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نيف كال منها تصحسب يتم التعرف على كيفية التدقيق عن مدى اعتمادية مجلة علمية البد من معرفة معايير االعتمادية لكي 
-: وكاالتي

./https://www.iasj.netااللكترونيورابطهالعراقيةاالكاديميةالمجالتموقعضمنمدرجةعلميةمجالت-1

ةالجامعموقعفيعنهامعلنالمفترسةالمجالتموقعضمنمدرجةغيرالجامعةمجلسقبلمنمعتمدةعلميةمجالت-2
http://uobaghdad.edu.iq/?p=18070.االلكترونيورابطه

ترةفاثناءبحقوقهمالناشريناحتفاظمعاعتماديتهاالغاءوتمالجامعةمجلسقبلمنسابقامعتمدةعلميةمجالت-3
.االعتمادية

المفترسةالمجالتموقعضمنمدرجةغيرالمعتمدةالرصينةالعالميةالمستوعباتضمنمدرجةعلميةمجالت-4
-:وكاالتي

http://mjl.clarivate.com:االلكترونيورابطهclarivateمستوعب

:االلكترونيورابطهScopusمستوعب

https://www.scopus.com/sources?zone=&origin=NO%20ORIGIN%20DEFINED

.المفترسةالمجالتموقعضمنمدرجةوغيرالمعتمدةالعالميةالمستوعباتضمنمدرجةغيرعلميةمجالت-5

/https://predatoryjournals.com/journalsالمفترسةالمجالتلموقعااللكترونيالرابط

https://www.iasj.net/
http://uobaghdad.edu.iq/?p=18070
http://mjl.clarivate.com/
https://www.scopus.com/sources?zone=&origin=NO ORIGIN DEFINED
https://predatoryjournals.com/journals/


-:مالحظة
المعياريالرقميعتبر(ISSN)عندتلكاوالمجلةهذهمعرفةفيأساسيوعاملالعلميةالمجلةهوية

.تصنيفأيضمنعليهاالبحث
كانتوانمعتمدةالبحوثفأنقبلهوما،3/2/2019تاريخبعدالمفترسةالمجالتموقعاعتماديتم

منضمدرجةمجالتفي(منشوراوللنشرمقبول)البحثكانحالفيمفترسةنشرهاداراوالمجلة
.(4-3-2)الفقرات

(يةالعربالمجالتيشملالالمفترسةالمجالتموقعبأنالتنويهمع)3/2/2019بعدتطبق(5)الفقرة.
للداريحالصحاالسممنالتأكديتمالمفترسةالمجالتموقعضمنمعينهلمجلةنشردارعنالبحثعند•

خاللمنةالمفترسموقعفيعنهاالبحثليتسنىذاتهاللمجلةااللكترونيالموقععلىالدخولخاللمن
.(رالمذكو الموقعقبلمنالنوعينأحداعتمادالحتمالية)كالهمااوالمختصراوالكاملالداراسمادراج



-:االعتماديةترويجخطوات
سيقبالتنحصرا(العامالعلميالنشرألغراض)االعتماديةطلباتفيالنظرتتولىأكثراوأعضاء(3)منتتكونتشكيلكلفيلجنةتشكيل-1

.شكيلهابتالخاصاإلدارياالمرمنبنسخةالعلميةالشؤونقسم–الجامعةرئاسةوتزويد(المركز-المعهد-الكلية)فيالعلميةالشؤونوحدةمع
لباحثيتكونوالتيتشكيلكلفي28/4/2019في3678/عشالعددذيبالكتابالعلميةالشؤونقسمقبلمنالمعممةاالستمارةاعتماد-2
التوقيعباللجنةأعضاءويقوم(واخربحثبينالمجلةاعتمادعدمالحتمالية)المجلةنفسفيكانوانحتىحدةعلىبحثولكلحصراجامعتنا
.قراركلبعدعليها

