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Google scholar Scoups Thomson Reuters

>40.000 22.618 11.365

المجالت العلميه



Impact factor

مقياس للمجالت يصدر من شركة ثومسن وھو : التاثير معامل 

رويترز يعتمد في حسابه على المعادلة التالية

Impact factor 2017=

( citation 2016+2015)/(number of 

papers2016+2015)



CiteScore:

سكوبس يشبه معامل من شركة مقياس للمجالت يصدر وھو 

على المعادلة التاليةالتاثير ويعتمد 

CiteScore = Citation Count of last year / 

Documents of last three years



SJR

جامعة االسبانية مقياس للمجالت يصدر من وھو 

University of Granada

بنظرعواملعدةوياخذللمجالتتعقيدااكثروھو

االعتبار



Marketing Diagram

ISI or SCOUPS
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Google scholar    h-index

Scoups    h-index

ISI       h-index

H- index



-Hمؤشر ھيرتش  index  ويعد من العواملھوية الباحث العلمي يمثل

مالها المهمة لمعرفة النشاط العلمي للباحث وصدى بحوثه من خالل استع

اس كمصدر من قبل الباحثين االخرين من خالل قياس عدد مرات االقتب

.المنشورة في المجالت الرصينه من البحوث 

لترقية الباحث وقد اعتمدته الجامعات الرصينة كشرط اساسي 

جورج إدواردو عن طريق 2005واقترح المؤشر في عام 

كاليفورنيا سان دييغووھو فيزيائي في جامعة ھيرش

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%A5%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88_%D9%87%D9%8A%D8%B1%D8%B4&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%A7_(%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D8%BA%D9%88)






 Indexing
 Google Scholar      https://scholar.google.com/

 Scopus

 ISI 

 Journal Evaluation Metrics
 H-index

 Impact factor

 SJR and SNIP

Website helps to check journal and author status
 Scimago        http://www.scimagojr.com
 Scopus https://www.scopus.com/sources

 Master journal list http://mjl.clarivate.com

 Journal citation report

 Web of science

http://www.scimagojr.com/
https://www.scopus.com/sources…
http://mjl.clarivate.com/


http://www.sciencedirect.com/



http://sci-hub.bz/



How to choice journal: 

http://jane.biosemantics.org

Elsevier Journal Finder

http://jane.biosemantics.org/


ضوع مواقع مفيدة للبحث عن المجالت العلمية لنشر البحث وحسب مو

البحث

http://journalfinder.elsevier.com/

https://journalsuggester.springer.com/

 بسللتاكد من ان المجلة مصنفة ضمن ثومسون رويترز او سكومواقع

http://mjl.clarivate.com/

https://www.scopus.com/sources…

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

http://journalfinder.elsevier.com/
https://journalsuggester.springer.com/
http://mjl.clarivate.com/
https://www.scopus.com/sources…
http://www.scimagojr.com/journalrank.php
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