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“If it was not published, it was not done” Miller 

ميلر"    مالم تنشر البحث فكأنه لم يكن"



برنامج النشر الدولي للبحوث العلمية مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس

المعارفالمشاركينإكسابإلىالبرنامجهذايهدف

شربالنالمتعلقةاإليجابيةواالتجاهاتاألساسيةوالمهارات

ربالمعاييالعلميالبحثإعدادمنفيهبماالدولي،العلمي

الدوليللنشرقابلةبحثيةورقةوكتابةالدولية
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:بنهاية هذا البرنامج يكون المشارك  قادرا على أن

يعّرف مفهوم البحث العلمي

يناقش أهمية البحث العلمي

يحدد خطوات البحث العلمي

يعّدد مواصفات الباحث الجيد

يعّدد أنواع األبحاث 5
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يناقش األخطاء الشائعة في البحث العلمي

ثيةيحدد مواصفات العنوان الجيد والمقدمة للورقة البح

ثيةيناقش كيف تكتب المواد والطرق في الورقة البح

يستعرض طريقة كتابة النتائج ومناقشتها

يتقن كتابة األجزاء المختلفة من الورقة البحثية 10
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يطبق الطريقة السليمة في كتابة المراجع

يختار المجلة العلمية الدولية المناسبة لطبيعة بحثه

يتعامل مع رؤساء تحرير المجالت العلمية ومحكميها بكفاءة

تقاء بالعلم يظهر اتجاهاً إيجابياً تجاه أهمية النشر الدولي وقيمته في االر
والمجتمع
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:بنهاية هذا البرنامج يكون المشارك  قادرا على أن
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Preparation of Scientific Research

“Research is to see what everybody else has seen, and to 

think what nobody else has thought”                                                                                                 

Dr. Albert Szent-Gyorgyi, Nobel Prize winner

«رجيجيو»البحث هو أن ترى ما يراه اآلخرون، ولكن تفكر فيما لم يفكر فيه اآلخرون "
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ما هي أغراض البحث العلمي؟

ق2: كتابة األفكار على الورق-

ق2: مناقشة األفكار والتوافق-
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أغراض البحث العلمي

التجارب 
العلمية 
ؤأو التنب

التصنيف
والوصف

ر التفسي
لوالتحلي

المالحظة
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عزيزي المشارك في مجموعتك اضرب مثال لعدة 

دراسات تحقق غرضا مختلفا من األغراض 

الموضحة في النموذج السابق

ق5: فترة عمل المجموعات-

ق 2: عرض المجموعات-

ق1:المداخالت من المجموعة-

ق2:المداخالت من باقي المجموعات-
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ها ماهي أهم القدرات التي يجب أن يتمتع ب

الباحث العلمي الفعال؟

ق5: مدة النشاط -
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قدرات الباحث العلمي الفعال

علمية تخطيطية

منطقية إجرائية

ميةفنية وتقيي
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الجيد؟ ماهي األدوات التي يحتاجها الباحث 

ق5: مناقشة عامه-
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أدوات الباحث اجليد



برنامج النشر الدولي للبحوث العلمية مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس

علمي مراعيا التسلسل وضح خطوات إعداد البحث ال

المنطقي

ق2فكر منفردا -

ق2ثم انضم لزميل -

ق 5ثم شارك المجموعة -
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خطوات البحث العلمي

استخالص  
النتائج 
وكتابتها

جمع 
البيانات 

والمعلومات

اختيار 
أساليب 
البحث

وضع 
النظرية 
ة االفتراضي

مراجعة 
األبحاث 

السابقة

اختيار 
المشكلة 
البحثية
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علمي الجيد القابل للنشرماهي خصائص البحث ال
دوليا؟ 

ق5: مناقشة األفكار والتوافق-
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خصائص البحث اجليد

شمولية 
األبعاد

وضوح 
الفكرة

التسلسل 
والترابط

السالمة 
اللغوية

الدقة 
والصدق



برنامج النشر الدولي للبحوث العلمية مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس

