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 المجالت في البحوث نشر بالية التعريف إلى الورشة ترمي    

 البحث مكونات : تتعلق عدة موضوعات طرح خالل من العالمية

 العالمية والمقاييس ، ميةالالع اختيارالمجالت ومواصفات ، العلمي

  وكيفية ، المجالت واتاحة البحوث نشر واشكال ، لالستشهاد

  Scimago وClarivate    و  Scopus قواعد ضمن البحث

 ومجالت البحث لنشر مالئمة االكثر المجالت تحدد مواقع ومعرفة

OA ، الوهمية المجالت في النشر تجنبل مواقع ومعرفة  

 واإلنكليزية العربية اللغتين لتدقيق مواقع معرفةو ، والمفترسة

 . للبحث

 هدف الورشة : 

huda.abbas@ircoedu.uobaghdad.edu.iq    

009647700797792 



 :تمهيد 
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 للجامعات رسمية كتب العلمي والبحث العالي التعليم وزارة اصدرت   

 العليا الدراسات وطلبة اساتذتها دعوة على فيها تؤكد البحثية والمراكز

 من ثيرأالت عامل على الحاصلة العالمية العلمية المجالت في النشر ضرورة

   : االتية العالمية المستوعبات ضمن

مؤسسة ضمن المدرجة مجالتال ( Scopus ) الناشر (Elsevier ) 

 .( Springer) الناشرو

مؤسسة ضمن المدرجة المجالت ( Thomson Reuter ) . 

منصة ضمن المدرجة المجالت ( Scimago Journal Rank ) . 
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 مكونات اعداد البحث 

:البحث العلمي تتكون من المكونات االتية   

 :  Title   العنوان. 

 : Author Name & affiliation الباحث او اسم

 .واالنتماء الباحثين  

 :    Abstract المستخلــــــــــص. 

Key words  : الكلمات المفتاحية. 
 

Introduction : التقديـــــــــــــم  . 

Methods       : منهجية البحث. 

Discussion    : المناقشــــــــــة. 

 :         Results النتائـــــــــــــج. 

Conclusion   : الخاتمـــــــــــــة. 

References   : المراجـــــــــــع. 

Acknowledgement  :الشكر والتقدير 
Appendices   : المالحــــــــــق. 
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المجال في متخصصة . 

الصدور منتظمة . 

سنوات اربع عن التقل االصدار سنة . 

(نشرعالمي دار تكون ان المانع) اكاديمية لمؤسسة تابعة.   

معياري دولي رقم لها ISSN (Print) ,ISSN (online)  . 

الكتروني موقع للمجلة . 

الوطنية المكتبة في ايداع رقم للمجلة . 

الفكرية والملكية النشر حقوق تمتلك Creative  Commons . 

النشر الى البحث استالم من المدة طول . 

للتقويم البحث يخضع . 

 لها هيئة تحرير. 

و لها عامل تأثير  على مستوى المحلي والعالمي بها رفعتم. 

(لغة النشر ، النشر مجاناً او لقاء رسوم . ) امور اخرى... 

 مواصفات  اختيار المجالت العلمية للنشر فيها
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 :هي ، الختيار المجلة للنشر فيها مواصفات ثالث  Elsevierيحدد الناشر 

  Impact  : بعدة والتأثير جودة المجلة أي لها عامل تاثير  أيالتأثير

 . Cite score , If, SJR ,Snip مقاييس  
   

Speed  : الذين يفكرون النشر بالنسبة للباحثين أي سرعة السرعة

( .  النت البحث عبر التقويم ، وقت نشر سرعة ) للنشر في مجلة 

 لقبول البحث في المجلة وتقويمهعدد األسابيع متوسط :  وتقاس 

             ----------------------------------------------------- 

 لنشرالبحث عدد األسابيع متوسط                         
   

Reach   :  والباحثين أي االتاحة على مستوى البلد الوصول  .