أحدكانإذااامالتشكيلنفسمنبهالمشتركينالباحثينكافةكانحالفي(باحثمنأكثر)مشتركلبحثواحدةاستمارةترويجإمكانية-3
بجهةمعهتلفينالمخالباحثينبقيةعنمنفصلبشكلبهالخاصةاالعتماديةترويجفيكون(التشكيلخارج)منبهالمشتركينأكثراوالباحثين
.االنتساب

منكونتللتدقيقخطوةاولفأنالعراقداخلمنصادرةالعلميةالمجلةكانتفاذا(أعالهالتصنيفاتحسب)العلميةالمجالتنوعتدقيق-4
المجلةاسمخاللمناو(20788665)ذلكمثال(شارحةبدون)للمجلةالمعياريالرقمادراجطريقعنالعراقيةاالكاديميةالمجالتموقعخالل

االستمارةمنضالباحثنسخة)ورقيةبنسختينالتوثيقسحبيتمالمجلةإيجادوعند(بالصورمبين)الجامعاتبواسطةبحثخاللمناوالعلمية
،فقطرالمذكو الموقعضمنالمجلةادراجمنالتأكديتموانمااعتماديةالىيحتاجالالمجالتمنالنوعهذابأنالتنويهمع(األولياتفيونسخة
.4/4/2019في2582/س12العددذيالمركزيةالعلميةالترقياتشعبةاعمامالىاستنادا



لتدقيقلاألولىالخطوةفأنالعراقيةاالكاديميةالمجالتموقعضمنمدرجةغيرعربيةاوعراقيةالعلميةالمجلةكانتحالفي-5
الالمفترسةالمجالتموقعبأنالتذكيرمع)الجامعةموقععلىالمعلنالجامعةمجلسقبلمنالمعتمدةالمجالتجدولخاللمن

عدمحالوفيالجامعةمجلسقبلمنالملغاةالمجالتجدولفيعليهاالبحثيتموجودهاعدمحالوفي(العربيةالمجالتيشمل
.المعتمدةالمستوعباتفياالحتياطبابمنعليهاالبحثيتموجودها
الجامعةمجلسقبلمناعتماديتهاوالملغاةالجامعةومجلسالعراقيةاالكاديميةالمجالتموقعقبلمنالمعتمدةالمجالتان/تنويه

المواقعمنضالمجلةادراجمنالتأكديتموانمااعتماديةترويجالىتحتاجالبحقوقهماالعتماديةفترةاثناءالناشريناحتفاظمع
.4/4/2019في2582/س12العددذيالمركزيةالعلميةالترقياتشعبةاعمامالىاستنادافقطالمذكورة

انههلرةباالستماالباحثفئةتدقيقيتمالجامعةمجلسقبلمنالمعتمدةالمجالتضمنموجودةالعلميةالمجلةكانتحالفي-6
.االعتماديةفترةاثناءامتعتمدالوبالتاليالمجلةاعتمادتاريخقبلبالنشرقام



كانتاذافأيضاالباحثفئةتدقيقيتمالجامعةمجلسقبلمناعتماديتهاالملغاةالعلميةالمجالتضمنالمجلةكانتحالفي-7
بتاريخمدةمعتفالمجلةاالعتماديةفترةاثناء(ناشر)او(نشرقبول)لديهالباحثكانإذاامامعتمدةغيرالمجلةفأن(بالنشرراغب)

.البحثنشرتاريخاوالنشرقبول
ExcelجداولخاللمنCitscoreعلىحصولهاومدىScopusمستوعبفيالمدرجةللمجالتبالنسبةالتدقيقيكون-8

البحثــــةكيفيمع(مدمجقرصعلىمحملـــــةالجداولهذهعنصــورةمرافق)دورياتحديثهايتموالتيالمستوعبفيعنهاالمعلن
(on Line)جداولضمننجدهالمحالفي(الحقامرفق)ضمنهمجلةعنExcel.

