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 (Scopus)ادخبل احذٖ يزالد ربيؼخ انًخُٗ ضًٍ لبػذح ثٛبَبد  يششٔع

 

 :اجراءات ادارية

( انُٓذعخ ، انطجٛخيزهخ انؼهٕو انظشفخ ، يزهخ  )ٚتى اختٛبس حالث يزالد يٍ يزالد انؼهًٛخ نهزبيؼخ  -0

 .نهؼًم ػهٛٓب ٔفك رذٔل صيُٙ يحذد

أ انًغبػذ )ثبنكبيم يٍ لجم انغٛذ سئٛظ انزبيؼخ  دانًزالثشَبيذ تطٕٚش ػهٗ  اإلششافٚكٌٕ  -0

 .ٔحذح انًزالد انؼهًٛخ انتبثؼخ نمغى انشؤٌٔ انؼهًٛخٔثًتبثؼخ ٔدػى  (انؼهًٙ

ُشش انؼبنًٙ انشطٍٛ ٔ ًٚتهك نغخ ٚكٌٕ يغؤٔل ٔحذح انًزالد يٍ رٔ٘ انخجشح فٙ انٚزت أٌ  -3

 .اَكهٛضٚخ يًتبصح ٔ لبثهٛخ ػهٗ االتظبل ثبنزٓبد انذٔنٛخ

يٍ اػضبء ْٛئخ % 50-02ٚتى اختٛبس ْٛئخ تحشٚش ارُجٛخ  حغت انتؼهًٛبد انُبفزح  ػهٗ اٌ تكٌٕ  -2

انتحشٚش  يٍ لجم عكشتٛش تحشٚش نهًزهخ ثبنتُغٛك يغ انغٛذ سئٛظ انزبيؼخ ػهٗ اٌ ٚكٌٕ اػضبء 

ْٛئخ انتحشٚش يٍ انؼهًبء انًشيٕلٍٛ ػبنًٛب ٔ رٔ٘ عًؼخ دٔنٛخ يًتبصح ٔ ًٚتهكٌٕ يؼبيم ْٛشتش 

(H-index )ٚكٌٕ انتؼبيم يغ انٓٛئخ ثبحتشافٛخ يٍ خالل تخظٛض يكبفبءاد شٓشٚخ . يشتفغ رذا

 .تؼطٗ َظٛش ػًهٓى

-H)بيم ْٛشتش يتًٛضٍٚ راد عًؼخ اكبدًٚٛخ يشيٕلخ ًٚتهكٌٕ يؼ( نكم ثحج 3)اختٛبس يمًٍٛٛ  -0

index )يشتفغ، كًب ٚفضم اٌ ٚكٌٕ يٍ خبسد انؼشاق . 

اعتشبسح لغى انشؤٌٔ انمبََٕٛخ ٔ لغى انشلبثخ انذاخهٛخ حٕل االرٕس انًخفضخ ٔ انُشش انًزبَٙ يٍ  -6

 .ارم تزبٔص اٚخ ػمجبد أ يشبكم لبََٕٛخ أ سلبثٛخ

ادساد انًزالد ضًٍ انتظُٛف  االعتفبدح يٍ اٚخ خجشاد خبسرٛخ تضٛف نهًزهخ ٔ تغبػذ فٙ عشػخ -5

 .انذٔنٙ

نفٓشعخ انًزالد ضًٍ ( ثبنتٕاسٚخ)ٚمٕو عكشتٛش ْٛئخ انتحشٚش ثٕضغ  خطخ يحذدح  ثزذٔل صيُٙ  -8

 .ٔ انفٓبسط االخشٖ( Scopus)لبػذح ثٛبَبد 

 .اضبفخ يٕظف انٗ ٔحذح انًزالد ٔنزنك نضٚبدح يٓبو انٕحذح ٔكزنك تخظٛض يكبٌ يغتمم نهٕحذح-02

 

 :نيةاجراءات ف



أ غٛشِ يٍ ( Open Journal System)انؼًم ٔفك َظبو انكتشَٔٙ خبص ثبنًزهخ، يخم َظبو  -0

 .االَظًخ انشلًٛخ انًتًٛضح

 .اٚزبد ٔعٛهخ لبََٕٛخ نهذفغ االنكتشَٔٙ نالرٕس فٙ انًزهخ -0

يٍ خالل )ػهٗ انُشش فٙ انًزهخ ( انجبحخٍٛ انُخجخ)انؼًم ػهٗ حج انجبحخٍٛ انًتًٛضٍٚ فٙ انزبيؼخ  -3

يٍ انًًكٍ تحفٛض انجبحخٍٛ ٔ يغبػذتٓى ثجؼض االرشاءاد ٔ . ثجحٕث راد رٕدح ػبنٛخ( ػذد خبص

 :ػهٗ عجٛم انًخبل يُٓب

 .فٙ ْزا انؼذد( أ شجّ يزبَٙ)رؼم انُشش يزبَٙ  -0

ششاء حغبثبد اعتالل خبطخ ثٕحذح انًزالد انتبثؼخ انٗ )رؼم االعتالل االنكتشَٔٙ يزبَٙ  -0

 (.سئبعخ انزبيؼخ

 .شكش ٔ تمذٚش نهجبحج انز٘ ُٚشش ثحخب يتًٛضا فٙ انًزهخيُح كتت  -3

اعتخُبء طبنت انذساعبد انؼهٛب يٍ ششط انُشش فٙ يزالد يظُفخ ضًٍ انفٓبسط انؼبنًٛخ ششط  -2

 (.Scopus)ضًٍ فٓشط  3ال ٚمم ػٍ ( H-Index)اٌ ٚكٌٕ انًششف ًٚتهك يؼبيم ْٛشتش 

يًٍ ًٚتهكٌٕ يؼبيم )أ حتٗ يٍ خبسد انؼشاق اعتمطبة انجبحخٍٛ انًشيٕلٍٛ فٙ انزبيؼبد انؼشالٛخ  -2

نهُشش فٙ انًزهخ، ػهٗ اٌ تكٌٕ االرٕس ( Scopus)ضًٍ فٓشط  0ال ٚمم ػٍ ( H-Index)ْٛشتش 

 .يزبَٛخ ٔ ًُٚح انًؤنف كتبة شكش ٔ تمذٚش يٍ سئٛظ انزبيؼخ

نهجحٕث  ثأرشاء التجبط( Scopus)انضاو انجبحخٍٛ فٙ انزبيؼخ يًٍ ٚمٕيٕا ثُشش ثحٕث ضًٍ فٓشط  -0

ٔ ال ٚتى يُح شكش ٔ تمذٚش أل٘ َشبط  ػهًٙ يٍ انغٛذ سئٛظ انزبيؼخ اال . انًُشٕسح فٙ ْزِ انًزهخ

 .ثؼذ انتأكذ يٍ ٔرٕد التجبط نهجحج انًُشٕس يٍ احذٖ اثحبث انًزهخ

أ خذيخ ( Avoiding plagiarism)أ ( Proofreading)نهجبحخٍٛ يخم ( حبَٕٚخ)تمذٚى خذيبد فُٛخ  -6

 .االنكتشَٔٙ ٔ غٛشْب يٍ انخذيبد انتٙ تغبػذ فٙ تمٕٚخ ٔ سطبَخ انجحج انؼهًٙاالعتالل 

 

 

                                                   

 