 سنواتمستوى البلد او االقليم خالل خمس عدد االستشهادات على :   وتقاس 

             ----------------------------------------------------------------       

 .خمس سنوات  خالل مستوى البلد او االقليم عدد الباحثين على            
 
 

 https://journalinsights.elsevier.com/journals/1474-0346 



خطوات نشر البحث العلمي                                    

      Steps to publish Scientific Research 
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  اختيار عنوان البحث. 

  كتابة البحث وفق المنهجية الصحيحة. 

 وتنضيده تدقيق لغة البحث. 

 اختيار المجلة . 

 مراجعة دليل المؤلف والتي يضم شروط  المجلة واسلوب توثيق  المصادر. 

 والمستخلص فقط او ارسال مراسلة المجلة  للموافقة على عنوان البحث

 .البحث  كامل 

 ( .لهالعلمي ، وكشف االنتحال البحث للمقومين ارسال ) على المجلة تعمل 

 التصويبات  او يتم رفضه يرجع البحث  للباحث الجراء. 

 بتاريخ نشر البحث واعالمه بقبول النشر الباحث تزويد. 

 رابط النشر وارسال نسخة للباحث مع يتم نشر البحث. 
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Publishing with Elsevier : Step-by-step  

سيساعدك هذا . الخاصة بكالبحث إرسال النشروكيفية على عملية تعرف    

 نشرهفرصة الختصاصك وزيادة  العثور على المجلة المناسبة في البرنامج 

 الخاص بكالبحث إعداد . 2     العثورعلى مجلة. 1     

 الخاص بكمسار نشر البحث تتبع . 4والتقييم       تقديم . 3     

.  مشاركة البحث وتعزيزه مع جمهوراوسع .5     
www.elsevier.com/authors/journal-authors/submit-your-paper 

https://www.elsevier.com/authors/journal-authors/submit-your-paper
https://www.elsevier.com/authors/journal-authors/submit-your-paper
https://www.elsevier.com/authors/journal-authors/submit-your-paper
https://www.elsevier.com/authors/journal-authors/submit-your-paper
https://www.elsevier.com/authors/journal-authors/submit-your-paper
https://www.elsevier.com/authors/journal-authors/submit-your-paper
https://www.elsevier.com/authors/journal-authors/submit-your-paper


Open Access     (OA ): البحث نشر رسوم استحصال يتم المفتوح الوصول مجالت 

ً  البحث ويتوفر الباحث من  . النت عبر للقراء ((Free مجانا
 

Subscription    او Subscribed : المغلق الوصول مجالت (Closed Access) 

 .البحث على الحصول رسوم دفع أي القراء من المجلة في االشتراك رسوم استحصال يتم
 

Gold Open Access     : رسوم استحصال يتم حيث الذهبي المفتوح الوصول مجالت 

ً  البحث ويتوفر الباحث من البحث نشر  . النت عبر للقراء مجانا
 

  Green Open Access    : استحصال يتم حيث االخضر المفتوح الوصول مجالت 

 في ينشر و الباحث لها تابع الذي العلمية المؤسسة او الجامعة من البحث نشر رسوم

ً  خالله من اليه الوصل يمكن جامعي مؤسسي مستودع  . مجانا
 

Hybrid Open Access          : مجالت الوصول المختلط او الهجين توفر للباحث

 (APC) خيارين اما الدفع مقابل نشر البحث واتاحته مجاناً أي دفع رسوم معالجة البحث

ورسوم الوصول الى جميع المحتويات االخرى للمجلة  او عدم الدفع واستحصال رسوم 

 .ذلك من القراء 

 انواع النشر في المجالت العالمية

 Types of Publication in journals 



https://uva.libguides.com/open_access/what_is_open_access 
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 مقاييس االستشهادات المرجعية للمجالت العالمية

                   Journal Citation Metrics   

Cite Score     : 

 .للمجالت التي تدخل ضمن قاعدتها  Scopusمقياس تعتمده مؤسسة      

Impact Factor    :  

 .للمجالت التي تدخل ضمن قاعدتها  Clarivateمقياس تعتمده مؤسسة     

SJR   : 

