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 يهدف البرنامج  للات ويدياد

الجشاااااااامرعير بملج اااااااامرف 

دالجهااااااااامرا  ا  م اااااااااي  

الاليجااا  لونجيااا  جهااامراوه   

 لعداد البحدث ال لجي  في



 : ٌكون المشارك قادر على أنالمحاضرة بنهاٌة هذه 

 ي رف البحث ال لجي ديحدد انداع 

 الجيدلعداد البحث خطدا  يحدد 

 يجيي بير عدد جر االخوصمرا  ال لجي 

 ال لجي العومب  أ م يم  ي رف 

الددري  الجالئج  يخومر  

يحدد ج مجل وأثير الججل  دجؤشرH  للبمحث 

 

 

 



 دضح جر دجه  نظرك جم الجقصدد الطملب عيييي
 بملبحث ال لجي ؟



الج رفاا  دالونقيااب عنهاام دونجيوهاام دفحصااهم عوشاامف جحمدلاا  إ

دوحقيقهاام بد اا  دنقااد عجيااه ثاا  عرضااهم بشااعل جوعمجاال دلعااي 

و ير في رعاب الحضامرا ال لجيا  دالج امرف البشاري  دو اه  
 ل همجم حيم دشمجال

 هااد ا ااو ال  درا ااي جااددي أد اخوياامر عاار طريااه الوحااري

دالونقيب دالوجريب بغرض اعوشمف حقمئه جديدا أد وف يرهم 

أد جراج اااا  للنظرياااام  دالقاااادانير الجودادلاااا  دالجقبدلاااا  فااااي 

الججوجع في ضدء حقمئه جديادا أد وطبيقام  عجليا  لنظريام  
 .د دانير ج وحدث  أد ج دل 

 



 :األساسٌةالبحوث ◦

بحدث وجري جر أجل الحصدل علت الج رف  بحد ذاوهم دو اجت أحيمنام البحادث هي 

الفعريا  دالجبدئيا  لال أر ذلاك ال يجناع جار وطبياه الجشامعل النظري  دهاي وشاوه جار 
 .نومئجهم فيجم ب د علت جشمعل  مئج  بملف ل

 :التطبٌقٌةالبحوث      -

بحاادث علجياا  وعاادر أهاادافهم جحااددا بشااعل أده جاار البحاادث ا  م ااي  هااي 

جشاعل  جار الجشامعل ال لجيا  أد العوشامف لحال النظري  دوعدر عمدا جدجه  

جدجادد فاي ف لاي ج مرف جديدا يجعر و خيرهم داال اوفمدا جنهام دفاي دا اع 
 .جؤ    أد جنطق  لدي ا فراد

 



 دضح جر دجه  نظرك جم أهجي  الطملب عيييي
 البحث ال لجي؟( ا لدب)اوبمع جنمه  



  اثقافٌ – ااجتماعٌ – ااقتصادٌالعلمً سبٌل تقدم الشعوب األسلوب •

العلمثثً طرٌقثثة توجثثم لحثثل مشثثكفي النسثثان فثثً المجثثالي البحثثث •

   .المتعددة

التفكٌثثثر العلمثثثً تفكٌثثثر ٌحتثثثاس لثثثم كثثثل النثثثاس ولثثثٌس قاصثثثر علثثثى •