on)المستوعبخاللمنClarivateمستوعبضمنالمدرجةللمجالتبالنسبةالتدقيقيكون-9 Line)حصولمدىعنأما
Impactعلىالمجالتهذه Factorالسنوياالستشهادنسبةتقريرخاللمنفيكون(JCR)مرافق)سنوياالمستوعبعنالصادر

ماديمبتقالباحثقيامباإلمكانفأنهذلكبعدخرجتثمضمنهمدرجةالمجلةكانتحالفياما(مدمجقرصعلىمحملعنهصورة
.البحثنشراوقبولاثناءسابقاالمجلةادراجيوثق





ادراج اسم المجلة او رقمها المعياري بدون شارحة في مربع البحث













الخطوة االولى

الخطوة الثانية 

ادخال اسم 

المجلة او رقمها 
المعياري



المالحظات الجلسة وتاريخها الرقم المعياري اسم المجلة ت

دار النشر ضمن موقع المجالت المفترسة

الجلسة الثانية عشرة المنعقدة بتاريخ 
27/3/2017 1548-6541 Journal of US-China Public 

Administration

1

دار النشر ضمن موقع المجالت المفترسة

الجلسة الثانية المنعقدة 
11/10/2017في 2203-4714 Advances in Language and 

Literary Studies

2

دار النشر ضمن موقع المجالت المفترسة

الجلسة الثانية المنعقدة 
11/10/2017في 1925-4768 1925-4776 English Language and 

Literature Studies

3

المجلة ضمن موقع المجالت المفترسة

الجلسة التاسعة عشرة المنعقدة 
10/7/2017في 2090-9640 International Design Journal 4

دار النشر ضمن موقع المجالت المفترسة الجلسة السابعة المنعقدة في 
2/1/2017

E: 2277-1573

P: 0976-4585

Advances in Bioresearch 5











بشكل مجاني 



Impact Factor



Journalالسنوياالقتباستقاريرفيتظهرالمعتمدةالمجالتان Citation Reports
(JCR)المجالتهذهمنكبيرجزءويكونسنةكلمن5/31بتاريخعنهااإلعالنيتموالتي

Impactعلىحاصلة Factorاتمعطيعلىاالستشهادنسبةقياسفيأساسايعتمدوالذي
:المجموعتينضمنتكونوالتيفيهالمدرجةالمجالتانحيثماضيتانسنتان

• SCIENCE CITATION INDEX EXPANDED

• SOCIAL SCIENCES CITATION INDEX

(  الى تقييمالتحتاج)
وعب او في حين ان باقي المجالت المدرجة ضمن باقي المجموعات سواء كانت التابعة للمست

تحتاج بحوثها الى تقييمالمستضافة





Impact Factor



ادخال اسم 

المجلة 

ضمن مربع 

البحث 

الخاص 

ببرنامج 
BDF

أي مجلة 

مدرجة ضمنه 

حسب سنة 

النشر فأنها 

حاصلة على 
IF



Scopus



التأكد من 

سنة النشر 

للبحث 

لمعرفة 
Citscore
لمجلة ما



التأكد من مجلد وعدد 
المجلة وسنة خروجها









Citescore



Citescore



Citescore

سبيللىعالعراقيةالزراعيةالعلوملمجلةاالستشهادنسبةباحتسابالمستوعبيقومعندما
لتظهر2016-2015-2014لألعوامالمجلةاستشهاداتيجمعفأنه2018لسنةالمثال
منالنوعهذابأنمالحظةمعالمتتاليةالسنواتباقيوهكذا2017سنةحسابضمن

.تقييمالىبحوثهاتحتاجالCitescoreعلىالحاصلةالمجالت



موقع المجالت المفترسة



ةالمفترسموقع المجالت 



المفترسةموقع المجالت 

Ctrl+F

التأكد من ادراج اسم المجلة ودار نشرها الصحيحين



المفترسةموقع المجالت 

يتم الضغط على اسم المجلة او 

ليقوم الموقع ر نشرها دا

ني بتحويلنا الى رابطها االلكترو
للتأكد منها


