دليل التحقق من تصنيف المجالت العلمية
ضمن قواعد بيانات معهد المعلومات
(Web of Knowledge )ISI

دليل التحقق من تصنيف اجمللة العلمية

يحتوي هذا الدليل على شرح مبسط لعملية التحقق من تصنيف المجلة ضمن قائمة ( )ISIوالمتبع في تقييم مكافأة بدل التميز
ألعضاء هيئة التدريس السعوديين .باإلضافة إلى شرح مبسط لمعرفة آلية تصنيف المجلة وفقا للفئات (أ) ( ،ب) ( ،ج).

 -1نبدأ بالدخول على موقع جامعة أم القرى و من ثم نقوم بعملية تسجيل الدخول

 -2يتم اختيار ( )1الخدمات اإللكترونية من القائمة في األعلى  ،ثم يتم اختيار ( )2قواعد المعلومات
ضمن قائمة خدمات البحث والتطوير ،كما هو موضح في الصورة التالية:
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2
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 -3يتم اختيار المكتبة الرقمية السعودية ()SDL

 -4من موقع المكتبة الرقمية السعودية ،اختر قواعد المعلومات األجنبية كما هو موضع بالصورة
التالية:
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 -5ستظهر لك قواعد المعلومات األجنبية مرتبة حسب الحرف األول ،قم بالضغط ( )1على حرف W
ثم ( )2قم باختيار قاعدة بيانات  ، Web of Science – ISI Thomson Reutersكما هو
موضع بالصورة التالية :

 -6من القائمة في األعلى يتم اخيار Journal Citation Reports
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 -7ستظهر صفحة البحث عن المجالت ضع المؤشر في خانة البحث في منتصف الصفحة وقم بكتابة
اسم المجلة العلمية المراد البحث عنها .في المثال التالي ،يستم البحث عن مجلة IEEE ACESS
وذلك لتعدد مجاالت المجلة.

** مالحظة
بعض المتصفحات تحظر النوافذ المنبثقة باإلمكان تغيير ذلك والسماح بالعرض كما هو موضح في
الصورة التالية.
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 -8سوف يظهر لك الموقع صفحة المجلة من قواعد بيانات ( ،)ISIوالتي تحتوي على
معلومات شاملة عن المجلة بما فيها التخصصات ،معامل التأثير (،)Impact Factor
ترتيبها ( )Rankضمن المجالت في التخصصات المختلفة .الصورة في الجانب األيسر
توضح شكل الصفحة وطولها.
صور توضيحية بدقة أعلى لبعض أجزاء الصفحة

** لمعرفة ترتيب المجل يجب الضغط على ( )Rankفي هذا الجزء من الصفحة

1
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إرفاقهو (ج).
 ،PDFو(ب) ،
للفئات (أ)
المجلة
تصنيف
بعد آلية
لمعرفة
مبسط
** قم بحفظشرح
كإثبات مع الطلب.
وفقا كملف
)Rank
ترتيبها (
إظهار
المجلة
صفحة
(يفضل استخدام متصفح  Chromeلحفظ الملف بامتداد )PDF
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شرح مبسط لمعرفة آلية تصنيف المجلة وفقا للفئات (أ) ( ،ب)  ،و (ج).


الفئة (أ)  :تتضمن أفضل ( )%10من المجالت في التخصص.



الفئة (ب)  :تتضمن المجالت التي تمثل الـ ( )%10التلي تلي مجالت الفئة (أ) في األفضلية في ذات التخصص.



الفئة (ج)  :تتضمن هذه الفئة بقية المجالت العلمية المدرجة في التخصص.

آلية التصنيف تعتمد على معرفة ترتيب المجلة في التخصص ،لذلك يمكن اتباع الخطوات التالية:
 .1استعراض صفحة المجلة من قواعد بيانات ( ، )ISIكما هو موضع في الفقرة ( )8في الصفحة السابقة.
 .2يتم الضغط على رابط التصنيف ( )Rankفي الجزء األسفل من الصفحة.
 .3بعد ظهور التصنيف ( )Rankيتم قسمة البسط على المقام للحصول على النسبة ومن ثم تحديد الفئة

في الصفحة التالية سيتم عرض عدة أمثلة لتوضيح التطبيق على عدد من المجالت.
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مثال  : 1مجلة IEEE Access
ترتيب المجلة في عام  2017في تخصص علوم الحاسب
 Computer Scienceهو  24من  ،148بعد اجراء
عملية القسمة يكون ناتج النسبة المئوية هو  ، %16.2اذا
تصنف هذه المجلة في ا لتخصص المذكور ضمن فئة (ب).

مثال  : 2مجلة Blood
ترتيب المجلة في عام  2017في تخصص علم أمراض الدم
 Hematologyهو  2من  ،71بعد اجراء عملية القسمة
يكون ناتج النسبة المئوية هو  ، %2.8اذا تصنف هذه
المجلة في التخصص المذكور ضمن فئة (أ).

مثال  : 3مجلة Construction and Building
Material
ترتيب المجلة في عام  2017في تخصصات الهندسة
 Engineeringبشكل عام و الهندسة المدنية Civil
 Engineeringبشكل خاص يكون  11من ،128
بعد اجراء عملية القسمة يكون ناتج النسبة المئوية هو
 ، %8.6اذا تصنف هذه المجلة في التخصص
المذكور ضمن فئة (أ).
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مثال  : 4مجلة
Arabian Journal for Science and Engineering
ترتيب المجلة في عام  2017في Multidisciplinary
 Scienceيكون  36من  ،64بعد اجراء عملية القسمة
يكون ناتج النسبة المئوية هو  ، %56.3اذا تصنف هذه
المجلة في التخصص المذكور ضمن فئة (ج) .ولكن كونها
مجلة محلية صادرة عن جامعة الملك فهد للبترون والمعادن ودخلت في تصنيف ( )ISIفإنها تصنف ضمن فئة (أ)
وتستحق كامل النسبة لما ينشر فيها (أي .)%30
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