 .الجامعاي ومراكز األبحاث

 .مشكفتمالعادي ٌحتاس للتفكٌر العلمً فً حل النسان •

ث حثثالبالتخطثثٌط فثثً حٌاتنثثا أبسثثط مثثثال لتطبٌثث  التفكٌثثر أو ممارسثثة •

 .العلمً فً حٌاتنا

 اهجي  جنمه  البحث ال لجي



  ًأن نسثثتخدم طرٌقثثة علمٌثثة من مثثة فثثً مواجهثثة كثثل مشثثكفتنا ٌعنثث

 والعامةالخاصة 

  ٌعنً زٌادة قدرتنا على نقد األبحاث ومن ثم الستفادة منهثا علثى أكمثل

 .وجم

 آي عمثثل أو مهنثثة واتقانهثثا وتطوٌرهثثا ٌتطلثثب اتقثثان مهثثاراي ممارسثثة

 البحث العلمً 

 ألعمالنا ٌحتاس لتباع مهاراي البحث العلمً لتحلٌل قدراتنا اختٌارنا

 .وتحلٌل المهن نفسها

 أسالٌب حٌاتنا تحددالبحث العلمً أسالٌب  . 



 السلوك العادي (سلوك الباحث العلمً)السلوك العلمً

ال يقباال البمحااث ال لجااي أفعاامر دنظرياام   -1

 . ددر فحصهم دلخضمعهم للوجريب 

يجعاار أر يقباال أفعاامر دفااه  داعااد دجفاامهي   -1

 .دوف يرا  ددر لخضمعهم للوجريب

يقبل ججيع ا دل  دالبراهير  داء الجؤيادا  -2

 .لودجهه أ  ج مرض  له

 دائجم جم يجيل لألدل  الجؤيدا لجد فه  -2

 ديوجنب جمددر ذلك

يوجرد جر ا فعمر الج ابق  ديبحاث بأجمنا   -3

 .للنومئ  الوي يصل لليهم

يحصااار نف اااه فاااي لطااامر ا فعااامر الج ااابق   -3

 .ديحمدل لثبموهم حوت لد عمن  الدالئل ضدهم

ال يحع  علت الظاداهر الجواليجا  جبمشارا  -4

علاااات أنهاااام  اااابب دنويجاااا  دلعاااار يخضاااا هم 

 للدرا  

 يحع  دائجم علت ا حداث الجواليج  علت  -4

 .أنهم  بب دنويج 

يجيل لوثبي  ال داجل دالجوغيارا  ججي هام  -5

 جم عدا الجوغير الج وقل لد   النومئ 

 غملبم جم ين ب النومئ    بمب غير  -5

 .جروبط 

ي ااااوخد  البمحااااث الفااااردض دالنظرياااام   -6

 لوف ير الظداهر دالحدادث

 يعوفي بمنطبمعموه الذاوي  عنهم -6



 دضح جر دجه  نظرك جم هي الطملب عيييي
 صفم  البمحث النمجح ؟



 وااادفر الرغبااا  الشخصاااي  فاااي جدضااادع البحاااث  ر

الرغباا  الشخصااي  فااي الخاادض فااي جدضاادع جاام هااي 
 .دائجم عمجل ج معد دجحرك للنجمح

 اادرا البمحااث علاات الصاابر دالوحجاال عنااد البحااث عاار 
 .جصمدر الج لدجم  الجطلدب  دالجنم ب  

 وداضااع البمحااث ال لجااي دعااد  ورف ااه علاات الباامحثير

اآلخرير الذير  بقده في ججمل بحثه دجدضادعه الاذي 
 .يونمدله

 



 الورعيي د دا الجالحظ  عند ججاع الج لدجام  دوحليلهام

دوف ااايرهم دوجناااب االجوهااامدا  الخمطئااا  فاااي شااارح 
 .جدلدال  الج لدجم  الوي ي وخدجهم دج منيهم 

 اادرا البمحااث علاات انجاامي البحااث أي أر يعاادر  اامدرا 

علت البحث دالوحليل دال ارض بشاعل نامجح دجطلادب 
. 

 أر يعدر البحث جنظجم في جخولف جراحل البحث. 

