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  )ISI(االستعالم عن البحوث املصنفة عامليا 
 Impact Factorتأثري المعامل  معرفة و

   اخلاص بهاQuartile والـ
  
  

ا  تعالم عن البحوث المصنفة عالمي أثير ) ISI(يمكن االس ل الت ـ Impact Factorومعام اQuartile وال عن   الخاص بھ
ة  ويمكن الدخول Web of Scienceطريق الموقع الرسمي للـ  ق المكتب ة إليه عن طري سعودية الرقمي  Saudi Digitalال

Library (SDL)الرقمية كاآلتي :  
  

   موقع مكتبة جامعة الحدود الشمالية من خالل الرابط أدخل
http://www.ac-knowledge.net/nbu/ 

  ظھر لك الصفحة اآلتيةإذا كان لك حساب على ھذا الموقع سوف ت
  

 
 

  
  Saudi Digital Library (SDL)شعار المكتبة الرقمية السعودية انقر بالمؤشر على 

 
  سوف تنتقل إلى الصفحة اآلتية
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  على ھذه الصفحة انقر بالمؤشر على قواعد المعلومات األجنبية

  
   سوف تنتقل إلى الصفحة اآلتية

  

  
  

  فتظھر لك الصفحة التالية انقر بالمؤشر على Web of Scienceلسرعة الوصول إلى موقع الـ  
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  : الذي يظھر على تلك الصفحة وشكله كاآلتيWeb of Science  شعار الـانقر بالمؤشر على

  
   وشكلھا كاآلتيWeb of Scienceعندئذ تظھر لك الصفحة الرسمية لموقع الـ 
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  على الشريط العلوي للصفحة انقر بالمؤشر على

  
   تظھر لك الصفحة اآلتية

  

  
  

   الموضح أدناهMaster Search في الخانة المكتوب فيھا ISSN المجلة أو رقمھا الـ اسمعلى ھذه الصفحة أدخل 
  

  
  

  أمثلة
  )١(مثال 

  لنبحث عن المجلة اآلتية
International Journal of Educational Sciences (ISSN: 0975-1122) 

  عند البحث عنھا بالطريقة أعاله كانت النتيجة كاآلتي

  
  

   ISIمصنفة على معيار وھذا معناه أن المجلة ليست 

ع  ق موق ن طري ة ع ذه المجل ن ھ تعالم ع م أن االس ع العل ا com.clarivate.mjl://http/م رر أنھ ة ويق ة إيجابي  يعطي نتيج
سة مدرجة ضم ة الرئي ة ناشئة Master Journal Listن القائم ا مجل ك أنھ سير ذل ع وتف ة Emerging Journal للموق  مقدم

  .للتصنيف ولكنھا لم تستوفي معايير التصنيف بعد
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  )٢(مثال 
  لنبحث عن المجلة اآلتية

Journal of Materials Science (ISSN: 0022-2461) 
  

  :يعطي التقرير اآلتيمشار إليھا أعاله عن ھذه المجلة بالطريقة الاالستعالم 
  

  
  
 الخاص بالمجلة على مدى السنوات السابقة منذ Q والـ Rank وكذلك الـ Impact Factorيمكن معرفة معامل التأثير منه و

  .تصنيفھا

  تبين اآلتيتصفح التقرير وب
Impact Factor (2016) = 2.599 

Quartile (2016) = Q2 
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  )٣(مثال 
  مجلة اآلتيةلنبحث عن ال

Radiation Physics and Chemistry (ISSN: 0969-806X) 
  

  :االستعالم عن ھذه المجلة بالطريقة المشار إليھا أعاله يعطي التقرير اآلتي
  

  
  

 الخاص بالمجلة على مدى السنوات السابقة منذ Q والـ Rank وكذلك الـ Impact Factorومنه يمكن معرفة معامل التأثير 
  .تصنيفھا

  وبتصفح التقرير تبين اآلتي
Impact Factor (2016) = 1.315 

Quartile (2016) = Q4 
  
  