أنواع البحوث وتصنيفها 
حسب الغرض منها

نظرية 

يةتطبيق

حسب األساليب 
المستخدمة فيها

ةوصفي

ةتاريخي

يةتجريب
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اختر واحدا من أنواع  البحث العلمي وصمم مع زميلك 

منهجية تحقق–أهداف –إطارا لبحث يحتوي على عنوان 

أهداف البحث

ق1فكر منفردا-

ق1ثم شارك رائك -
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ث مجاالت األخطاء المحتملة في البح
العلمي

تقييم 
البحث

تقرير 
البحث

التحليل
اإلحصائي

جمع 
البيانات

منهجية 
البحث

تخطيط 
البحث
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www.pavlinachakarova.com
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www.flashwallpapers.com
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Writing the Scientific Paper

“Authors should write not for themselves but for their 

readers” 

أينشتين »     يجب أن يكتب الباحثون لقرائهم وليس ألنفسهم"
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ةالفعال( العلمية)مفهوم كتابة الورقة البحثية 

المكونات األساسية ألى بحث علمي

أسس كتابة الورقة البحثية

للنشرالمراجعة النهائية الذاتية للبحث قبل تقديمه
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نمط الكتابة العلمية؟

ق1: كتابة األفكار-

ق4: مناقشة األفكار والتوافق-
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منط الكتابة العلمية
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منط الكتابة العلمية
33

الوضوح
التسلسل 
والترابط

السالمة 
اللغوية

الدقة البالغة
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العنوان

الملخص

المقدمة

الطرق المستخدمة

النتائج

المناقشة

المراجع

مكونات البحث العلمي
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ما هي شروط العنوان الجيد للبحث؟•

ق5: مدة النشاط–
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36العنوان اجليد

خصائص 
العنوان 

الجيد

مختصر

واضح

ة له عالقة وثيق

بموضوع 
البحث

جذاب

ال توجد به 
اختصارات
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عنوان 
رئيسي 
وفرعي

عندما توجد •
أبحاث أخرى 

في نفس 
الموضوع

تساؤلي

على هيئة •
سؤال

الداللي

يدل علي •
موضوع 

البحث

الغني 
بالمعلومات

يعطي داللة •
على النتائج

اثامناط خمتلفة لعناوين األحب
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امللخص
Abstract

38

amytea.deviantart.com



برنامج النشر الدولي للبحوث العلمية مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس

ملخص البحث
Abstract
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:عزيزي المشارك في مجموعتك حدد اآلتي

العناصر األساسية في ملخص البحث •

خصائص ملخص البحث الجيد•
ق3: فترة عمل المجموعات–

ق 1: عرض المجموعات–

ث30:  المداخالت من المجموعة–

ث30: المداخالت من باقي المجموعات–
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دخصائص وعناصر ملخص البحث اجلي

شامل•

مستقل بذاته•

به عدد محدد من الكلمات •

يحتوي على العناصر المفتاحية الهامة للبحث•

االستنتاج–النتائج –المنهجية –الهدف •

تخدمةيتبعه كلمات مفتاحية وبيان لالختصارات المس•

41
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مفهوم ملخص البحث
إصدار مصغر للبحث•

كلمة300-200ال يتجاوز •

يعقب العنوان •
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مقدمة البحث
Introduction

أهمية الدراسة وتحليل المشكلة•

الدراسات السابقة•

ما لم تجب عنه األبحاث السابقة والحاجة لهذا البحث•

الفرضية•

الهدف من البحث والسؤال البحثي المطروح•
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ماهي العناصر األساسية التي يجب أن تدرج•

عند كتابة المواد والطرق في البحث العلمي؟

ق10: مدة النشاط–
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كتابة الطرق واملواد املستخدمة
Materials and Methods

المدة-المكان –الزمان –نوع الدراسة •

تصميم البحث ومنهجيته•

الطرق واألدوات المستخدمة•

اإلجراءات والخطوات المتبعة•

الطرق اإلحصائية المستخدمة•

طرق المراجع الالزمة التي تم االستناد إليها في تنفيذ•
البحث
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؟كيف تعرض النتائج بطريقة فعالة•

