
عمادة البحث العلمي

خطوات التحقق من تصنيف المجالت حسب التخصص
Web of Science في قاعدة بيانات

                                                 مع تحديد فئة تصنيف المجلة 
                              ومعامل التأثير واختيار المجالت الواقعة ضمن أعلى 

في تخصص معين

Q1, Q2, Q3, Q4
(Top 10) 10%



عمادة البحث العلمي

 Web of Science الدخول لموقع
من خالل المسح على الباركود 



عمادة البحث العلمي

كان  السري,  وفي حال  والرقم  المستخدم  وكتابة اسم   sign in الضغط على 
 Register المستخدم جديداً البد من التسجيل كمستخدم جديد من خالل ايقونة
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  Web of Science عند الدخول ستظهر الصفحة الرئيسة لقاعدة بيانات
 Products من ايقونة Journal Citation Report ويتم اختيار
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 journal اختيار ايقونة
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web of science  سيظهر العدد الكلي للمجالت الموجود في قاعدة بيانات
 filter في جميع المجاالت ولعمل تحديد للمجاالت المطلوبة  الضغط على ايقونة
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اختيار categories  لتحديد المجاالت المطلوبة 



عمادة البحث العلمي

ستظهر قائمة بجميع المجاالت الموجودة ويتم اختيار التخصص المطلوب من 
القائمة او البحث من خالل مربع البحث 



عمادة البحث العلمي

لتحديد مؤشر االستشهاد للمجلة اضغط على citation index وستظهر أربعة 
مؤشرات ويتم اختيار المطلوب 
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 JIF Quartile لتحديد فئة تصنيف المجلة سواء                                      اضغط على
ويتم اختيار الربع المطلوب  

Q1, Q2, Q3, Q4
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اختيار  ويتم   JCR year على   اضغط  محددة  سنة  في  المجلة  تصنيف  لمعرفة 
السنة المطلوبة



عمادة البحث العلمي

لتحديد معامل تأثير المجلة اضغط على JIF Rang  ويتم كتابة مدى معامل التأثير 
المطلوب في الخانات المحددة 
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لتحديد أفضل المجالت الواقعة ضمن أعلى        (           ) في تخصص معين بناء 
على معامل التأثير اضغط على JIF Percentile ويتم وضع النسبة المطلوبة  

Top 10  10%
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وعند االنتهاء الضغط على زر apply  وستظهر قائمة بالمجالت وفقا للمعايير 
 Reset المختارة وعند إعادة التعيين  يتم الضغط على
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 Export ولتحميل المجالت المطلوبة في ملف اكسل يتم الضغط على ايقونة
مع مراعاة ان تصنيف المجالت يتم تحديثه بشكل سنوي شهر ٧ ميالدي
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