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الكتابة األكادميية يف اجملالت العلمية واحملكمة
اجملالت املفهرسة وغري املفهرسة

دوليةاجملالت العلمية واحملكمة ابلعربية واإلجنليزية وال
اجملالت املفهرسة يف قائمةSCOPUSوWOS

تعريف ابجملالت احملكمة



Who? Participants

Why? Objectives

What? Aims/Strategies

Where? Journals

How?

Methods/Approaches

عصف ذهين



ملاذا ننشر يف اجملالت احملكمة؟



Web of Science (WoS), Thomson Reuters

SCOPUS

MyCite

Procedia Journal

Google Scholar

 Arabic Impact Factor

ةقواعد البياانت للمجالت احملكم



• Refereed/Non Refereed

• Indexed – WoS (previously 

known as ISI, SSCI), 

SCOPUS, ERA, Google 

Scholar, 

• Non-SCOPUS/WoS

• Non-Indexed 

• Refer to ‘About Journal’, 

Indexing
• Internet Searching

اجملالت احملكمة واملصنفة



تصنيف اجملالت احملكمة



’أوجه التشابه واالختالف‘
Non Indexed Journal Indexed Journal

Non Indexed in a Database Indexed in a Certain Database

/WOS-SCOPUS Databases 

Non Refereed/Refereed 

Journal

Refereed Journal

Without/With ISSN With ISSN

Without/With APC* Without/With APC*

Writing Structure/Component

Following Specific Format/Template/Guideline

Chief Editor/Editorial Board/Publisher

Different Weightage of Academic Appraisal based on Indexing

Key Performance Indicators among Academic  Staff

* Article Processing Charges = Publication Fees



حماور اجملالت احملكمة



مناذج من اجملالت احملكمة



 •مكوانت كتابة املقاالت العلمية يف اجملالت احملكمة
• اسرتاتيجيات الكتابة الفعالة يف اجملالت احملكمة

•  فهرسة اجملالت احملكمة عالية التأثري املفهرسة يف قائمةSCOPUS/WOS 
•  كيفية التحديد والنشر يف اجملالت من يف قائمةSCOPUS/WOS 

•  اختيار اجملالت عالية التأثري يف قائمةSCOPUS/WOS 
• اجملالت املدرجة يف القائمة السوداء وجتنها

الكتابة يف اجملالت احملكمة



/ حتويل أطروحتك 
/ورقة املؤمتر 

فصل يف الكتاب

!!!ابدأ الكتابة 



كيف نبدأ؟ 

(MA/PhD)أطروحتك
مؤمتركورقة
كتابكفصل
كتابكمراجعة
صفرمن



مقالةحتويل عرضك التقدميي أثناء مناقشة الرسائل اجلامعية إىل ورقة مؤمتر، مث .
حتديد جمال الكتابة أو مراجعة األدبيات أو دراسة احلالة.
حتديد احملتوى وحتويله إىل مقالة.
الرجوع إىل قواعد النشر للمجلة.
القيام إبعداد املسودة األوىل للمقالة.
استشارة املشرف ملزيد من التحسني لطلبة الدراسات العليا.
املفتوحة إرسال املقالة إىل رئيس التحرير عرب الربيد اإللكرتوين أو نظام اجملالت(OJS.)
ال النهائيانتظر التعليقات والتقارير من احملكمني وإجراء التصحيحات قبل اإلرس.

خطوات إعداد مقالة علمية



شكليات كتابة املقالة



:  تتضمن ما يلي" دراسة احلالة"مقالة 

1نوع –أنواع املقالة العلمية 

مناقشة النتائج املقدمة
خالصة/خامتة لةالقضااي أو النظرايت ذات الص
(اختياري)إقرار  مشكلة الدراسة

املراجع املنهجية
النتائج

مناقشة النتائج املقدمة
خالصة/خامتة لةالقضااي أو النظرايت ذات الص
(اختياري)إقرار  مشكلة الدراسة

املراجع املنهجية
النتائج



2نوع –أنواع املقالة العلمية 

مناقشة النتائج املقدمة
خالصة/خامتة مشكلة الدراسة
(اختياري)إقرار  القضااي حسب حماور معينة

املراجع املنهجية
النتائج



 جمموعة الباحثني-مراجعة اخلرباء
ىاجملالت األخر /الرجوع إىل املقاالت
اجمللةالرجوع إىل شكليات الكتابة يف
التدقيق اللغوي
 تنسيق شكليات الكتابة
تكملة الكتابة

تطوير كتابة املقالة



 هيئة التحرير/ تقدمي مقال إىل رئيس التحرير
•  إرسال املقاالت من خالل نظام اجمللة املفتوح(OJS)

• حريريةمعايري تقييم تقارير احملكمني واالعتبارات الت
• قرار نشر املقاالت

النشر يف اجملالت احملكمة



جماالت أو حماور اجمللة أو الدراسة
يفاجملالتفهرسةISI / SCOPUS
القائمة السوداء للمجالت العلمية
 غري مفهرسة/ جمالت مفهرسة
جمالت حملية أو عاملية
 بطيئة/ االستجابة سريعة
عدد تكرار النشر
 رقم تسجيل دويل للمجلة-ISSN

 العاياختيار اجملالت احملكمة ذات التأثري



Web of Sciences (WoS)

https://mjl.clarivate.com/home


SCIMAGO AND SCOPUS DATABASE
http://www.scimagojr.com/journalsearch.php

http://www.scimagojr.com/journalsearch.php


AUTHOR PREVIEW IN SCOPUS
http://www.scopus.com/standad/marketing.uri

http://www.scopus.com/standad/marketing.uri


- ARABIC IMPACT FACTORمعامل التأثري العريب

http://www.arabimpactfactor.com/


IIUM JOURNALS



High Impact Factor
http://www.scimagojr.com/journalrank.php?area=1200&country=MY&year=

2015

http://www.scimagojr.com/journalrank.php?area=1200&country=MY&year=2015




IREP IIUM, HTTP://IREP.IIUM.EDU.MY/

http://irep.iium.edu.my/


JOURNAL FINDER



JOURNAL SUGGESTER



• رسوم النشر
• حقوق النشر للمقاالت املطبوعة
• ترويج الباحثني من خالل مقاالهتم
• زايدة االقتباسات اخلاصة بك

النشر يف اجملالت احملكمة



هيئة التحرير/تقدمي املقالة لرئيس التحرير
ابلربيد اإللكرتوين
 نظام اجمللة املفتوح-OJS
 (أشهر على األقل3)فرتة االنتظار
 (خرباء5-3)ترشيح احملكمني
تقرير ومراجعات من احملكمني
تصحيح وإقرار املؤلفني



قرار رئيس أو هيئة التحرير
معايري تقييم اجمللة للمحكمني
 القبول أو الرفض؟–قرار نشر املقالة
القيام ابلتصحيحات بناء على تقرير احملكمني

رسوم النشر
حقوق النشر للمجلة

هيئة التحرير/تقدمي املقالة لرئيس التحرير



GET YOUR ARTICLE PUBLISHED

Publication Requirement for PhD students

MA students – Best Student Award

PASSION/SATISFACTION

Self Promotion in Academic World

Collaboration in a research group/friends.

Refer to YOUR COLLEAGUES!!!



ترويج املقاالت وزايدة االقتباسات العلمية

املقاالت املنشورة
الرغبة العالية يف كتابة املقاالت

مشاركة املعرفة
الرتويج الذايت يف العامل األكادميي

التعاون البحثي
شبكة البحث والباحثني
ربط األخوة اإلسالمية



GOOGLE SCHOLAR 



SCOPUS



RESEARCHGATE






