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:عرض المشكلة
 البحوث وعلى االساس بالدرجة العلمي البحث على العالمیة التصنیفات اغلب تعتمد

  االنتاج ضعف السابقة الدراسات النتائج من ویتبین وكالریفیت، سكوباس ضمن المنشورة
  ضمن المجالت في النشر تشجیع الى جامعتنا وتلجأ والعربیة، المحلیة للجامعات العلمي

 التصنیفات مجال في المیدانیة والخبرة سابقة دراسات خالل من الحظنا وقد فقط سكوباس
 نقاط تمثل وهي جید وعربیة المحلیة بحوث عدد ان تبین التقصي، وبعد للجامعات العالمیة

 قاعدة في مسجلة غیر المحلیة المجالت معظم كون التحتسب ولكن مستغلة غیر قوة
 الى وانما قلتها الى الیعود المحلي العلمي االنتاج صغف سبب انو  .سكوباس بیانات
:هما رئیسین سببین



لیست لكونھا وذلك المنشورة المحلیة البحوث جمیع احتساب عدم 

 بمخرجات ھدر سبب مما سكوباس بیانات قاعدة فھرس ضمن معتمدة

.المحلي العلمي البحث

الجامعات ترتیب على أثر مما المحلیة للبحوث االقتباس احتساب عدم  

 h معامل تدني عن فضال للجامعات العالمیة التصنیفات في المحلیة

.االنسانیة االختصاصات وخصوصا والعرب العراقین لالكادمیین



Scopus
the world’s largest database of research abstracts and citations.
The latest five complete years of data are used, and the total citation
count is assessed in relation to the number of academic faculty members
at the university, so that larger institutions don’t have an unfair
advantage.

((Scopus is a bibliographic database containing abstracts and citations
for academic journal articles. It covers nearly 21,000 titles from over
5,000 publishers, of which 20,000 are peer-reviewed journals in the
scientific, technical, medical, and social sciences (including arts and
humanities).It is owned by Elsevier and is available online by
subscription. Searches in Scopus also incorporate searches of patent
databases.)).



تأھیل المجالت المحلیة ضمن معاییر قاعدة 
بیانات سكوباس

الخطوات



:االتي یتطلب وهذا سكوباس بیانات قاعدة ضمن دخولها لغرض المحلیة المجالت تأهیل اعادة :اوالً 
:االتیة المعاییر وتتضمن فنیة معاییر1.

.iتقییم النظراء.
.iiملخصات اللغة اإلنجلیزیة.

.iiiالنشر المنتظم.

.ivالمراجع في الحرف الالتیني.
.vأخالقیات النشر وبیان الممارسات الخاطئة.

:االتي وتتضمن والنوعیة الكمیة المقایسس2.
:وتتضمن النشر سیاسیةأ-

ملخصات اللغة اإلنجلیزیة المتاحة.
جمیع اإلشارات المذكورة في األبجدیة الرومانیة.
سیاسة التحریر واضحة ومفهومة.
مستوى مراجعة النظراء.
المؤلفین مصدر في التنوع.



الصفحة الرئیسیة لمجلة باللغة اإلنجلیزیة فقط.
التنوع في مصدر المحررین.
جودة الصفحة الرئیسیة.
:جودة المحتوى ویتضمنب-
المساهمة األكادیمیة في هذا المجال.
وضوح الملخصات.
التوافق مع أهداف المجلة ونطاقها.
سهولة قراءة المقاالت.
:االقتباسات وتتضمنت-
اقتباس مقاالت المجلة في سكوبوس.
اقتباس من المحررین في سكوبوس.



.االنتظام ویتضمن عدم تأخیر في الجدول الزمني للنشرث-
:إمكانیة الوصول ویتضمنج-
المحتوى المتاح عبر اإلنترنت.



والشكل االتي یبین عملیات تقییم عنوان 
سكوباس



 المحلیة للبحوث h ومعامل االقتباس حساب ضمان لغرض :ثانیاً 

 حتى حصرا االنكلیزیة باللغة المصادر بكتابة الباحثین الزام ینبغي

 الباحثیین لكل h معامل وجود تأمن الخظوة وھذه العربیة البحوث

  البحوث اتاحة ان عن فضالً  والعرب، العراقیین واالكادیمیین

scholargoogle العلمي الباحث في المحلیة المجالت
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