 .   Scopusو   SJR للمجالت التي تدخل ضمن   Scimagoمقياس تعتمده مؤسسة    

SNIP   : 

 :قاعدتي تعتمده مجموعة بحثية في هولندا للمجالت التي تدخل ضمن مقياس     

  CWTS Journal Indicators  & Scopus 

H-Index      : 

 خالل من ، للباحث العلمي البحث مخرجات لقياس Hirsch العالم وضعه مقياس  

 على المقياس هذا يعتمد إذ ؛ له الواضح العلمي والتأثير للباحث العلمي النتاج احتساب

 النتاج بهذه االستشهاد مرات عدد وعلى ، جهة من المنشور للباحث الفكري النتاج عدد

 منصات عدة في ويعتمد . معينة معادلة وفق أخرى جهة من اآلخرين أعمال ضمن

 . وللبلد وللمجلة للباحث   Google scholar  ، Scopus ، SJR  : منها عالمية
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 Scopus  قاعدةالمجالت المدرجة ضمن 
   

  

سلسلة الكتب مختصة باعتماد المجالت العلمية وسكوباس هي مؤسسة       

ثير أعامل الت منحهاومتابعتها والمطبوعات التجارية المؤتمرات وووقائع 

Cite Score   فضال  عن مقاييس اخرى هيSJR   وSNIP  وh-Index 

 . (مصدر 41,317)لـ منحتها   2019و خالل عام  
 

 :  Cite Score ويحسب  
                                               6,804 Citations 2018 -2020 

Cite Score  Journal 2020 =  ------------------------------------------------   =  14. 1 

                                               404 Documents 2018 -2020 
 

 عامل التي المجالت على والتعرف المؤسسة لموقع الدخول وباالمكان   

 : االتي الموقع برابط االشتراك خالل من التاثير
www.scopus.com/sources://https 

https://www.scopus.com/sources.uri
https://www.scopus.com/sources.uri
https://www.scopus.com/sources
https://www.scopus.com/sources
https://www.scopus.com/sources
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 :   Scopusالعراقية الداخلة ضمن المجالت 
 جامعة كربالء  -جامعة كربالء للدراسات الحديثة مجلة  -1

)3.6.......(Karbala International Journal of Modern 

 المجلة الدولية للدراسات العراقية المعاصرة -2 
International Journal of Contemporary Iraqi Studies (0.8) 

 جامعة بغداد  -كلية الزراعة  –العراقية للزراعة المجلة  -3  
The Iraqi Journal of Agricultural Science ...(0.4) 

 كلية العلوم للبنات جامعة بغداد –بغداد للعلوممجلة  -4 
Baghdad Science Journal    ………………………(0.3) 

 جامعة بغداد  –متحف التاريخ الطبيعي مجلة   -5
Bulletin of Iraq Natural History Museum …... (0.3) 

 مؤسسة السفير –تقارير حالة جراحة األطفال مجلة  -6
Journal of Pediatric Surgery Case Reports ...(0.3)  

 جامعة الموصل –كلية الطب البيطري-المجلة العراقية للعلوم البيطرية -7
Iraqi Journal of Veterinary Sciences   ………...(0.2) 

 جامعة بغداد  –كلية العلوم  –العراقية للعلوم المجلة   -8
Iraqi Journal of Science ……………………………(0.1) 

 نقابة الجيولوجيين العراقيين/ مجلة نقابة الجيولوجيين  -9

 Iraq Geoloqical Journal……………...…………..…(0.0) 

 كلية الصيدلة–جامعة بغداد / المجلة العراقية للعلوم الصيدلية  -10

 Iraqi Journal of  Pharmaceutical Sciences... (0.0) 

 البصرة  جامعة  -البصرة للعلوم الزراعية مجلة  -11
Basrah Journal of  Agricultural Sciences …...(0.0) 

 وزارة الصحة العراقية   –الطبية العراقية الجديدة مجلة ال-12
Iraqi New Medical Journal ……..……………………....(0.0) 