ق5: مدة النشاط–
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Resultsنتائج البحث

ات األشكال والرسوم-الجداول –التكامل بين النص •

إلخ.....توضيحية

التصميم الجيد للجدول•

العرض الفعال لألشكال والرسوم•

الموضوعية في التناول•

الترتيب والتسلسل المنطقي•

االكتفاء بالنتائج ذات العالقة•
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تفسري ومناقشة النتائج
Discussions

ملخص للنتائج المحورية•

مقارنة النتائج بالدراسات األخرى•

الفوائد التطبيقية•

نقاط القوة والضعف•

قيود تطبيق النتائج•

التوصيات•

االستنتاج•

أفكار مستقبلية ألبحاث أخرى•
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يات ؟كيف تكتب االستنتاجات والتوص

ق5: مدة النشاط–
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االستنتاجات والتوصيات
Summary/Conclusion

عدم عرض معلومات جديدة•

تلخيص النتائج المحورية للبحث•

مستخلص بوضوح من البحث•

الرد المباشر على أسئلة البحث•

ذكر توصيات لتطبيق النتائج•

طرح توصيات بعمل أبحاث ضرورية أخرى•
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:عزيزي المشارك في مجموعتك قم بتحديد اآلتي

األنماط المختلفة للمراجع•

أنواع المصادر والمراجع•

أسس المفاضلة بين المراجع•

ق5: فترة عمل المجموعات–

ق 2: عرض المجموعات–

ق1:  المداخالت من المجموعة–

ق2: المداخالت من باقي المجموعات–
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املراجع واملصادر
References

أنماط كتابة المراجع•
العالم والسنة–

األسلوب الرقمي–
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املراجع واملصادر
References

أساليب المفاضلة في اختيار المراجع•
سهولة –درجة تصنيف الدورية –المصداقية –الحداثة –

الوصول إليها

أنواع المصادر المختلفة•
–المواقع االلكترونية –الرسائل –الكتب –الدوريات –

منشورات وفاعليات المؤتمرات
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امللخص العربي

الطرق والمواد•

النتائج•

المناقشة•

االستنتاج والتوصيات•
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“Without publication, Science is dead” Girard Piel

جيرارد بييل«                        يموت العلم إذا لم ينشر»

Submission of Manuscripts & Dealing with

Editors and Reviewers
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والمهاراتالمعارفالمشاركينإكسابإلىالجلسةهذهتهدف

ادوليأبحاثهمبنشرللتقدمالالزمةاإليجابيةواالتجاهات

الدوليةالعلميةالمجالتمحرريمعبفاعليةوالتعامل

النظراءوالمراجعين
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:بنهاية هذه الجلسة يكون المتدرب قادراً على أن

العلمييناقش أهمية النشر الدولي للفرد والكلية والوطن وللعلم والبحث

يختار الدورية العلمية المناسبة لطبيعة البحث

يقدم الورقة العلمية للدورية بعد استيفاء المتطلبات

يناقش كيفية حساب عامل التأثير أو العائد للمجلة العلمية

يعدد الطرق المختلفة لنشر األبحاث

يصف عملية النشر ومكوناتها
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يصف عملية مراجعة النظراء

يتعامل مع محرري المجالت والمراجعين النظراء

يناقش أسباب رفض المجالت لبعض األبحاث

يتعامل مع موقف رفض الدورية للبحث العلمي 

يكتب ردا مناسبا على تعليقات واستفسارات المراجعين

ميةيظهر اتجاها إيجابيا نحو أهمية النشر الدولي لألبحاث العل

:بنهاية هذه الجلسة يكون المتدرب قادراً على أن
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أهمية النشر الدولي لألبحاث

تحديات ومعوقات النشر العلمي الدولي

متطلبات النشر في الدوريات العالمية

اختيار الدورية العلمية المناسبة 

مرحلة تجهيز الورقة إلرسالها للنشر

اإلطار العام لتحكيم الورقة البحثية

التعامل مع المحررين وتعليقات المراجعين

طرق عرض األبحاث العلمية
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ر هل يجبر عضو هيئة التدريس على النش•