 أر يعادر جدضاادعيم فاي عومبوااه ) وجارد البمحاث علجياام
 ( دبحثه 

 



 دضح جر دجه  نظرك جم هي الطملب عيييي
 خطدا  اعداد البحث ؟







 دضح جر دجه  نظرك جم الجقصدد الطملب عيييي
ISI ؟ 



 ISI  ا حارف الثالثا   هايInstitute Scientific Information   دهاي
/ ال لجياا  للج لدجاام  جججدعاا  جاار  داعااد البيمناام  الوااي ينوجهاام الج هااد ا جريعااي 

 :  علت خج    داعد البيمنم رديور د وحودي طدج در 
 فهار  اال وبام  ال لجاي الجد اع(CSIعادا أناداع جار الوخصصام ا بجام فاي  ؛

 (  ذلك الطب
االجوجمعيااا  ل لاااد  جؤشااار اال وبااام  ل(SSCIعلااا  االجوجااامع دعلااا  الااانف   ؛

 ( دال لدك
  اإن مني  دالفر دالفل ف دال لد  اآلداب جؤشر اال وبم 
 الوطبيقي ال لد   -الجؤوجر  جؤشر اال وبم 
 اإن مني ال لد  االجوجمعي  دال لد   -الجؤوجر  اال وبم جؤشر 
 

 1400هااذا النظاام  حمليلاام علاات جميييااد عاار عشاارا  الف ججلاا  علجياا  جاار ديحواادي 
حقل ج رفيا ضجر  معدا خمص  بملججال  الجوخصصا  فاي ال لاد   200نمشر في 
وحدي جم يقامرب )دأخري في ال لد  اإن مني  ( ججل  5700وشوجل علت )الوطبيقي  

 (ججل  1700



Eugene Garfield 

ارفيلدغيىجين   

مدينة في ولد أمريكي لغىيات عالم هى ارفيلدغ 

  سنة الدكتىراه على حصل ,1925 سنة نيىيىرك

1961. 

 العلمية المعلىمات معهد مؤسس ارفيلدغ  

Institute for Scientific Information 

(ISI) 

شرع  بدا ط  شرائهم و  الو  ينم  بداي  دفي 
 -Thomson) للج لدجم  رديور ودج در

Reuters).  



 دضح جر دجه  نظرك جم الجقصدد الطملب عيييي
ISSN ؟ 



ISSN  هااااااي اخوصاااااامر ل باااااامرا(International 
Standard Serial Number ) الثثرقم دالوااي و نااي

هااد عاادد فريااد جعاادر جاار ثجمنياا   التسلسثثلً المعٌثثاري الثثدولً

. أر اام  ي ااوخد  لو ريااف الجطبدعاام  أد الااددريم  اإلعوردنياا 
 .في الج ميير الددلي  ISO 3297ر    ISSNيأخذ نظم  

 يعدرISSN  أر ام  جفصادل  للات جججادعوير عال  8جعدر جر

 ".-"جنهم جعدر جر أربع أر م  يفصلهم عالج  

 