 نقابة االطباء العراقية/  المهن الطبية  مجلة -13

al-Mihan al-tibbiyah  …………………………….……....(N/A) 

     مؤسسة نبع الحياة للعلوم الطبية والرعاية الصحية ، العراق/الطبية العراقية مجلة  -14

Iraqi Medical Journal………………………….…….(N/A) 

https://www.scopus.com/sources.uri
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  قاعدةالمجالت المدرجة ضمن 

 ( Thomson Reuter )  Clarivate Analytics  
   

 المؤتمرات ووقائع والكتب المجالت باعتماد مختصة كالرفيت مؤسسة 

 تظهر التيو Web of Science  مجموعة منصة على مستضافةال

  متابعتهاو النشر في الممارسات افضل وتتبع التحريرية الدقة عالية بمستويات

 منحته 2019 سنة وخالل ، مجلة كلل Impact Factor ثيرأالت عامل واصدار

   . منطقة / دولة 80 ، تخصص 230 في جاءت (مجلة 24،775) لـ

 If :               8,74 Citations 2019 -2020 ويحسب

IF Journal 2020 =  ----------------------------------------------   =  2.88   

                                302 Documents 2019 -2020 
 

  ثيرأالت عامل التي المجالت على والتعرف المؤسسة لموقع الدخول وباالمكان

 : الموقع رابط خالل من
bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=T-mjl.clarivate.com/cgihttp:// 

https://mjl.clarivate.com/home
https://mjl.clarivate.com/home
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=T
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=T
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=T
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=T
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 : Clarivate Analytics العراقية الداخلة ضمن المجالت 

 Emerging  Sources Citation Indexوهي       Ifجميع هذه المجالت ليس  لها عامل تاثير 
 

 :والمجالت هي   

 جامعة بغداد –مجلة متحف التاريخ الطبيعي  -1

Bulletin of Iraq Natural History Museum  

   جامعة بغداد -كلية الزراعة  –المجلة العراقية للزراعة  -2

The Iraqi Journal of Agricultural Science 

 جامعة كويا -كوياالمجلة العلمية لجامعة  - 3

 Aro-the Scientific Journal of Koya University   

   الجامعة المستنصرية/ المركز الوطني ألمراض الدم -المجلة العراقية ألمراض الدم  -4

Iraqi Journal of Hematology       

 كلية العلوم للبنات جامعة بغداد –مجلة بغداد للعلوم -5

Baghdad Science Journal    

 مؤسسة نبع الحياة للعلوم الطبية والرعاية الصحية  -مجلة العلوم الطبية المعاصرة  -6

Journal of Contemporary Medical Sciences 

 مؤسسة السفير –مجلة تقارير حالة جراحة األطفال  -7

Journal of Pediatric Surgery Case Reports 

https://mjl.clarivate.com/home
https://mjl.clarivate.com/home


  Journal Rank(Scimago (المجالت العلمية المدرجة ضمن منصة  

 المؤتمرات ووقائع الكتب وسلسة للمجالت (Q1-Q4) رتب تعطي SJR  منصة

  .  Scopus قاعدة في الواردة المعلومات على وتعتمد التجارية والمجالت

 مركب مؤشر بواسطة المصنفة والبحثية األكاديمية للمؤسسات تصنيف وتعطي

 : على بناءً  المؤشرات من مختلفة مجموعات ثالث بين يجمع

 من يقاس الذي المجتمعي واألثر المخرجات ، االبتكار ، العلمي البحث أداء -1

 المنصة ضمن موجودة 2019 عام وخالل . الويب على ظهورهم خالل

  :   SJR  ويحسب ، علمية مجلة 26198
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https://www.scimagojr.com/ 

                                          weighted Citations received in 2020 

SJR 2020 Journal =   -------------------------------------------------------------- 

                                          Documents journal in 2018 -2020 
 

 :خالل رابط الموقع من  SJR  التاثيرعلى المجالت التي عامل التعرف و 
 

https://www.scimagojr.com/journalrank.php
https://www.scimagojr.com/journalrank.php
https://www.scimagojr.com/journalrank.php
https://www.scimagojr.com/journalrank.php
https://www.scimagojr.com/
https://www.scimagojr.com/


تطوير بواسطة مركز دراسات العلوم تم و   Henk Moedمقياس وضعه العالم     

ويعتمد في احتسابه على بيانات المجالت في ،  ليدنبجامعة ( CWTS)والتكنولوجيا 

Scopus    التي راجعها النظراء ووقائع المؤتمرات والمراجعات بحوثفقط ال، ويعتمد . 