الدولي كمتطلب للترقي؟
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:يةفي مجموعتك حدد أهمية النشر الدولي على أحد المستويات التال

الفرد : 1مجموعة•

الكلية والجامعة : 2مجموعة•

المستوى القومي : 3مجموعة•

رينالعلم  واإلنسانية والبحث العلمي والباحثين اآلخ: 4مجموعة•

ق3: فترة عمل المجموعات–

ق 1: عرض المجموعات–

ق1:  المداخالت من المجموعة–

ق2: المداخالت من باقي المجموعات–

63



برنامج النشر الدولي للبحوث العلمية مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس

بالنسبة لعضو هيئة التدريس

االطالع المستمر على المعارف واألدبيات الحديثة•

اكتساب الثقة العلمية وتعميق األجندة البحثية•

تحقيق الذات والتقدير الذاتي•

الترقي•

تدعيم السيرة الذاتية والحصول على مناصب وعلى•

تمويل ألداء االبحاث
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بالنسبة للمؤسسة التعليمية

تيسير حصول الكلية والجامعة على االعتراف األكاديمي•

ما هو تحسين ترتيب وتصنيف الجامعات المصرية عالميا ك•

Webmetricsوتصنيف Shanghaiالحال في تصنيف 

انشاء مراكز بحثية تخدم الجامعة•
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بالنسبة للمجتمع

مواكبة التطور والنهضة والمنافسة العالمية•

تاالرتقاء باألداء األكاديمي واإلداري في مختلف المؤسسا•

حل مشاكل المجتمع عن طريق تطبيق نتائج البحوث•

مواكبة التطور والنهضة والمنافسة العالمية•
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بالنسبة للعلم واإلنسانية•
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دور النشر العاملية
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ما هي معوقات النشر الدولي؟

ق2: ترتيب األفكار–

ق3: مناقشة األفكار والتوافق–
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ةنقص القدرات والمهارات والخبرات البحثي•

غياب الوعي بأهمية نشر البحوث الدولية•

قلة التمويل•

قلة الموارد المتاحة•

عدم كفاية الوقت•

عبء العمل•
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ة؟ماهي أسس اختيار الباحث للدورية العلمي•

ق3: مدة النشاط –
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طبيعة العمل البحثي ونوعيته•

تخصص البحث•

Impact factorعامل العائد أو التأثير •
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(ق5)نشاط تدريبي 

؟Impact factorما هو عامل التأثير 

ماهي طريقة حساب عامل العائد أو التأثير للدورية 
العلمية؟

ق5: مدة النشاط –
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Impact Factorعامل العائد 

مي جارفيلد مؤسس المعهد العلإيوجينتم ابتكار معامل التأثير من قبل •
ISIللمعلومات 

هو مقياس ألهمية المجالت العلمية Impact factorمعامل التأثير•
المحكمة ضمن مجال تخصصها البحثي

لك يعكس مدى إشارة األبحاث الجديدة لألبحاث التي نشرت سابقاً في ت•
المجلة واالستشهاد بها

المجلة التي تملك معامل تأثير مرتفع هي مجلة مهمة تتم اإلشارة إلى •
منخفضأبحاثها واالستشهاد بها بشكل أكبر من تلك التي تملك معامل تأثير

بحساب( كـمؤسسة تومسون رويترز)وتقوم بعض المؤسسات حالياً •
ها معامالت التأثير بشكل سنوي للمجالت العلمية المحكمة المسجلة عند
صنيف ونشرها في ما يعرف بتقارير استشهاد المجالت، والتي يتم فيها ت

.المجالت بحسب معامالت التأثير

74

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8

%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1
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حاث عامل التأثير لمجلة ما في سنة معينة هو معدل عدد المرات التي تم االستشهاد فيها من األب•
المنشورة في تلك المجلة خالل السنتين الماضيتين، 

مثالً تكون األبحاث التي نشرت في السنوات2008في عام 3إذا كان معامل التأثير لمجلة ما هو •
لكل بحثاستشهادات3في تلك المجلة قد تم االستشهاد بأبحاثها بمعدل 2006و 2007

