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Web of Scienceالمجالت المصنفة حسب قواعد بيانات •

Web of Scienceحسب قواعد بيانات المجالت المصنفة التي خرجت من التصنيف•

Web of Scienceحسب قواعد بيانات  Emerging Sourcesالمجالت الناشئة•

:يهدف العرض  القاء الضوء على مواضيع هامة للباحثات وهي 

https://www.webofknowledge.com/
https://www.webofknowledge.com/
https://www.webofknowledge.com/


تقديم 



مرات، معلومات يتم جمعها من آالف المجالت العلمية، الكتب، سالسل الكتب، التقارير، المؤتتشمل على عدة فهارس تحتوي 
.وغيرها

.مجلة ذات تأثير مشهود في جميع أنحاء العالم12000تغطي أكثر من 
:أهم هذه الفهارس 

•Science Citation Index Expanded (SCIE) فهرس متعدد التخصصات لمجلة أدبيات العلوم
•Social Sciences Citation Index (SSCI) فهرس متعدد التخصصات لمجلة أدبيات العلوم االجتماعية
•Arts & Humanities Citation Index (AHCI فهرس متعدد التخصصات لمجلة للفنون واالدب والعلوم اإلنسانية
•Emerging Sources Citation Index (ESCI) فهرس متعدد التخصصات للمجالت الناشئة

Web of Science Core Collectionالفهارس والتصنيفات في  

https://images.webofknowledge.com/WOKRS530AR16/help/ar_SA/WOK/hp_database.html#dsy367-TRS_science_citation
https://images.webofknowledge.com/WOKRS530AR16/help/ar_SA/WOK/hp_database.html#dsy368-TRS_social_sciences
https://images.webofknowledge.com/WOKRS530AR16/help/ar_SA/WOK/hp_database.html#dsy369-TRS_arts
https://images.webofknowledge.com/WOKRS530AR16/help/ar_SA/WOK/hp_database.html#dsy9895-TRS_esci


الزراعة•
الفلك•
الكيمياء الحيوية•
علم األحياء•
التكنولوجيا الحيوية•
الكيمياء•
علوم الكمبيوتر•
علم المواد•
الرياضيات•
الطب•

علم األعصاب•
علم األورام•
طب األطفال•
علم الصيدلة•
العلوم الفيزيائية•
علوم النبات•
الطب النفسي•
الجراحة•
العلوم البيطرية•
علم الحيوان•

.مجااًل علمًيا بشكل كامل 150مجلة رئيسية في 8,300هو فهرس متعدد التخصصات لمجلة أدبيات العلوم، يغطي أكثر من 
إلى الوقت الحاضر1900:  سنوات النشر منذ

Science Citation Index Expanded (SCIE) 

:تتضمن بعض التخصصات المشمولة ما يلي

https://images.webofknowledge.com/WOKRS530AR16/help/ar_SA/WOK/hp_database.html#dsy367-TRS_science_citation


علم اإلنسان•
التاريخ•
العالقات الصناعية•
علوم المعلومات وعلوم المكتبات•
القانون•
اللغويات•
الفلسفة•
العلوم السياسية•

الطب النفسي•
علم النفس•
الصحة العامة•
القضايا االجتماعية•
الخدمة االجتماعية•
علم االجتماع•
تعاطي المخدرات•
الدراسات الحضرية•
دراسات المرأة•

مجااًل في العلوم 50مجلة بالكامل في 2,900يغطي أكثر من ، هو فهرس متعدد التخصصات لمجلة أدبيات العلوم االجتماعية
.االجتماعية .

إلى الوقت الحاضر1900: سنوات النشر منذ

Social Sciences Citation Index (SSCI)

تتضمن بعض التخصصات المشمولة ما يلي

https://images.webofknowledge.com/WOKRS530AR16/help/ar_SA/WOK/hp_database.html#dsy368-TRS_social_sciences


Arts & Humanities Citation Index (AHCI)

 .اإلنسانيةوالعلومالفنونمجاالتمنتخصًصا 28فيمجلة 1800منأكثرعلىاإلنسانيةوالعلوماالدبيةالتخصصاتمتعددفهرس-
.الحاضرالوقتإلى 1975 :منذالنشرسنوات-

اآلسيويةالدراسات
كالسيكيات

ثقافيةدراسات
الشعبيالتراث
والفلسفةالتاريخ
اإلنسانيةالعلوم

:تتضمن بعض التخصصات المشمولة ما يلي

https://images.webofknowledge.com/WOKRS530AR16/help/ar_SA/WOK/hp_database.html#dsy369-TRS_arts


إلى الوقت الحاضر2015: منذ سنوات النشر

Emerging Sources Citation Index (ESCI)

 (AHCI)و (SSCI)و (SCIE)على سجالت من مجالت ليست مشمولة بعد في تحتويوالتيالناشئةالمجالتفهرس

قييمها على تستوفي هذه المجالت الحد األدنى من معايير الجودة التحريرية وتوقيتها وتأثيرها، ولكن نظًرا لحداثة عهدها نسبًيا، يجب ت
 (AHCI)و (SSCI)و (SCIE)مدار فترة معينة قبل إمكانية فهرستها في 