 : SNIP ويحسب  

                                        Citations by papers past 3 years 

SNIP 2020 Journal =   --------------------------------------------------------- 

                                        Papers past 3 years in  Subject 

 

 .CWTS Journal Indicators & Scopus:    قاعدتي  فيهذا المقياس و يتوفر 

 

https://www.journalindicators.com/indicators 
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SNIP  على المجالت العلمية الحاصلة    

Source - Normalized Impact per Paper 

https://www.journalindicators.com/indicators 

https://www.scopus.com/sources.uri 

 

https://www.journalindicators.com/indicators
https://www.journalindicators.com/indicators
https://www.scopus.com/sources.uri
https://www.scopus.com/sources.uri
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   العلميالبحث المجالت األكثر مالءمة لنشر 

المجلة ايجاد توجد عدة مواقع لمؤسسات و دور نشر عالمية من خاللها   

المالئمة لنشر بحثك العلمي بحسب العنوان والمستخلص للبحث والكلمات 

وتزود الباحث بمعلومات عن المجالت . الخ ... المفتاحية وموضوع البحث 

المعدل الزمني لقبول و نشر البحث  ، سعر ، المالئمة مثل عامل التاثير 

 :ومن اهم هذه المواقع . النشر ، قراء البحث 
https://journalfinder.elsevier.com/ 

https://journalsuggester.springer.com/ 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/showPublications?PubType=jour

nal 

https://www.journalguide.com/ 

http://www.sjfinder.com/ 

https://www.enago.com/academy/journal-finder/ 

https://www.edanzediting.com/journal-selector/ 
  

االنتباه الى هدف و مجال المجلة و لغة في المجلة يجب القرار النشر وان قبل اتخاذ    

 .النشر  وبلد نشر المجلة ودار النشر البحث وسعر 

https://journalfinder.elsevier.com/
https://journalsuggester.springer.com/
https://onlinelibrary.wiley.com/action/showPublications?PubType=journal
https://onlinelibrary.wiley.com/action/showPublications?PubType=journal
https://www.journalguide.com/
http://www.sjfinder.com/
https://www.enago.com/academy/journal-finder/
https://www.enago.com/academy/journal-finder/
https://www.enago.com/academy/journal-finder/
https://www.edanzediting.com/journal-selector/
https://www.edanzediting.com/journal-selector/
https://www.edanzediting.com/journal-selector/
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 والمفترسةالوهمية  ودور النشر المجالتلمعرفة مواقع 

   

  التخضع والبحوث سريع بشكل لبحوثا وتنشر تقبل التي المجالت تمثل   

 مكان عن خاطئة معلومات تعطيو لنشرها عالية اسعار وتفرض للتقويم

 : المواقع هذه اهم من . النشر عملية

https://beallslist.weebly.com/ 

/://www.scijournal.orghttps 

https://predatoryjournals.com/ 
 

 : و التي تزودنا  باالتي       

 

 ( List of hijacked-journals )                    قائمة المجالت المفترسة  -1

 (  List of Predatory Journals )           قائمة المجالت الغير رصينة   -2

 ( List of Misleading and Fake Metrics) والمزيفةالمقاييس المضللة  -3

 (  List of Predatory Publishers)        قائمة دور النشر الغير رصينة -4

 

 

https://beallslist.weebly.com/
https://www.scijournal.org/
https://www.scijournal.org/
https://www.scijournal.org/
https://predatoryjournals.com/
https://predatoryjournals.com/
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 وهمياما حقيقي   ISSNالدولي للمجلة لرقم المعياري موقع لمعرفة ا
 

