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 عضو لجنة الرصانة العلمية في رئاسة جامعة كركوك
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 الرصانة العلمية للبحوث

 كالريفيت
Impact Factor 

 سكوبس
Cite Score 

مؤتمر سكوبس 
Cite Score 

 المجالت العالمية
 المجالت العراقية

 المجالت العربية

مؤتمر عالمي او 
مؤتمر سكوبس 

 بدون 
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   للبحوث الرصانة تدقيق خطوات
 
 :(مفترسة) النشر دار تدقيق.1
/com/publishers.//predatoryjournals:https 

 
   :(مفترسة) المجلة تدقيق .2
/com/journals.//predatoryjournals:https 

 
 :مخطوفة المجلة هل تدقيق .3
/com/hijacked.//predatoryjournals:https 

 
 :بيل قائمة .4
/net.//beallslist:https 

 
 :سكوبس رابط .5

com/sources.scopus.www//:https 

 
 :كالريفيت رابط .6
 

http://mjl.clarivate.com/  
 .االكسل ملف على سكوبس تحديث اخر تدقيق .7
 
 .الرسمي المجلة رابط تدقيق .8
 
  .للنشر مقبول البحث كون حال في المجلة مراسلة .9
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  :(مفترسة) المجلة تدقيق .2
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 :بيل قائمة .4
net/.//beallslist:https دور النشر المفترسة 
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 المجالت المفترسة
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 المجالت المخطوفة
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 االغراءات للباحثين
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 دور النشر المغرية
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 المعايير المضللة
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 معايير عامة لتدقيق المجالت ودور النشر الغير رضينة
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 الترويج للمجالت المفترسة عن طريق البريد االلكتروني
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 تحديثات موقع بيل
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 :سكوبس رابط .5
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 :كالريفيت رابط .6
http://mjl.clarivate.com/ 
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 اخر تحديث لقاعدة بيانات سكوبس
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 معلومات الرصانة على الموقع االلكتروني للجامعة
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 موقع الرصانة على الموقع االلكتروني للجامعة
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موقع الرصانة على الموقع االلكتروني للجامعة/معلومات اضافية   



 اعضاء لجنة الرصانة في جامعة كركوك

 السيد رئيس الجامعة

السيد مساعد رئيس الجامعة 
 للشؤون العلمية

عضو 
 تدقيق

عضو 
 تدقيق

 

عضو 
 تدقيق

 

موظف 
 اداري
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 واجهة استمارة الرصانة العلمية من جهة الباحث
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 من موقع الدراسات والتخطيط
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 الدراسات والتخطيط



 تسجيل البحوث الكترونيا 25



 واجهة استمارة الرصانة العلمية من جهة اعضاء اللجنة
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 واجهة استمارة الرصانة العلمية من جهة اعضاء اللجنة

27 



 واجهة استمارة الرصانة العلمية من جهة اعضاء اللجنة
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 واجهة استمارة الرصانة العلمية من جهة اعضاء اللجنة
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 دور النشر الرصينة
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 شكرا لحسن االصغاء 
 

 االسئلة؟؟؟