المصنفةالمجالت



بياناتقاعدةعلىالضغط
Web of science

من خالل المكتبة الرقمية   Web of scienceبياناتلقاعدةالدخول
مصادر المعرفة االجنبية -
متعدد التخصصات -
-Web of Science® - ISI Thomson Reuters

https://sdl.edu.sa/SDLPortal/ar/ViewPublisher.aspx?p=14
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االختيار من القائمة 
المنسدلة

Publication titles

يتم كتابة اسم المجلة 
هنا 

بعد االنتهاء يتم 
البحث من خالل 

الضغط على 
search

 cellسمأبمجلةعنللبحث :مثال

اختيار 
documents

)المجالتلبقيةبالنسبةتصنيفها +معلوماتها )علىلإلطالعمعينةمجلةاسمعنللبحث



 :المصنفةالمجلهماهي

عليهالضغطيمكنالمجلةاسم
المعلوماتعلىللحصول

للمجلةالرئيسيةالتخصصات

سنةالخرالمجلةتأثيرمعامل

المجلةأسم

المجلةتأثيرمعامل
سنواتخمسخالل

خاللهمنللمجلةمحدثتقريراخر
ةالمجلتفاصيلعلىاالطالعيمكن

لهاوالدخول

عاليتأثيرمعاملولهاالنشرفيدقيقهلمعايرتخضعالتيالمجالتعلىهي

:مصنفةالمجلةبأناحكمانأستطيعكيف
2020ذلكعلىمثالسنةالخرحديثالتحديثيكونأن-2حمراألبالمربعالظاهرالتصنيفلمربعالدخولعلىقادرهأكونأن-1

 cellمجلةذلكمثال
: 



الدخول على 
Journal Citation Reports
لالطالع على تفاصيل المجلة 
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البياناتقاعدةفيللمجلةتحديثاخر =1
المجلةاسم=2
 ISSNرقم =3
EISSNرقم = ٤
المجلةفهرس= 5
المجلةتخصصات =٦
المجلةلغة=٧
المجلةمنطقة =8
المجلةتفعيلبداية =9
النشرمعلومات =10
الناشر=11

المجلةعنوان=12
بالمجلةالخاصةاالعداد=13

التأكدمنالبد
منالنشرقبل

المجلةفهرس
هنا

١٣



لةللمجالتأثيرمعاملحسبالترتيب

للمجلةالتاثيرمعامليوضحهنا
5مدىعلىربعأيفيووقوعها

سنوات

التخصصترتيبيقع
BIOCHEMISTRY & 

MOLECULAR BIOLOGY
بـمتخصصخرىأمجله295من2

BIOCHEMISTRY & 
MOLECULAR BIOLOGY

كال

التخصصين

تحتيندرجا

فهرس

(SCIE)

:لألسفلبالنزول

https://images.webofknowledge.com/WOKRS530AR16/help/ar_SA/WOK/hp_database.html#dsy367-TRS_science_citation


:للألسفبالنزول

رمؤشحسبالترتيب
االقتباس

ووقوعهااالقتباس
علىربعأيفي
ربعاألالسنواتمدى

يوضحهنااالخيرة
مؤشر

١التخصص٢التخصص



المجالت المصنفة التي خرجت من التصنيف



العواالطبهاالخاصةالمعلوماتعلىالدخولمكانيةإناحيةمنالمصنفةالمجالتمميزاتنفسلهاالتيالمجالتبأن
ى لها عالقة أو ألسباب أخرالتصنيفمعاييرتحقيقهاعدمبسببامااالخيرهالسنواتفيتحدثلمأنهااالتصنيفهاعلى

.بنظام قاعدة البيانات

بينما 201٧نالحظ ان اخر تحديث كان 
وهذا يعني آن 2020نحن في عام 

المجلة لم تحقق المعايير للثالث
سنوات االخيرة

:يمكن تعريفها 



بالدخول  على 
Journal Citation 

Reports
201٧عامكانهتحديثتمتأثيرمعاملاخروأنخيرةاألللسنواتتاثيرمعاملوجودعدمنالحظانيمكن



مؤشرانايضاً نالحظانيمكن
هذةلاحتسابةيتملماالقتباس

رةاألخيسنواتللخمسالمجلة

االقتباسمؤشرحسبالترتيب



الناشئةالمجالت



الناشئةالمجالتماهي
هي المجالت التي تمتلك الحد األدنى من معايير الجودة التحريرية وتوقيتها وتأثيرها بسبب حداثة انضمامها لقاعدة البيانات

التيالمجالتوهي
لهاالدخولاليمكن

االطالعيمكنوال
تفاصيلهاعلى

عليهابالضغط



تقرير المجلة علىاالطالعيمكن
Productsايقونة عليبالضغط

ثم
Journal citation reports



يتم كتابة اسم المجلة هنا 



يتبين من هنا ان 
المجلة مصنفة 
ضمن المجالت 

الناشئة 



والممنوعةالمقرصنةالمجالتعلىلالطالع
https://predatoryjournals.com/journals

https://predatoryjournals.com/publishers
Beall's List – of Potential Predatory Journals and Publishers (beallslist.net)

https://predatoryjournals.com/journals
https://predatoryjournals.com/publishers
https://beallslist.net/


:علىالتواصلواإلقتراحاتلإلستفسارات
DSR-Publishing@pnu.edu.sa


