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 (IMRAD) أسلوب أو طريقة ماهي
 محددة بمحاور العلمية البحوث كتابة طريقة او أسلوب هي

 الطريقة وهي والمناقشة، والنتائح والطريقة المقدمة هي

   .ايضا   والعربية كلها العالمية المجالت في للنشر المعتمدة
 

 Introduction -( I)المقدمة 

 Materials and Methods -( M)االجراءات واألدوات 

 Results -( R)النتائج 

 And –( A)و 

 Discussion -( D)المناقشة 



 هذا يومنا وحتى م 1900 عام منذ (IMRAD) طريقة تاريخ

 

في كما فقط عناوين كانت (1945-1900) عام من 

 .الكتاب فصول

أوصى الثانية العالمية الحرب وانتهاء (1945) عام بعد 

 (IMRAD) طريقة باتباع العلمي للنشر الدولي المؤتمر

 .البحوث نشر في

المجالت في جزئيا   اعتمادها بدأ (1965-1955) عام من 

 .العلمية

الطريقة هذه وسيطرة أهمية تبدأ بدأت (1965) عام بعد 

 .العلمية المجالت في البحوث نشر في



لمحرري الدولية الطبية اللجنة نشرت (1970) عام نهاية في 

 النشر تعليمات (Vancouver Group) الطبية المجالت

 (IMRAD) بطريقة

الوطني المعهد قبل من مرة ألول اعتمادها تم (1972) عام في 

 (ANSI) للمعايير األميركي

الوطني المعهد قبل من رسميا   اعتمادها تم (1979) عام في 

  للمعايير األميركي

بوصفها المطلقة الهيمنة :الحاضر الوقت والى (1980) عام منذ 

 البحوث لنشر العالمية المجالت كل وخيار المعتمدة الطريقة

 .العلمية

 

 ؟؟؟؟ ذلك من نحن أين والسؤال



 في البحوث لنشر (IMRAD) طريقة تستعمل التي البحوث نسبة

 1990 عام ولغاية م1930 عام منذ العالمية الطبية الدوريات كبرى



 ملخص األقسام الرئيسية للورقة العلمية 

 (IMRAD)بطريقة امراد 
 

 العالمية المجالت في نشرها لغرض العلمية البحوث كتابة تنظم

 مجموعة على باحتوائها وذلك (IMRAD) بطريقة الرصينة

 والواجب منها والثابت نسبيا ، ثابتة غير وهي العناوين من رئيسة

 والنتائج والطريقة المقدمة) هو البحث ورقة من قسما   يكون ان

 خاص قسم بوضع المجالت بعض التسمح قد إذ (والمناقشة

 خارطة فإن العموم على ولكن والتقدير للشكر او لالستنتاجات

 :االتي وفق على تكون البحث نشر



 الغرض او الهدف القسم ت

 ؟ البحث ماذا عن العنوان 1

 .المؤلفين وانتماءات أسماء (الباحثون) المؤلفون  2

 .البحث توصف والتي العنوان في الموجودة غير الكلمات المفتاحية الكلمات  3

 .البحث ذلك عن قصير شرح الملخص  4

5  
 واهداف المعلوم غير وماهو والمشكلة البحث؟ هذا لماذا المقدمة

 البحث؟

 البحث؟ اجراء تم كيف واإلجراءات األدوات  6

 وجدت؟ ماذا النتائج  7

 8 
 والتوجيه النتائج وتفسير التالي؟ وما ذلك؟ يعني ماذا المناقشة

 .المستقبلي

 (الممكنة) المحتمليه االثار االستنتاجات  9

 التمويل؟ مصدر وماهو وكيف؟ ساعدوك لمن   والتقدير الشكر  10

 .البحث استشهادات عن تفاصيل المصادر  11

 .التكميلة المواد المالحق  12



   للنشر المناسبة (الدورية) العلمية المجلة اختيار كيفية

 
 .العلمية والدورية العلمية المجلة بين ما نميز أن يجب شيء كل قبل

 و ( (Scientific Magazineالعلمية المجلة بين بسيط والفرق

 تكون فاألولى ،(Scientific Periodical) العلمية الدورية

 أخبار في الجديد تنشر و الفئات، لجميع الفهم وسهلة بسيطة لغتها

 الدورية) الثانية أما المتخصصين، غير ومن الناس لعامة العلوم

 ما كل تحكيم يتم و واألكاديميين للباحثين موجهة فتكون (العلمية

 او اكاديمية لمؤسسة وتابعة ربحية، غير تكون وعادة .بها ينشر

 كل يحوي (Volume) سنوية مجلدات في اعدادها وتنشر علمية

 وتصدر ،(Issue Number) االعداد من ثابت عدد على مجلد

 .سنوي أو سنوي نصف أو فصلي أو شهري بمعدل



  للنشر المناسبة (الدورية) العلمية المجلة اختيار كيفية

 
الرصينة المجالت من المستهدفة المجلة تكون أن. 

المادية والتكلفة الوقت االعتبار بنظر االخذ.   

المجلة نشر وسياسة شروط االعتبار بنظر االخذ. 

