, and Publications, 2nd edition, by Mary Helen Briscoe 
(Springer, 1996) 

األمثل مع لرار التعامل التعامل األمثل مع لرارات التحكٌم العلمى _ المحاضرة الرابعة 
البحث لبول   (YouTube) 

بحثٌةكٌف تعد ورلة _ المحاضرة الخامسة   (YouTube) 
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وصهُا نُهاٌح انًحاضشج    
 شكشا عهى حسٍ االسرًاع

فتح باب النماش للحضور   
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