
      
 
 
 

 

  

 
 
 

 
 

    

 ةعماجلا نم ةلومملا ةيثحبلا عيراشملا معد جمارب   
 

 

 

 :ةيثحبلا قرفلل تاعورشملا معد جمانرب ً:الوأ

 يف ةروشنملا هثاحبأ ددع ىلعً ادامتعا كلذو )سيئر ثحابك( ةعماجلاب نيثحابلا رابك ةدايقب يثحبلا عورشملا نوكي نأ .1

WOS وأ Scopus تاداهشتسا ددع ربكأب. 

 .جايتحالا بسح ةعماجلاب ىرخأ تايلك نم وأ هتيلك نم يثحبلا هقيرف رايتخاب حرتقملل سيئرلا ثحابلا موقي .2

 زكارملا وأ تاعماجلاك ةيملاع تاهج نم )لقألا ىلع دحاو ثحاب( نييجراخ نييلود نيثحاب يثحبلا قيرفلا نمضتي نأ .3

 .يلودلا يثحبلا نواعتلا قيقحت فدهب ةفنصملا ةيثحبلا

 .سريفنوك ماظن يف ةدمتعملاو يملعلا ثحبلا ةدامع نم ةرداصلا ةقفاوملا خيرات وه يثحبلا عورشملا ةيادب خيرات .4

 ،رهش 24 ىلإ اهتدم لصت يتلا ةيثحبلا عيراشملل لاير )200000( فلأ يتئام نع يثحبلا عورشملا ةينازيم ديزت ال نأ .5

 سلجملا ىدل ةدمتعملا و Scopus وأ WOS يف ةفنصم تالجم يف ةيملع قاروأ 6 ىلإ 4 نيب ام ثحابلا رشني نأ ىلع

 .ةعماجلاب يملعلا

 ىلع رهش 12 ىلإ اهتدم لصت يتلا ةيثحبلا عيراشملل لاير )100000( فلأ ةئام نع يثحبلا عورشملا ةينازيم ديزت ال نأ .6

 سلجملا ىدل ةدمتعملا و Scopus وأ WOS يف ةفنصم تالجم يف نيتيملع نيتقرو نع لقي ال ام ثحابلا رشني نأ

 .ةعماجلاب يملعلا

 .نيرضاحملاو نيديعملاو ،سويرولاكبلا ةلحرم يف ةعماجلا بالط نم ددع يثحبلا قيرفلا نمضتي نأ .7

 )iThenticate( جمانرب نم ريرقت قافرإ عمً امامت هباشتلا هبنجتو عورشملا ضرعو ةركف يف ةيملعلا ةلاصألا ىعارت نأ .8

 .%10 زواجتت ال نأ ىلع )SI( هباشتلا ةبسنً انمضتم
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 ً:اثيدح نينيعملا سيردتلا ةئيه ءاضعأ جمانرب ً:ايناث

 .نيتنس نم رثكأ دعاسم ذاتسأ ةبتر ىلع هنييعت ىلع ِضمي مل سيردتلا ةئيه وضع نوكي نأ .1

 .ىصقأ دحك لاير )80000( فلأ نونامث اهردق ةينازيمب يثحبلا عورشملا معدي .2

 .ةعماجلاب سيردتلا ةئيه ءاضعأ نم ثحبلا ةكراشمب حمسي .3

 .نيرضاحملاو نيديعملاو ،سويرولاكبلا ةلحرم يف ةعماجلا بالط نم ددع كارشإ .4

 .سريفنوك ماظن يف ةدمتعملاو يملعلا ثحبلا ةدامع ةقفاوم خيرات نم رهش 12 ىلإ يثحبلا عورشملا ةدم لصت .5

 WOS يف ةفنصم تالجم يف يثحبلا عورشملا نم ةلتسم ةيملع ةقرو 2 ىلإ 1 نيب ام يثحبلا قيرفلا رشني نأ .6

 .ةعماجلاب يملعلا سلجملا ىدل ةدمتعملاو Scopus وأ

 نواعتلا قيقحت فدهب ةفنصملا ةيثحبلا زكارملا وأ تاعماجلاك ةيملاع تاهج نم يلود ثحاب ةكراشم لضفي .7

 .يلودلا ثحبلا

 جمانرب نم ريرقت قافرإ عمً امامت هباشتلا هبنجتو عورشملا ضرعو ةركف يف ةيملعلا ةلاصألا ىعارت نأ .8