الوهمية المجالت في النشر تجنب الباحث على  

 .(المفترسة)

مجال في البحوث من عدد على االطالع الباحث على 

 .فيها النشر ينوي التي المجلة تحديد بعد تخصصه

 



 شبكة على االليكترونية العلمية المواقع من العديد ويوجد

 :منا المجالت الختيار البحث خدمة توفر االنترنت

 

و ( Journal)والذي هو مختصر للكلمات ( JANE)محرك 

(Author ) و(Name ) و(Estimator ) والذي يمكن

 :  الوصول اليه عبر الرابط

 

http://jane.biosemantics.org/ 

http://jane.biosemantics.org/
http://jane.biosemantics.org/


 العلمية البحوث الى الوصول إمكانية للباحث يوفر والذي

 تأثيرها ومعامل المجلة وعنوان تخصصه من والقريبة المشابهة

 طريق عن وذلك .االخرين بالباحثين االتصال إمكانية عن فضال  

 .المفتاحية الكلمات أو البحث ملخص ادخال



 مقدم السابق المحرك عن اهمية يقل ال أخر بحث محرك يوجد كما

 والمجالت الكتب بنشر المتخصصة (Elsevier) شركة قبل من

 :الرابط عبر اليه الوصول يمكن والذي العلمية

(http://journalfinder.elsevier.com/) 

 

 العلمية البحوث الى الوصول إمكانية للباحث يوفر والذي

 مع البحث ملخص او البحث عنوان ادخال طريق عن المشابهة

 الى الوصول امكانية عن فضال   العلمي، التخصص اختيار امكانية

 .سواها من المفتوحة العلمية المجالت





  المفتوحة للمجالت المباشر الوصول بحث محرك يوفر كما

(Directory of Open Access Journals) 

   :الرابط عبر المجانية والبحوث المجالت عن البحث امكانية

 

(https://doaj.org/) 

 

 وعنوان النشر وسنة التخصص منها المميزات من العديد مع

 من وغيرها المتقدم البحث عن فضال   النشر وجهة المجلة

 .المميزات

https://doaj.org/
https://doaj.org/




 التأكد من رصانة المجلة المستهدفة للنشر

 
 من التأكد عليه يجب وسمعته وماله جهده الباحث ُيضيع ال كي

 .رصانتها ومدى بحثه بها سينشر التي المجلة

 

 لهذا المعتمدة االليكترونية المواقع بعض خالل من ذلك ويكون

 (ISI) العلمية المعلومات معهد وأهمها الغرض

 

 Information Sciences Institute 



 (ISI)تاريخ معهد المعلومات الدولية 
 
اسمه شخص بواسطة م 1960 عام أمريكا في إنشاءه تم 

 .(Eugene Garfield) جارفيلد يوجين

الخاص وهو لإلستشهاد، مؤشر أول نشر تم 1961 عام في 

  (Science citation index).بالعلوم

لألنشطة تومسن شركة بواسطة شراءه تم ، م 1992 عام في 

 (Thomson Scientific & Healthcare) الصحية والرعاية العلمية

  شركة تدعى ضخمة شركة من جزء المعهد يعد ، حاليا  

 (Thomson-Reuters Corporation) رويتر – تومسن
 

 

 



االستشهاد بمؤشر متخصص المعهد إن (Citation 

Index) االشارة تمت التي البحوث أكثر معرفة يمكن وبذلك 

 (بها االستشهاد تم) اليها

العلمية المجالت اآلف تشمل جدا   ضخمة بيانات قاعدة يضم. 

الجودة معايير على يتم (الدوريات) العلمية المجالت اختيار. 
 

 :االستشهاد لمؤشر أقسام ثالثة ويتضمن

 العلوم في االستشهاد مؤشر

Science citation index 

   االجتماعية العلوم في االستشهاد مؤشر

Social science citation index 

 االنسانية والعلوم اآلداب في االستشهاد مؤشر

Art & Humanities citation Index   

 



 ISIطريقة التعرف على المجلة وهل هي مصنفة ضمن 

 
 طريق عن MASTER JOURNAL LIST الى الذهاب يتم

 :الرابط
science.thomsonreuters.com/mjl/#scope_notes-http://ip 

http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/#scope_notes
http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/#scope_notes
http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/#scope_notes


SCImago Journal Rank (SJR) 

 /http://www.scimagojr.com:  عن طريق الرابط 

 (Scopus)تعتمد على قاعدة بيانات سكوبس 



 أين نحن من النشر الدولي ؟؟؟؟؟



 المصادر
 تم .(ISI) العلمية المعلومات بمعهد التعريف .(2014 ,10 11) .الهزاع محمد بن هزاع

   :سعود الملك جامعة من االسترداد

http://faculty.ksu.edu.sa/hazzaa/DocLib7/Forms/AllItems.aspx 
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Nair, P., & Vimala, D. (2014). Organization of a Research 
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 أحتفْظ بسِت خصاٍل؛ هي شرٌف للرجال

 :أسمائها هي... علمتني ما أعرفُه  

 ...ومتى أُعلمها ... ولماذا أُعلمها ... ما هيتها 

 ...ولمن أُعلمها ... وأين أجدها ... وكيف أُعلمها 

 

 روديارد كيبلنغ                                        
 

 
Rudyard Kipling (1865-1936) 

 جائزة نوبل لآلداب –كاتب وشاعر وقاص بريطاني 



 شكرا  إلصغائكم