 

 
https://portal.issn.org 

https://portal.issn.org/
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 OA) )موقع للتعرف على مجالت الوصول المفتوح 

Sherpa Romeo 

 الوصول ذات المجالت وأرشفة بعرض متخصصة بيانات قاعدة  تمثل   

 الدولي الرقم او المجلة عنوان تحت البحث من open access  المفتوح

 .  الناشر او   ISSNالمعياري
  

 المجلة موقع رابط ، ISSN ، العنوان ) المطبوع بمعلومات الزائر تزود     

URL ، والناشر  Publishers ) المقبولة والنسخة  الناشر وسياسة 

ً  متاحة وهي .  المنشورة والنسخة ، المقدمة والنسخة  خالل من  للزائر مجانا

 : الرابط

http://v2.sherpa.ac.uk/romeo/search.html 

http://v2.sherpa.ac.uk/romeo
http://v2.sherpa.ac.uk/romeo
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 Grammarly لتدقيق اللغة االنكليزية للبحث قع امو

   

 

 

 

الجمل ، ) توجد عدة مواقع تعمل على تصحيح اللغة االنكليزية للبحث       

ويكون االشتراك بها مجاناً او لفترة محددة  مجاناً  او لقاء ( قواعد الكتابة 

 : مبلغ  لالشتراك بالموقع ، و منها 
/  www.grammarly.com://https 

virtualwritingtutor.com/://https 

www.onlinecorrection.comhttps:// 

www.gingersoftware.comhttps:// 

www.grammarcheck.net://https 

-spelling-checker/english-https://www.reverso.net/spell

/grammar 

://sentencechecker.comhttps 

 

https://www.grammarly.com/?utm_source=gdn&utm_medium=cpc&utm_campaign=F3&utm_phase=other&gclid=Cj0KCQjw7sz6BRDYARIsAPHzrNLheA9o8iG372GzYmqjQ1FAKNpXSSYqnq8_Dk5yhisu1mHnPTauxOIaAsLREALw_wcB
https://www.grammarly.com/?utm_source=gdn&utm_medium=cpc&utm_campaign=F3&utm_phase=other&gclid=Cj0KCQjw7sz6BRDYARIsAPHzrNLheA9o8iG372GzYmqjQ1FAKNpXSSYqnq8_Dk5yhisu1mHnPTauxOIaAsLREALw_wcB
https://www.grammarly.com/?utm_source=gdn&utm_medium=cpc&utm_campaign=F3&utm_phase=other&gclid=Cj0KCQjw7sz6BRDYARIsAPHzrNLheA9o8iG372GzYmqjQ1FAKNpXSSYqnq8_Dk5yhisu1mHnPTauxOIaAsLREALw_wcB
https://www.grammarly.com/?utm_source=gdn&utm_medium=cpc&utm_campaign=F3&utm_phase=other&gclid=Cj0KCQjw7sz6BRDYARIsAPHzrNLheA9o8iG372GzYmqjQ1FAKNpXSSYqnq8_Dk5yhisu1mHnPTauxOIaAsLREALw_wcB
https://www.grammarly.com/?utm_source=gdn&utm_medium=cpc&utm_campaign=F3&utm_phase=other&gclid=Cj0KCQjw7sz6BRDYARIsAPHzrNLheA9o8iG372GzYmqjQ1FAKNpXSSYqnq8_Dk5yhisu1mHnPTauxOIaAsLREALw_wcB
https://www.grammarly.com/
https://www.grammarly.com/
https://www.grammarly.com/
https://www.grammarly.com/
https://www.grammarly.com/
https://www.grammarly.com/
https://www.grammarly.com/
https://www.grammarly.com/
https://www.grammarly.com/
https://www.onlinecorrection.com/
https://www.onlinecorrection.com/
https://www.gingersoftware.com/
https://www.gingersoftware.com/
https://www.grammarcheck.net/
https://www.grammarcheck.net/
https://www.grammarcheck.net/
https://www.reverso.net/spell-checker/english-spelling-grammar/
https://www.reverso.net/spell-checker/english-spelling-grammar/
https://www.reverso.net/spell-checker/english-spelling-grammar/
https://www.reverso.net/spell-checker/english-spelling-grammar/
https://www.reverso.net/spell-checker/english-spelling-grammar/
https://www.reverso.net/spell-checker/english-spelling-grammar/
https://www.reverso.net/spell-checker/english-spelling-grammar/
https://www.reverso.net/spell-checker/english-spelling-grammar/
https://sentencechecker.com/
https://sentencechecker.com/
https://sentencechecker.com/
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 Grammarly لتدقيق وتشكيل اللغة العربية للبحث قع امو