 دضح جر دجه  نظرك جم الجقصدد الطملب عيييي
Full Research Articles ؟ 



الجقمال  ال لجي  الوي ونشر بعمجل جحوديموهما ديشوجل هي 

علات الجعدنام  الرئي ا   -عامدا –جر الجقامال  هذا الندع 

 .للدرا م  ال لجي 



 دضح جر دجه  نظرك جم الجقصدد الطملب عيييي
Reviews ؟ 



هااي الجقاامال  الوااي و ااوهدف للقاامء الضاادء علاات ب ااض 

لا ال يجم حدل الجدضدعم  االعوشمفم  الوي  نشر  حديثم

جوالحقاا ا د ااد ال وحواادي جقاامال  وطاادرا  الوااي وشااهد 

 جديدادجهم  نظر الجراج م  علت نومئ  أد 



 دضح جر دجه  نظرك جم الجقصدد الطملب عيييي
Citations ؟ 



 هي اإشمرا  للت جقمل علجي جنشدر بملف لا في جقمل

عمن  هذه اإشمرا  جر  بال البمحاث ومٍلا  داء علجي 

 بمحثير  خرير/ جر  بل بمحثأنف ه ا أد البمحثير /



 دضح جر دجه  نظرك جم الجقصدد الطملب عيييي
Self Citations ؟ 



 هي اإشمرا  للت جقمل علجي جنشدر بملف لا في جقمل

 البمحثير أنف ه / بل البمحثومٍلا جر علجي 



 ناام م جااع جججدعوااك شااردط البحااث الطملااب عيياايي

 الجيد؟
 ه 10: جدا النشمط 

 ه2: عرض الجججدعم 

 ه1: الجداخال  جر الجججدع 

 ه2: الجداخال  جر بم ي الجججدعم 

 



 الواضح والشامل للبحث العنوان: 

 جم  أ م ي  في ال ندار هي 3ينبغي أر يودفر  : 

أي أر يشاجل عنادار البحاث الججامل الجحادد دالجدضادع  :الشمولٌة◦
 .الد يه الذي يخدض فيه البمحث دالفورا اليجني  الوي يغطيهم البحث

جصاااطلحموه أي أر يعااادر عنااادار البمحاااث داضاااحم فاااي  :الوضثثثو ◦
 .دعبمراوه دا وخداجه لب ض اإشمرا  دالرجدي

أر ي طاااااي عنااااادار البحاااااث دالال  جدضااااادعي  جحاااااددا  :الدللثثثثثة◦

دداضاااااح  للجدضااااادع الاااااذي يبحاااااث دج ملجواااااه داالبو ااااامد عااااار 
 .ال جدجيم 

 



دأهدافه دحاددده الجطلدبا  البادء  تحدٌد خطواي البحث

بوحديااد داضااح عجشااعل  البحااث ثاا  دضااع الفرضاايم  

الجروبطاااا  بهاااام ثاااا  وحديااااد أ اااالدب ججااااع البيمناااام  

دالج لدجم  الجطلدب  لبحثه دوحليلهام دوحدياد هادف أد 

أهدافم للبحث الذي ي  ت للت وحقيقهم بصادرا داضاح  

ددضااع لطاامر البحااث فااي حااددد جدضاادعي  ديجنياا  
 .دجعمني  داضح  الج مل  

 



اإللمام الكافً بموضوع البحث: 

يجب أر يونم ب البحث دجدضدعه جع لجعمنام  البمحاث 
 .ديعدر لديه اإلجم  العمفي بججمل دجدضدع البحث 

 



توفر الوقي الكافً لدى الباحث  : 

أر هناامك د اا  جحاادد إنجاامي البحااث دونفيااذ خطداوااه أي 

دلجراءاوه الجطلدب  دأر يونم ب الد   الجوامح جاع حجا  
 .البحث دطبي وه 

 



اإلسناد  : 

  ينبغاااي أر ي وجاااد البمحاااث فاااي عومبااا  بحثاااه علااات الدرا ااام

داآلراء ا صاايل  دالج ااندا دعليااه أر يعاادر د يقاام فااي ججااع 

ج لدجموااه دو ااد ا جمناا  ال لجياا  فااي اال وباام  داال ااوفمدا جاار 

الج لدجاام  دنقلهاام أجاار فااي غمياا  ا هجياا  فااي عومباا  البحاادث 
 : دوورعي ا جمن  ال لجي  في البحث علت جمنبير أ م يير 

اإشاامرا للاات الجصاامدر الوااي ا ااوقت جنهاام البمحااث ج لدجموااه ◦
 .دأفعمره جنهم

الوأعااد جاار عااد  وشااديه ا فعاامر داآلراء الوااي نقاال البمحااث ◦
 .عنهم ج لدجموه

 



 وضع أسلوب تقرٌر البحث : 

 لر البحاااث الجياااد يعااادر جعوااادب بأ ااالدب داضاااح دجقاااردء

دجشاااده بطريقااا  وجاااذب القااامرت لقراءواااه دجومب ااا  صااافحموه 
 .دج لدجموه