)iThenticate( هباشتلا ةبسنً انمضتم )SI( 10 زواجتت ال نأ ىلع%. 
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 :ايلعلا تاساردلا ةبلط ثاحبأ جمانرب :ً اثلاث        

 .ماعلا لاوط حاتم ميدقتلاو هاروتكدلا وأ ريتسجاملا ثحبل جمانربلا اذه ىلع ميدقتلا ايلعلا تاساردلا بالطل قحي .1

 ةنس لالخ معدلا بلطب بلاطلا مدقتي نأ ىلع ثحبلا ةطخ ىلع ايلعلا تاساردلا ةدامع ةقفاوم بلاطلا قفري .2

 .ثحبلا ةطخ ىلع ايلعلا تاساردلا ةدامع ةقفاوم رارق رودص نم

 لصي غلبمب بلاطلا معدي ثحبلا ىلع ايلعلا تاساردلا ةدامعو يملعلا ثحبلا ةدامع نم ةقفاوملا تمت لاح يف .3

 ثاحبأل لاير )50000( فلأ نوسمخو ريتسجاملا ثاحبأل ىصقأ دحك لاـير )35000( فلأ نوثالثو ةسمخ ىلإ

 غلبمب معدتف ةيرظنلا تاصصختلا نم اهادع ام امأ ،ةيقيبطتلاو ةيملعلا تاصصختلل كلذو ىصقأ دحك هاروتكدلا

 .لاير )10000( فالآ ةرشع ىلإ لصي

 جمانرب نم ريرقت قافرإ عمً امامت هباشتلا هبنجتو عورشملا ضرعو ةركف يف ةيملعلا ةلاصألا ىعارت نأ .4

)Turnitin( هباشتلا ةبسنً انمضتم )SI( 10 زواجتت ال نأ ىلع%. 

 :سويرولاكبلا ةبلط ثاحبأ جمانرب :ً اعبار        

 .سيئر ثحابك اهريغ وأ جرختلا عيراشمل جمانربلا اذه ىلع ميدقتلا سويرولاكبلا بالطل قحي .1

 .ىصقأ دحب لاير )25000( فلأ نورشعو ةسمخ هردقو غلبمب بلاطلا معدي .2

 .بلاطلا ثحب ىلعً افرشم مسقلا نيعي نأ .3

 سيردتلا ةئيه وضع فارشإب ةددحملا ةرتفلا لالخ  converis ماظن قيرط نع معدلا بلطب بلاطلا مدقتي .4

 .ثحبلا ىلع فرشملا

 جمانرب نم ريرقت قافرإ عمً امامت هباشتلا هبنجت و عورشملا ضرع و ةركف يف ةيملعلا ةلاصألا ىعارت نأ .5

)Turnitin( هباشتلا ةبسنً انمضتم )SI( 10 زواجتت ال نأ ىلع%. 
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 :ةماه تاظحالم

 :)يعماجلا ينورتكلإلا ديربلل رورملا ةملكو ينورتكلإلا ديربلا( سيردتلا ةئيه ءاضعأ لوخد ةحفص .1

 https://iauconveris.iau.edu.sa/converis/secure/client/login 

 ديربلا ىلإ ماظنلا نم امهلاسرإ متي ناذللا رورملا ةملك و مدختسملا مسا( يعماجلا ىفشتسملا يثحاب لوخد ةحفص .2

   https://iauconveris.iau.edu.sa/converis/secure/login )مدختسملل ينورتكلإلا

 :)مدختسملل ينورتكلإلا ديربلا ىلإ ماظنلا نم امهلاسرإ متي ناذللا رورملا ةملكو مدختسملا مسا( بالطلا لوخد ةحفص .3

https://iauconveris.iau.edu.sa/converis/secure/login  

 لكشلاب ميدقتلا نم نكمتلل كلذو ]ةيلكلاو مسقلا[ ةصاخ Converis ماظن يف ةلجسملا مكتانايب ةعجارمب لضفتلا لمأن .4

 .قفرملا جذومنلا بسح انتدافإو حيحصلا

 .)Internet Explorer( حفصتم مادختسا لمأن لضفأ لكشب ماظنلا حفصتل .5

 :ثوحبلا ةرادإ ماظنل ينفلا معدلاب صاخلا ينورتكلإلا ديربلا ربع ةدعاسملا تابلطو تاراسفتسالا لبقتسن نأ انرسي امك

 .edu.saiaudsr.converis@  

 

٤ 