:حساب معامل التأثير كالتالي•

ت التي تلقتها جميع األبحاث المنشورة في تلك المجلة خالل سنوااالستشهاداتمجموع عدد = أ 
2007و 2006

و 2006عدد المواد التي يمكن االستشهاد بها والتي نشرت في أبحاث المجلة خالل األعوام = ب 
2007

ب\أ= معامل التأثير 

ها في أحد ال يمكن حساب معامل التأثير لمجلة ما إال بعد مرور سنتين على تاريخ صدورها وتسجيل•
الفهارس اإللكترونية
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84_%

D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1

Impact Factorعامل العائد 
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76 Impact Factorعامل العائد 

1. AHCI Arts and Humanities Citation Index دليل أستشهاد فنون وأنسانيات

2. IF Impact Factor                 عامل التأثير

3. ISI Institute for Scientific Information       معهد المعلومات العلمية

4. JCR Journal Citation Reports                         تقارير أستشهاد المجلة

5. SCI Science Citation Index                            دليل االستشهاد العلمي

6. SSCI Social Sciences Citation Index   دليل أستشهاد علوم االجتماعيات

7. SJR SCImago Journal Rank رتبة مجلِّة سيماكو
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اثهامميزات اجملالت التي يستشهد بأحب

من ذوي أو أكثر من اثنان هقيمتو أالبحث ةراجعميتم فيها•

 peer-reviewersاالختصاص

يكون ذو نوعية عاليةالبحث فيها محتوى•

مع إمكانية الحصول onlineعلى شبكة االنترنت البحوث فيهاتنشر •

عليها مطبوعه

رنت يحتاج تسجيلنتمباشرة على االلبحوثالوصول ل•

Open Accessولكن بها أيضا الـ النشر بها مجاني•
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78 Where to look for the Impact Factor 

of a Journal?
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79 Where to look for the Impact Factor 

of a Journal?
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ISIإلىاألساسيَ المنافسَ الكثيرِ قِبلِمنيعتَبَر   web of

Knowledge.

▪Scopusبياناتوقاعدةأكبربحوثلملّخصبياناتقاعدةِ تعتبر

َراَجعِ األدبِ إستشهاد ً أكثر  وهي.ممتازةِ الم  ِمن  التغطيةِ يفدوليا

Web of Science.

.سجل  مليون47تَحتوي▪

العالمحولناشرِ 5,000ِمن  عنوانِ 19,500منأكثر▪

مؤتمرِ بحثِ مليون4.9منأكثرتَتضّمن  ▪

تجاريمنشور400▪

كتابِ سلسلة340▪

SCOPUS
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SCOPUS
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.2005عام   J.E. Hirschمن قبل  H-indexاكتشف عامل •

.هو مقياس لوصف ما انجزه الباحث او الجامعة علميا•

ة الباحث او المؤسسهنجزا ايعتمد هذا العامل على مقدار االستشهاد لبحوث او م•
.العلمية التي ينتمي اليها الباحث

 Thomson Reuters Web ofتستخدم قاعدة البيانات الموجودة في •
Science (WOS)   وفي بعض االحيان من قاعدة بياناتgoogle scholar 

.1970والمسجلة بعد عام  Hلحساب عامل 

:ماتيكية من خالل عدد من المواقع منهاويحسب هذا العامل بصورة اوت•

H-Index

1. Web of Science

2. Scopus

3. Google Scholar
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Scopus Author ID

https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri
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Google Scholar ID
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• http://www.webometrics.info/about.html

• http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-

z/journal_citation_reports/ 

• http://archive.sciencewatch.com/dr/sci/11/mar6-11_2/ 

• http://www.efm.leeds.ac.uk/~mark/ISIabbr/A_abrvjt.html

• http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-

z/journal_citation_reports/ 

• http://thomsonreuters.com/products_services/science/free/essays/

• http://www.efm.leeds.ac.uk/~mark/ISIabbr/

• http://www.efm.leeds.ac.uk/~mark/ISIabbr/A_abrvjt.html

• http://research.shirazu.ac.ir/JournalLists.html

• http://www.mi.sanu.ac.rs/~zorano/jour_rang/index.html

Web-metrics
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المستوى العلمي للمجلة1.