 الترابط بٌن أجزاء البحث: 

  أر وعاادر أجاام  البحااث دأجااياءه الجخولفاا  جورابطاا  دجن ااجج
 .ا خريأدا جياء  داء عمر ذلك علت ج ودي الفصدل 

 



 مدى اإلسهام واإلضافة إلى المعرفة فً مجال تخصص الباحث: 

 أر وضاايف البحاادث ال لجياا  أشاايمء جدياادا دجفياادا دالوأعيااد علاات االبوعاامر
 .عند عومب  البحدث دالر مئل 

عار الوحياي فاي ذعار النوامئ  الواي ودصال البمحاث  الموضوعٌة والبتعاد
 .لليهم 

 المعلوماي والمصادر من موضوع البحث توفر: 

 ودفر جصمدر الج لدجم  الجعودبا  أد الجطبدعا  أد االلعوردنيا  الجوادفرا
 .في الجعوبم  دجراعي الج لدجم  الوي ي وطيع البمحث الدصدل لليهم



كلمثثثة قثثثد تبثثثدو مفهومثثثة   , األمانثثثة العلمٌثثثة

للقاصً والدانً وكثٌثرا مثاٌتم تردٌثدها كلمثا 

أراد المتحثثثثدث أن ٌكثثثثون دقٌقثثثثا فثثثثً سثثثثرد 

  . المعلومثثثثاي أو النتثثثثاتو التثثثثً توصثثثثل لهثثثثا

األمانثثة العلمٌثثة هثثً التثثزام أخفقثثً مثثن قبثثل 

الباحثث أل ٌكتثب فكثثرة أو معلومثة فثً بحثثثم 

وأل ٌنسب لنفسم  , ٌرجعها لمصدرهادون ان 

األمانثة العلمٌثة هثً . إل ما اجتهد فثً إثباتثم

سمعة الباحث ومؤشثر جثودة البحثث العلمثً 

 والتعلٌم بالجامعاي التً ٌتبع لها



اإبقااامء علاااي البحااادث فاااي اإصااادار عناااد ثباااد  عاااد  االجمنااا  ال لجيااا  ياااو  
وا  ) أد retracted االلعوردني بنف  الور ي  دومريخ النشار جاع لضامف  علا 

دبااملحج  العبياار علااي عمفاا  صاافحم  البحااث  األحمثثر جخضااب  باامللدر(  ااحبه

عجم و  لضمف  نف  العلج  ال مبق   بل ا   البحث حوي ي ارف عال , الجرفدض

يائر أر الدرا   ل  و د جرج م ي ود به دأر  مئج  لنومج البمحاث وضا  جقامال  

دحوي ال وورك ا جادر جيافام فاكر عال بحاث جرفادض جضامف لاه . جرفدض 

ثباد  .وقرير جر  بل رئي  وحرير الججل  ال لجي  يف ر أ بمب  حب الدرا  

دا    ال ر   ال لجي  أد خداع البمحث لججل  وحرير الججل  جر خاالل النشار 

دفي ج ظ  الوقامرير . الجيددج للبحث أد اعوشف أخطمء علجي  ج يج  بملبحث

بدا داضحم أنه  د و   ؤال البمحث أد البامحثير عقاب اعوشامف ولاك الجخملفام  

حيااث أباادي ب ضااه  أ اافه دجطملبوااه ججلاا  الوحرياار ب ااحب الجقملاا  فااي حااير 
 .فشل ب ض البمحثير في وقدي  رددد جقن   لوف ير جمحدث جر جخملف 



 دضاااح جااار دجهااا  نظااارك جااام هاااي الطملاااب عييااايي

ا ددا  الج ااااوخدج  لقياااام  جااااددا ا بحاااامث دجااااددا 

 البمحث؟

 

  ه 10جدا النشمط 



عامل تأثٌر المجلة  Impact Factor (IF)  

