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:للباحثينمهمةوتعاريفمصطلحات

H index  :األبحاثبهذهاالستشهادوعدداألبحاثعدد)وتأثيرهالألبحاثالجامعةوإنتاجيةالباحثإنتاجيةمدىيقيسبحثيمقياس(

Citation:االستشهاد

) Impact factor البحثيتخصصهامجالضمنالعلميةالمجالتألهميةمقياسهو) : (التأثيرمعامل

Quartile:وموقعهااألخرىللمجالتبالنسبةاحصائيا  المجلةتقييمQ بالرمزلهايرمز
العلميةللتخصصاتمفتوحاقتباسفهرس:  Citation Index Expanded (SCIE)

اإلنسانيةوالعلومالفنوناقتباسفهرس:  Arts & Humanities Citation Index (AHCI)

االجتماعيةالعلوماقتباسفهرس: Social Science Citation Index (SSCI)
الناشئةالمصادراقتباسفهرس مصنفةغيرمجالت: / Emerging Sources Citation Index (ESCI)
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ومنسوبيالباحثينتسجيلضرورة•
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ينللباحثوخصوصيتهاالمواقعهذهالرتباط
ةالبحثيالعروضتلقيفرصةمنيزيدمما

.بحثيا  الجامعةقيمةمنويرفع
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