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 المحاور الرئيسية

النشر العالمي 
 العراقي

اهمية النشر 
 العالمي

تطوير المهارات 
البشرية 
 للتدريسيين

الية كتابة البحث 
 العلمي



 



كن صبورا -النشر العالمي  

• Not easy but not difficult. 

• You need to be patient. 

• It may take up to 6 months-2 years to get your paper 
accepted. 

• The paper may be rejected twice and then accepted 

النوعية مقابل 
 الكمية

http://yeisonkim.com/wp-content/uploads/2014/07/quality-vs-quatity.jpg 

http://www.mbuguanjihia.com/wp-
content/uploads/2014/08/Quantity-v-

Quality-300x300.jpg 



أهمية النشر العالمي في 

مجالت ضمن تصنيفات 
 عالمية



 الترقية العلمية

 

 نقاط على تقويم •

 البحوث

 البحث المنشور في•

 سكوبس اليقوم 

 نقاط اعلى •



 العالمي للجامعات  QSتصنيف 
 

1. Academic reputation (40%) 

2. Employer reputation (10%) 

3. Student-to-faculty ratio (20%) 

4. Citations per faculty (20%) 
5. International faculty ratio (5%) 

6. International student ratio (5%) 

Source: Nader Al-Ibrahim 



أحصاءات لعدد البحوث 
العراقية المنشورة عالميا 

1996-2016  

Scimago Lab, Copyright 2007-
2016. Data Source: Scopus® 

http://www.scimagolab.com/
http://www.scimagolab.com/
http://www.scimagolab.com/
http://www.scopus.com/


 عدد البحوث المنشورة في الشرق االوسط

 1996-2016 
 



 عدد البحوث العراقية 

1996-2016 

 

Source: SJR SCimago power by SCOPUS 

? 
 

2015 

? 
 

2016 



2016احصائيات جديدة   

 بالرغم من الصعوبات•

 عدم توفر المال•

 2016نتوقع ان يقل عدد البحوث في •

 
بحث تم  1793

2015نشرها قي   

2766 بحث تم  

2016نشرها في   



 التسلل العالمي للبحوث العراقية

• In 2003,   

106 out of 229 

 

• In 2014,    

69 out of 229 

 

• In 2016,    

66 out of 233 

 



 ...والطموح .. الواقع: العالمي النشر العراقي 
 الباحث العراقي مبدع •

 الباحث العراقي بأمكانه التغلب على الصعاب•

الباحث العراقي بامكانه ايجاد طرق لتذليل العقبات وحل المشاكل بطرق •
 ابداعية

 47000عدد االكاديميين في العراق تقريبا •

 1:14نسبة النشر العالمي •

 





Citation  أالستشهاد 



 المجالت العلمية

محكمة -رصينة  

IF 

Thomson 
Reuters 

IF 

SJR 

Scimago 

CiteScore 

Scopus 
Elsevier 

 محكمة

Peer review 

 المجالت العراقية

 مجالت اجنبية

 مجالت عربية

 وهمية-ربحية

-غير محكمة
Predatoryjour

nals.com/ 

خرقت  -محكمة
 شروط



Demo 

 نكتب في الجوجل

 

MJL 

 

SJR 

 

CiteScore 









 

كيف تختار مجلة مجانية 

ورصينة لتقدم بحثك لها 
 بناءا ًعلى الخالصة او العنوان



  Elsevier Journal Finderأيجاد مجالت مجانية 

 



3من  1صفحة   

هنا تدخل الى موقع ايجاد المجالت 

عن طريق العنوان والخالصة من 
Elsevier 

هنا تكتب 

عنوان 
 البحث

هنا يتم نسخ 

ولصق 
 الخالصة

هنا يتم أختيار 
 التخصص

الضغط 

على هذا 

الزر اليجاد 
 المجالت

ترك هذا الحقل 
 بدون اختيار



3من  2صفحة   

 هنا تظهر نتائج البحث

عامل 

التأثير من 
 ثومسون

الوقت 

للحصول على 
 اول جواب

نسبة 
 القبول 

. هنا يظهر اذا كانت المجلة مجانية ام ال
تدل على ان المجلة   Optional كلمة

 النشر فيها مجاني وان الدفع اختياري



 عند الدخول الى موقع اي مجلة نبحث عن 

 نطاق المجلة1.

 

 رصانة المجلة 2.

 

 النشر مجاني او ال3.

 

مالحظات مهمة لكتابة 4.

