
خطوات الحصول على معلومات التصنيف 

:للدوريات طبقاً لقاعدتي بيانات
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اإلدارة العامة للبحوث العلمية



1. Scopus

:فتح صفحة موقع اإلدارة العامة للبحوث العلمية•
http://www.gsrd.cu.edu.eg/

Scopusالنقر على رابط قائمة المجالت المعتمدة من •

خاصة يمكن الوصول لنتائج البحث باستخدام شبكة المعلومات ال•
.بجامعة القاهرة أو من خارجها



:في حالة البحث باسم المجلة: أوالً 

)Title(يتم اختيار محدد البحث بالعنوان •

1. Scopus



و يتم البحث عن اسم المجلة بإدخال االسم كامالً وصحيحاً كما ه•
Find sourcesموضح أدناه ثم النقر على زر 

):تابع(في حالة البحث باسم المجلة : أوالً 
1. Scopus



 ً :ISSNفي حالة البحث بالترقيم الدولي : ثانيا
)ISSN(يتم اختيار محدد البحث الترقيم الدولي •

1. Scopus



Find sourcesيتم إدخال الترقيم الدولي ثم النقر على زر •

 ً ):تابع(  ISSNفي حالة البحث بالترقيم الدولي: ثانيا
1. Scopus



:النقر على رابط المجلة من نتيجة البحث•

1. Scopus



:تظهر صفحة بيانات المجلة كما هو موضح•

1. Scopus



انات يتم طباعة صفحة البي•
من قائمة الطباعة 
الخاصة بالمتصفح 

، وتظهر PDFبصيغة 
هو  في الشكل النهائي كما

:موضح

1. Scopus



2. Clarivate Analytics (Thomson Reuters)

:في حالة استخدام شبكة المعلومات الخاصة بجامعة القاهرة :أوالً 
:فتح صفحة موقع اإلدارة العامة للبحوث العلمية•

http://www.gsrd.cu.edu.eg/

ISI Thomson Reutersالنقر على رابط •



:الذهاب لموقع بنك المعرفة المصري•
https://www.ekb.eg/

):sources(من قائمة المصادر  Clarivate Analyticsاختيار •

 ً :في حالة استخدام شبكة المعلومات خارج جامعة القاهرة :ثانيا

2. Clarivate Analytics (Thomson Reuters)



:Journal Citation Report (JCR)رابط النقر على•

2. Clarivate Analytics (Thomson Reuters)



:إدخال اسم المجلة بحقل البحث•
بعد الضغط  Popupsالبد من ضبط إعداد المتصفح  ليسمح بـ : ملحوظة

:  على زر البحث كما هو موضح

2. Clarivate Analytics (Thomson Reuters)



في أعلى الصفحة All yearsرابط . 1: النقر على•
في أسفل الصفحة Rankرابط .  2                

2. Clarivate Analytics (Thomson Reuters)



:تظهر صفحة بيانات المجلة كما هو موضح•

2. Clarivate Analytics (Thomson Reuters)



انات يتم طباعة صفحة البي•
 من قائمة الطباعة الخاصة

، PDFبالمتصفح بصيغة 
ي وتظهر في الشكل النهائ

:كما هو موضح

2. Clarivate 
Analytics 

(Thomson Reuters)