 مؤشرh-  للمؤلف      Author h-
index 



لٌس كل بحث علمً ٌتوفر على شبكة النترني ٌمكن الوثو      

بم واعتماده كمصدر ال بعد التحق  من أنم منشور فً مجلة 
 .مفهرسة ضمن قاعدة بٌاناي المعاٌٌر الدولٌة

 :  (IF)تعرٌف عامل التأثٌر 

 ٌعتبر (IF) مؤشراً عددٌاً رتٌسٌاً تقاس بم نوعٌة المجلة

ونوعٌة األبحاث التً تنشرها مجلة ما ونوعٌة المؤسسة 

 .ومن ٌعمل بها من خفل األبحاث التً تنشرها تلك المؤسسة

وتنحصر أهمٌة Impact Factor  (عامل التأثٌر :) كونم

المؤشر الذي ٌقاس بم أهمٌة الدورٌة إلى تخصصها وحقلها ، 

وٌهدف إلى تعرٌف الباحثٌن .و ٌبٌن نوعٌة وجودة الدورٌة 

وناشري األبحاث بالدورٌاي ذاي الجودة العالٌة فً 
 .التخصصاي والموضوعاي المختلفة



تقٌٌم للمجلة  العلمٌة 

تصنٌف المجفي العلمٌة المتخصصة 

تساعدك على اتخاذ القرار أٌن تنشري بحثك 

 فً بعض البلدان تتوقف المنح والتموٌل الحكومً  المقدمة

 للمشارٌع  العلمٌة على عامل التأثٌر 

 كثٌرا ما تستخدم كمصدر للتقٌٌم من قبل أمناء المكتباي خفل الغاء
 مجلة أو اثناء مشترٌاي جدٌدة



 10اذا كاني قٌمتم اكبر من 

 فالمجلة ممتازة

 اذا كاني قٌمتم تتراو  بٌن

 جٌدجدافالمجلة  5-10

 اذا كاني قٌمتم تتراو  بٌن
 فالمجلة جٌدة 2-5

 اذا كاني قٌمتم تتراو  بٌن
 فالمجلة مقبولة 1-2

 

 

 



 

 مجال التغطٌة الموضوعٌة للمجلة1.

، Letter, Review)نوع المجلة 2.

Fulltext مقال كامل.) 

عدد المؤلفٌن للبحث الواحد فً مجال 3.

 موضوعً واحد

حجم المجلة، حجم : العوامل اإلحصاتٌة4.
citation 

 



 مؤشر-h جورس هٌرش ماقترح. عبارة عن عدد صغٌر ذو تأثٌر كبٌر 

للمرة  2005فً عام  وهو فٌزٌاتً فً جامعة كالٌفورنٌا سان دٌٌغو
 األول، وتعتبر وسٌلة بسٌطة لحساب وقٌاس أثر العالم او الباحث 

 ٌقٌس كل من اإلنتاس العلمً وعامل التأثٌر لألعمال المنشورة للعالم

 .أو الباحث

 وٌستند المؤشر على مجموعة من أبحاث العالم األكثر اقتباسا من قبل

 .الخرٌن وعدد القتباساي فً البحاث األخرى

 ابحاث بحٌث كل بحث قد اقتبس فً ابحاث  أخرى  3اذا كان للباحث
وبعبارة اخرى فان هذا  3سٌكون  -h فن مؤشر .مراي 3على األقل 

 .المؤشر ٌعكس عدد البحاث المنشورة وعدد القتباساي 

 ٌمكن أن ٌطب  أٌضا هذا المؤشر لقٌاس إنتاجٌة مجموعة من

 .العلماء، مثل القسم أو الجامعة فضف عن مجلة علمٌة

 



















m-value = h-
index/yr 

Potential for 
Scientific Impact 
 احتمال األثر العلمً

<1.0 Average 

1.0-2.0 Above average 

2.0-3.0 Excellent 

>3.0 Stellar 
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