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 سكوبس قاعدة بياناتضمن المجلة  الكشف عن: كيفية  االول المحور

 .لمجلةالخاص با والدخول الى الموقع االلكتروني الكشف عنهاالمجلة المراد اختيار -

 للمجلة المذكور في الموقع الخاص بها.  ISSNمعرفة  -

 

 :من خالل النقر على الرابط التالي  Scopus Previewالدخول الى موقع :  االولىالخطوة 

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

RIGIN%20DEFINED 

 الخطوة الثانية :

 في الصورة موضح  كما الختيار طريقة البحث  Subject area ثم  Sources  النقر على-1 

 (.1رقم )

 

 (1صورة رقم )

 

 

https://www.scopus.com/sources?zone=TopNavBar&origin=NO%20ORIGIN%20DEFINED
https://www.scopus.com/sources?zone=TopNavBar&origin=NO%20ORIGIN%20DEFINED
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في  موضح كما (Publisherاو   Titleاو  ISSNمن خالل  امااختيارعملية البحث )  -2

  .(2صورة رقم )ال

 

 (2صورة رقم )

سواء كان المراد فحصها  (ISSN) الخاص بالمجلة معرفال استخدامالخطوة الثالثة : 

online  ISSN  اوprint ISSN  

 printنتائج يتم كتابة معرف  ايواذا لم تظهر onlineكتابة معرف  -

 

ها  ي تخصظهور نتائج عملية البحث والتي تكون عبارة عن اسم المجلة والمعامالت الت -

 .(3كما موضح في الصورة رقم )
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(3صورة رقم )   

  

  النقر على اسم المجلة لتظهر المعلومات العامة للمجلة والتي تتمثل بسنوات دخولها ضمن سكوبس

المجاالت المختصة بها المجلة  للتاكد من ان المجلة الزالت ضمن  – ISSN -اسم دار النشر -

 (.4موضح في الصورة رقم )كما   سكوبس قاعدة بيانات

(4رقم )صورة   
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 مستوى من مستويات سكوبس: كيفية معرفة المجالت ضمن اي  الثاني المحور

 Scimago Journal and Country Rankالذهاب الى متصفح جوجل وكتابة  الخطوة االولى : 

 او النقر على الرابط التالي:

https://www.scimagojr.com 

 .(5في الصورة رقم ) موضحة  كما ظهرالواجهة الرئيسية للموقعت

 .الموقع بحث محركاو اسم دار النشر في  ISSNكتابة اسم المجلة او         

 

 (5صورة رقم )

 

تظهر لنا اسم المجلة والبلد ف، الموقعبحث  ركحمضمن  ISSNكتابة معرف المجلة الخطوة الثانية : 

 .(6رقم ) في الصورة موضح كما الذي تصدر منه المجلة وايضا اسم دار النشر 

https://www.scimagojr.com/
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 (6صورة رقم )

-سيرتها البحثية  -هر لنا معلومات كاملة عن المجلة تظف، النقر على اسم المجلة الخطوة الثالثة : 

 . (7) رقم في الصورةموضح كما  خالل سنوات دخول المجلة ضمن سكوبس H-Indexمعامل 

 

 (7صورة رقم )                                
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 روج المجلة من قاعدة بيانات سكوبس: كيفية معرفة خ الثالث المحور

 من خالل موقع: طريقة االولى الScopus Preview   عبارة  نالحظ وجود(coverage 

discontinued in Scopus) موضح كما لمجلة بعد النقر على اسم المجلة ضمن المعلومات العامة ل 

 (.8في الصورة رقم )

 (8صورة رقم )

 من خالل موقع: ثانية الطريقة ال   Scimagoلنا سنة دخول ى اسم المجلة تظهر عند النقر عل

 .(9في الصورة رقم ) موضح  كما وخروج المجلة وعبارة توضح خروج المجلة

 

 (9صورة رقم )
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 معرفة مستوى المجلة  : المحور الرابع

ضمن موقع Quartiles   حقل  معرفة مستوى المجلة من خاللالخطوة االولى : 

Scimago   (11رقم ) في الصورةموضح كما. 

 االلوان الموجودة تمثل مستويات المجلة خالل سنوات تواجدها ضمن سكوبس. -

 .معين كل مستوى يتمثل بلون -

، اللون  Q2، اللون االصفر يمثل  Q3، اللون البرتقالي يمثل   Q4اللون االحمر يمثل  -

 .Q1االخضر يمثل 

 

 (11)صورة رقم 


