
 

 

 والنشر العالمً وٌر مهارات البحث العلمًطلت ممتازة عراقٌة فٌسبوك صفحة -1

https://www.facebook.com/IraqScholar/ 

 ٌتطلب تسجٌل مجانً  .فً شتى المجاالت والتخصصات مجانٌة باللغة العربٌةالٌجاد كورسات علمٌة تخصصٌة  رواقمنصة  -2

https://www.rwaq.org/ 

 ٌتطلب تسجٌل مجانً ومن جامعات االمرٌكٌة ولكافة التخصصات.  وباللغة العربٌة مجانٌةلتوفٌر كورسات اونالٌن  ادراكموقع  -3

https://www.edraak.org 

 ) المفترسة( وهمٌةلا ة للمجالتالقائمة المحدث   ٌحتوي على  موقع -4

https://predatoryjournals.com/journals/ 

 ٌتطلب تسجٌل مجانً باي اٌمٌل .الطارٌح الدكتوراهالمجانً  المكتبة البرٌطانٌةموقع  -5

http://ethos.bl.uk/Home.do 

 بعد ادخال عنوان البحث او الخالصة Science Directالٌجاد مجالت فً التخصص من   موقع -6

http://journalfinder.elsevier.com/ 

 عنوان البحث او الخالصةالٌجاد مجالت فً التخصص بعد ادخال  اخر موقع -7

http://jane.biosemantics.org/ 

 مجانا سابقا( ثومسون روٌترزكالرفٌت )موقع الٌجاد المجالت من  -8

http://mjl.clarivate.com/ 

 مجانا  Scopusسكوبس موقع أٌجاد المجالت من  -9

https://journalmetrics.scopus.com/ 

 SJRذات معامل   SCimago الموقع االسبانً من الرصٌنة أٌجاد المجالت -11

http://www.scimagojr.com/journalrank.php 

 باي اٌمٌلٌتطلب تسجٌل مجانً . Elseiverمحاضرات فدٌوٌة لتطوٌر النشر العلمً من  -11

-for-training/Writing-Skill-of-/Colleges/College14https://www.publishingcampus.elsevier.com/pages/

journals.html-and-books 

 أنكلٌزي -كورس لتطوٌر منهجٌة البحث العلمً من الٌوتٌوب -12
 Research Methodology; Lecture 1البحث فً داخل الٌوتٌوب وكتابة 

IJscfF_irU9https://www.youtube.com/watch?v= 

 عربً -كورس  لتطوٌر منهجٌة البحث العلمً من الٌوتٌوب -13

 محاضرة 15 -البحث فً داخل الٌوتٌوب وكتابة مناهج البحث العلمً

kFK357zQLLXu4_9rSl5eIeVWVT6&list=PLIFDJj31rHUou8https://www.youtube.com/watch?v=kcF 

 ٌتطلب تسجٌل مجانً باي اٌمٌل الٌجاد كورسات علمٌة تخصصٌة ولكافة التخصصات. اولأمرٌكً  موقع -14

https://www.coursera.org/ 

 ٌتطلب تسجٌل مجانً باي اٌمٌل الٌجاد كورسات علمٌة تخصصٌة ولكافة التخصصات. ثانًأمرٌكً  موقع -15

https://www.edx.org/ 

 ٌتطلب تسجٌل مجانً باي اٌمٌل الٌجاد كورسات علمٌة تخصصٌة ولكافة التخصصات. ثالثأمرٌكً  موقع -16

https://www.udacity.com/ 

 ٌتطلب تسجٌل مجانً باي اٌمٌل تسجٌل مجانً -عربً -لتعلٌم استراتٌجٌات البحث العلمً  االكادٌمٌة التعلٌمٌةموقع  -17

http://educad.me/ 
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 Open Acess article فلتر حٌة واختٌارابعد ادخال الكلمات االفتت  Science Directاو Elsevier  ة منٌموقع اٌجاد البحوث المجان -18

www.sciencedirect.com/ 

 والحصول على بٌانات االقتباسات ومعامل هرتش لبٌانات سكوبس لباحث معٌن بعد ادخال االسم واللقبالدخول المجانً  -19

https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri 

 النشر العلمً .. صوائب و مصائب -21

415a3a68e151-f845-13e4-8dc3-ce2aaa21http://www.arsco.org/detailed/ 

 Open accessاو موقع لتنزٌل البحوث المفتوحة النشر  -21

https://doaj.org/ 

 ٌتطلب تسجٌل مجانً باي اٌمٌللتصحٌح اللغة االنكلٌزٌة للبحوث.  Grammarlyموقع  -22

https://www.grammarly.com/signup 

  ٌتطلب تسجٌل مجانً باي اٌمٌل. لكورسات فً تطوٌر مهارات البحث العلمًالبرٌطانٌة    Natureدار نشر  عموق -23

https://masterclasses.nature.com/ 

 ٌتطلب تسجٌل مجانً باي اٌمٌل تسجٌل مجانً -عربً -لتبادل الخبرات والمهارات   ARIDأرٌدشبكة تواصل علمً   -24

http://arid.my/ar/ 

  للتسجٌل جامعةرسمً  اٌمٌل. ٌحتاج الى  ResearchGate  العلمًموقع بوابة البحث  -25

https://www.researchgate.net 

 Writing a journal paperمحاضرة فدٌوٌة فً الٌوتٌوب  -26

YyoRhRGcQ4https://www.youtube.com/watch?v=h 

  :Response to Reviewers for Resubmitting a Paperمحاضرة فدٌوٌة فً الٌوتٌوب  -27

OtDXxMSgkE5https://www.youtube.com/watch?v= 

 مجانًغٌر  - Elsevierمن موقع  ٌة الى اللغة االنكلٌزٌة ترجمة البحوث من اللغة العرب  خدمة -28

https://webshop.elsevier.com/languageservices/translationservices/ 
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