
البحثي وإشهارهبناء الـسجل

البيانات البحثيةقواعدفي

هند بنت سليمان اخلليفة. د.أ
(ةجمموعة إيوان البحثي)قسم تقنية املعلومات 

كلية علوم احلاسب واملعلومات





اختبار

18 83 32



في هذه الورشة

1 ما هو السجل البحثي؟•

2 يخدمات وأدوات بناء السجل البحث•

3 وةبناء السجل البحثي خطوة بخط•

4 مؤشرات قياس التأثير البحثي•



ما تعريفك للسجل البحثي؟

18 83 32



أهمية السجل البحثي؟

ي دعوات عندما تتميز في بحثك، فأنت في وضع يؤهلك لتلق•

:على شاكلة

.متحدث رئيس في أحد المؤتمرات أو اللقاءات–

.إدارة الجلسات العلمية–

.ثالمشاركة في تحكيم األبحاث لمجالت ومؤتمرات ومراكز بحو–

.العمل كمحرر لمجالت علمية–

....غيرها –



اقتباسات من كتاب

“معدن األكاديمي يبرز في نشره”•

و الفرق بين األكاديمي الجاد والجيد واألقل جودة وجدية ه”•

“في بحوثه المنشورة وما تحتويه من أصالة وإضافة

“بدون  النشر العلمي ال قيمة لألكاديمي”•



السجل البحثي والترقية األكاديمية

وعدد االستشهادات (  (h-indexمعامل ”من تجربة •

Citation))،عند باإلضافة إلى منافذ النشر أفادت المحكمين

ي البحث في المعلومات المشاعة للعموم في سجلي البحث

ملت لرصد تطوري البحثي خالل السنوات والمجاالت التي ع

“بها

https://www.tech2click.net/archives/201

https://www.tech2click.net/archives/201


في هذه الورشة

1 ما هو السجل البحثي؟•

2 خدمات وأدوات بناء السجل البحثي•

3 طوةبناء السجل البحثي خطوة بخ•

4 يمؤشرات قياس التأثير البحث•



العلميقوقلالسجل البحثي من 

(Google Scholar Profile)

http://scholar.google.com/citations?
user=4_41y40AAAAJ&hl=en&oi=ao

http://scholar.google.com/citations?user=4_41y40AAAAJ&hl=en&oi=ao


(ResearcherID)هوية الباحث 

http://www.researcherid.com/rid/F-
3945-2011

http://www.researcherid.com/rid/F-3945-2011


(ScopusID)سكوبس

http://www.scopus.com/authid/deta
il.url?authorId=16241119700

http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=16241119700


(ORCID)أوركد

http://orcid.org/0000-0002-7328-
4935

http://orcid.org/0000-0002-7328-4935


(ResearchGate)بوابة البحث 

https://www.researchgate.net/profil
e/Hend_Al-Khalifa

https://www.researchgate.net/profile/Hend_Al-Khalifa


مقارنات

التغطيةالوصولالتحديثالخدمة

البحثيالسجل

قوقلمن 

شامل تقريبا  مغلق/مشاعأوتوماتيكي

WoSمغلق/مشاعيدويالباحثهوية

Scopusللعامةمفتوحأوتوماتيكيسكوبس

حسب اإلدخالللعامةمفتوحيأتوماتيكشبهأوركد

شامل تقريبا  مغلق/مشاعيأتوماتيكشبهبوابة البحث



في هذه الورشة

1 ما هو السجل البحثي؟•

2 خدمات وأدوات بناء السجل البحثي•

3 وةبناء السجل البحثي خطوة بخط•

4 يمؤشرات قياس التأثير البحث•



العلميقوقلعن سجل 

رتك الذاتية رصد لسي–العلمي قوقليعتبر سجلك البحثي في •

.بحثيا  

يمكنك إضافة أو حذف بعض األبحاث المدرجة في سجلك•

.يدويا  

.يهمك أبحاثهم ونشاطهم البحثتمتابعة الباحثين الذين •

العلمي لمتابعة أحدث اإلضافاتقوقلضبط تنبيهات •

. في سجلك البحثيواالستشهادات

https://scholar.google.com/

https://scholar.google.com/


عن هوية الباحث

:يمكن إنشاء سجلك في هوية الباحث بطريقتين•

(يتطلب اشتراك)Web of Scienceمن داخل قاعدة بيانات –

من موقع الخدمة مباشرة–

.ISIسيظهر في سجلك جميع األبحاث المفهرسة فقط في •

. انتبه لطريقة كتابة اسمك•

http://www.researcherid.com

http://www.researcherid.com/


ORCIDعن 

لمنح دراستك، اسم جامعتك، وظيفتك، ا: إضافة معلومات مثل•

البحثية، براءات االختراع

وبسسكمثل بأوركدتغذية السجل من قواعد بيانات مربوطة •

يمكنك إضافة أو حذف بعض األبحاث المدرجة في سجلك•

.يدويا  

https://orcid.org/

https://orcid.org/


في هذه الورشة

1 ما هو السجل البحثي؟•

2 خدمات وأدوات بناء السجل البحثي•

3 وةبناء السجل البحثي خطوة بخط•

4 يمؤشرات قياس التأثير البحث•



مؤشرات هامة

(H-index)هيرشمؤشر •

كل تحسب عدد المقاالت المنشورة بالنسبة لعدد االستشهادات ل–

.مقالة

(h-index)أنواع •



(h-index)خمني 

https://scholar.google.com/citations?user=qc6CJjYAAAAJ&hl=en


ألتمتركخدمة 



الورشة_خالصة#

باحث وهوية القوقلاهتم بسجلك البحثي في •

وأوركد

حدث سجلك البحثي دوريا  •

وحد اسمك والبريد اإللكتروني•



لحضوركمشكراً 

@hend_alkhalifa