   

 

 

 

 للنصوص العربيــة اللغة تصحيـح على تعمـل مواقـع عـدة توجـــد     

 ويكون ( النصوص وضبط ولتشكيل واالمالئية اللغوية االخطاء )

ً  بها االشتراك   : منها و ، المال من مبلغ استيفاء او مجانا

https://tadqeek.alsharekh.org/   

https://tashkeel.alsharekh.org/ 

https://www.ektebsa7.com/auto-correct/ 

 

 
 

https://www.grammarly.com/?utm_source=gdn&utm_medium=cpc&utm_campaign=F3&utm_phase=other&gclid=Cj0KCQjw7sz6BRDYARIsAPHzrNLheA9o8iG372GzYmqjQ1FAKNpXSSYqnq8_Dk5yhisu1mHnPTauxOIaAsLREALw_wcB
https://www.grammarly.com/?utm_source=gdn&utm_medium=cpc&utm_campaign=F3&utm_phase=other&gclid=Cj0KCQjw7sz6BRDYARIsAPHzrNLheA9o8iG372GzYmqjQ1FAKNpXSSYqnq8_Dk5yhisu1mHnPTauxOIaAsLREALw_wcB
https://www.grammarly.com/?utm_source=gdn&utm_medium=cpc&utm_campaign=F3&utm_phase=other&gclid=Cj0KCQjw7sz6BRDYARIsAPHzrNLheA9o8iG372GzYmqjQ1FAKNpXSSYqnq8_Dk5yhisu1mHnPTauxOIaAsLREALw_wcB
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https://www.grammarly.com/?utm_source=gdn&utm_medium=cpc&utm_campaign=F3&utm_phase=other&gclid=Cj0KCQjw7sz6BRDYARIsAPHzrNLheA9o8iG372GzYmqjQ1FAKNpXSSYqnq8_Dk5yhisu1mHnPTauxOIaAsLREALw_wcB
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 :التوصيات 

 دراسة بعد العالمية المستوعبات ضمن لالشتراك العراقية العلمية المجالت دعوة1.

 يتعلق فيما التأثير عامل على للحصول المطلوبة والمعايير الضوابط جميع وتطبيق

 .  الكترونيا   اتاحتها

 في للنشر الباحثين مساعدة الى الجامعات في والبحثية العلمية المراكز دعوة2.

 وتنضيد طباعة ) مختلفة معلومات خدمات تقديم عن فضال العالمية المجالت

 . مناسبة وباسعار  (... اللغوي التدقيق ،  الترجمة ، البحوث

 كيفية عن عمل ووش دورات اقامة الى العلمية واالقسام والكليات الجامعات دعوة3.

   . والعالمية المحلية المجالت في النشر

 اعداد بكيفية تعريفية ادلة اصدار الى العلمية واالقسام والكليات الجامعات دعوة4.

 يد متناول في وجعلها العلمي االنتحال وتجنب المصادر توثيق واساليب البحث

 . لها االلكتروني الموقع عبر اتاحتها و والطلبة االساتذة

 البحث محركات ضمن لالشتراك  وحثهم والطلبة االساتذة دعوة5.

 Google Scholar Research gate , Pubions ,Researcher)االكاديمية

ID  العالمي المستوى على لهم العلمي بالنتاج للتعريف . 
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