 البحث

 

 

 

1. Scope of the journal 
 

2. Where is the journal 
is indexed 
 

3. Is it free or not 
 

4. Author instructions 
or guidelines for 
author  



 



 



 
 1.2 million English language research 

articles published globally each year [3]  
 

بحث يقدم  600,000•

 كل سنة الى السيفير

 محرر 13000•

 مقيم  557000•

 

 يتم رفضه% 03-60•

Source: Elsevier Publishing Campus, Publishing Campus  



 اسباب رفض البحوث كثيرة

نقاط مهمة 
تركز عليها 

هيئة 
 التحرير

كيف تجيب 
على 

 المقيمين

التنقيح 
واالعتناء 
 بالتفاصيل

اللغة 
 االنكليزية

العنوان  االصالة
وكتابة 
 الخالصة 



Paper 

Structure 



  Title• مكونات البحث

•Abstract  

•Keywords  

Main text (IMRAD)  

•Introduction  
•Methods  

•Results  

and  

•Discussion  

•Conclusions  

•Acknowledgements  

•References  

•Supplementary Data  



 مشكلة

Tell your research story 

االطالع على البحوث 
 السابقة

 
 حل مقترح-فرضية

 

 تجربة -طريقة عمل

 نتائج

 أستنتاج



 تسلسل الكتابة

 

https://www.publishingcampus.elsevier.com/pages/288/How-to-
write-an-abstract-and-improve-your-article.html 



كتابة العنوان والخالصة مهمة 

جدا الن رئيس التحرير 

والمحرر الخبير يقوم بتقييم 

اولي للبحوث اعتمادا على 

 الخالصة



 لماذا الخالصة مهمة جدا ؟

 من  قبل المحرر والمقيم ورئيس التحرير تُقبل ام ال تُقبل •

 تُقرأ ام ال تُقرأ من قبل القراء •

 يُتشهد بها ام ال من قبل الباحثين  •

 



Save your editor and reviewers the trouble 
of guessing what you mean [3] 

• Complaint from an editor:  

  “[This] paper fell well below my threshold. I refuse to 
spend time trying to understand what the author is 
trying to say. Besides, I really want to send a message 
that they can't submit garbage to us and expect us to 
fix it. My rule of thumb is that if there are more than 6 
grammatical errors in the abstract, then I don't waste 
my time carefully reading the rest.” 

Good manuscript writing 
(precise, concise and rigorous) 



Example of a well-written abstract: 

• Concise summary of article contents 

   Logical structure and development 

Source: Cristian A. Linte, a and Christopher J. James,  EMBC 14, USA 



خالصة -مثال   

We investigate the problem of achieving robust control of hand prostheses 

by the Electromyogram (EMG) of transradial amputees in the presence of 

variable force levels, as these variations can have a substantial impact on 

the robustness of the control of the prostheses. We also propose a novel 

set of features that aim at reducing the impact of force level variations on 

the prosthesis controlled by amputees. These features characterize the 

EMG activity by means of the orientation between a set of spectral 

moments descriptors extracted from the EMG signal and a nonlinearly 

mapped version of it. At the same time, our feature extraction method 

processes the EMG signals directly from the time-domain to reduce 

computational cost. The performance of the proposed features is tested on 

EMG data collected from nine transradial amputees performing six classes 

of movements each with three force levels. Our results indicate that the 

proposed features can achieve significant reductions in classification error 

rates in comparison to other well-known feature extraction methods, 

achieving improvements of 6% to 8% in the average classification 

performance across all subjects and force levels, when training with all 

forces. 



 الخالصة مهمة جدا

http://educad.me/37396/ علمي-مؤتمر-بحث-ملخص  



Introduction 

• Explain your problem 
• Support with new references 

 
• Use Free journal alert services for free updates on new 

articles  
 

• A high proportion of “lack of novelty” rejections are made 
after reading the abstract, introduction and conclusions.  
 

• Give a clear motivation for the work.  
• Explain why before explaining how.  

 
• At the end of the introduction the reader knows the problem 

and maybe the solution you propose  
 
 
 
 
 
 



 جمل افتتاحية 

 المقدمة

مقدمة عامة عن 
 الموضوع

 
 البحوث واالدبيات السابقة

 

 الفراغ في المعرفة
Gap in the 

knowledge  

ماذا سوف يعمل 
 الباحث



Methodology 
• Is your work reproducible 
• Your experimental results can be reproduced by 

others. 
 

• Conditions of the experiment with photos if possible 
 

• Previously published procedures need not be 
described in depth:  
 

• Identify the equipment and materials used  
 
 

• Explain how you have done everything  
 



 

 

Results 
•Findings/data of secondary 
importance should be 
captured in Supplementary 
Materials  
 
•Minimal interpretation of 
results – no comp. literature 
unless - Results and Discussion  
 
–Results of the statistical 
analysis 
 –Figures and tables  
 
 

 

Discussion  

 
•Critical interpretation of the 
results  
–Make the Discussion 
correspond to the Results  
 
–Make statements that are 
supported by your data.  
 
–Compare your results to 
published results  
 
•Significance & Implications  
 

Ref. [3]  



 

Eric LICHTFOUSE, Scientific Writing for Impact Factor Journals 



يجب ان تكون معلومات المصدرتحتوي على كافة 

 المعلومات ولكافة المصادر

 

C. Cipriani, C. Antfolk, M. Controzzi, G. Lundborg, B. 

Rosen, M. C. Carrozza, and F. Sebelius, “Online 

myoelectric control of a dexterous hand prosthesis by 

transradial amputees,” IEEE Trans. Neural Syst. 
Rehabil. Eng., vol. 19, no. 3, pp. 260–270, Jun. 2011. 



 

  برنامج مجاني لترتيب المصادر
 وشبكة اجتماعية علمية

  Mendeleyمندلي -



+ 



 



 المحررون والمقيمون اليصححون اللغة االنكليزية

 

• It is the author’ responsibility to make sure their paper is in 
its best possible form when submitted for publication  
 

http://cd8ba0b44a15c10065fd-24461f391e20b7336331d5789078af53.r23.cf1.rackcdn.com/learnenglish.vanillaforums.com/VF9UBSGE86BA.jpg 

 اللغة االنكليزية لالغراض االكاديمية



English Language for 
Academic Purposes 

 

اللغة االنكليزية لالغراض 
 االكاديمية



Grammarly 

• The World’s Best Plagiarism Checker 

 



 



التنقيح مهم جدا    



 كيف تجد االخطاء في مسودات بحثك ؟

http://www.wayoflife.o
rg/index_files/a_critica

l_eye.jpg 

 الباحث احسن منقح لعمله من اي شخص اخر1.

 بين كل قراءة للبحث( يومين –يوم ) اخذ فترة راحة 2.

 التركيز على شيء واحدة اثناء قراءة البحث3.

http://stumingames.com/wp-
content/uploads/2013/10/attention-to-

detail.jpg?w=540 



المحتوى  -1

 العلمي
التسلسل  -2

 المنطقي

اللغة  -3

 االنكليزية

تسلسل  -4
التنقيط -5 االشكال تسلسل المصادر -6   

فترة 
 استراحة

فترة 

 استراحة

فترة 

 استراحة
فترة 

 استراحة



 نتائج التقييم

 قبول النشر•

 

 تصحيحات طفيفة•

Well done 

 

 تصحيحات كبرى•

good job 

 

 رفض•

Reject 

 

https://www.elsevier.com/__data/assets/ima
ge/0011/35858/Unhappy-Happy.jpg 



كيف تجيب على 
 أسئلة المقيمين ؟



Minor revision example 

Example- Major revision decision letter 

 

How you split the comments. 



 مثال رسالة جواب لمقيمين
• Do the reply in a separate word file, point by point 

 



• 

يوجد تخوف من التقديم للمجالت العالمية بسبب ارتفاع 

 نسبة الرفض

 ليست نهاية العالم اذا تم رفض البحث
 

• Do the comments and submit it to another 
journal 

 

• Free evaluation (consultation) from the world’s 
best experts in the field  

 

• Sometime one comment by the expert 
reviewers lead to another journal publication 

 

• 90 % of papers got accepted after rejection 



Tim Hunt (Nobel prize winner) 
 البروفسور تم هنت



 

تطوير المهارات في البحث 

العلمي والنشر العالمي من 
 Elsevierموقع السفير 



Elsevier دار نشر السفير       

Research Academy 



 لكي تتجنب رفض البحوث

 تطوير مهاراتك في البحث العلمي والنشر العالمي

 

 مقاالت1.

 محاضرات مباشرة2.

 محاضرات فديوية مسجلة من خبراء عالميين3.

 كورسات تفاعلية4.

 دليل مختصر ومكثف5.

 مواقع مفيدة لتطوير المهارات6.

 

Research Academy 



 



 



 

كيف تكتب الخالصة ؟: كورس تفاعلي  



 محاضرة فديوية-كيف تتعامل مع مالحظات المقيمين

 



 شهادة اكمال من السفير



عراقية ممتازة  Facebookصفحة 

 تهتم بتطوير البحث العلمي
 



Like, then choose ‘See first’ 

 



http://2.bp.blogspot.com/-USarao7mwWE/U5SAu3l-
SGI/AAAAAAAAAOI/BZIajurbij8/s1600/take-home-message.png 