استمرارية صدورها وانشارها دوليا2.

مستوى اعضاء هيئة التحرير3.

ميكمستوى اعضاء هيئة التح4.

المستوى التقني المستعمل في اصدارها5.

مستوى الموقع والطبع6.

العوامل التي متيز بني اجملالت
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1. Do not rush submitting your article for publication.

2. Select an appropriate publication outlet (Elsevier Publishing Campus)

3. Read the aims and scope and author guidelines of your target journal 

carefully.

4. Make a good first impression with your title and abstract.

5. Have a professional editing firm copy-edit (not just proofread) your 

manuscript, including the main text, list of references, tables and 

figures.

6. Submit a cover letter with the manuscript: A good (half a page) cover 

letter first outlines the main theme of the paper; second, argues the 

novelty of the paper; and third, justifies the relevance of the 

manuscript to the target journal. 

7. Address reviewer comments very carefully
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https://www.publishingcampus.elsevier.com/pages/18

/preparing-your-manuscript.html
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1. Typos: Mistakes do happen, but you can avoid typos using spellcheck.

2. Apostrophe mayhem: Apostrophes are used differently in different 

languages; in English, they’re not used to signify a plural.

3. Lost in translation: Some words and phrases aren’t easily translatable, and 

using online translation tools can end up giving you odd results. Meaning is 

everything in science, so watch out for that.

4. Complex sentences: Research is complex, so using short, simple sentences 

can help your readers understand what you’re trying to say.

5. Confusing punctuation: This often goes hand-in-hand with complex 

sentences. Punctuation can make a big difference (think “Let’s eat granny.” 

vs. “Let’s eat, granny!”) so use it carefully.

https://www.elsevier.com/connect/how-elseviers-webshop-is-helping-authors-avoid-rejection
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كيف جتد اجمللة املناسبة؟
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http://www.sjfinder.com/journals/recommend

كيف جتد اجمللة املناسبة؟
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http://journalfinder.elsevier.com/

كيف جتد اجمللة املناسبة؟
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https://www.journalguide.com/

كيف جتد اجمللة املناسبة؟
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(ق7)نشاط تدريبي 
عزيزي المشارك في مجموعتك حدد المتطلبات 

ةالمختلفة للنشر في الدوريات العلمية الدولي

ق2: فترة عمل المجموعات–

ق 1: عرض المجموعات–

ث30:  المداخالت من المجموعة–

ث30: المداخالت من باقي المجموعات–
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متطلبات النشر يف الدوريات
العاملية

أهمية االلتزام بسياسة الدورية وتوجهاتها•

المراجعة بواسطة النظراء والخبراء في التخصص•

«  المساهمة في تطوير العلم»وضوح الغرض •

بحث الدقة والتركيز والترابط المنطقي في كتابة ال•

المقدم للنشر
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Journal Information
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Language Help
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Language Help
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Instructions for Authors
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Instructions for Authors
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Instructions for Authors
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Instructions for Authors



برنامج النشر الدولي للبحوث العلمية مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس

111

Instructions for Authors
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Instructions for Authors
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Paper Submission
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ماهي محاور تحكيم الورقة العلمية من قبل•

المراجعين النظراء؟
ق10: مدة النشاط –
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ترد علي اقتراحات عزيزي المشارك حدد كيف

المحكمين
ق 2: مدة النشاط•

128



برنامج النشر الدولي للبحوث العلمية مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس

التعامل مع احملكمني
بد في حالة ما إذا طلب المحكمون بعض التعديالت ال•

من الرد على كل المالحظات

االلتزام بالميعاد المحدد لتسليم التعديالت•

في حالة وجود خالف في وجهات النظر البد من •

توضيح السبب ومحاولة اإلقناع
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130الرد علي احملكمني

Comments Responses 

1. Consent form 
 

• The amount of time described in the consent form (2-3 
twenty minute sessions a week for a couple of months) 
doesn’t match the ad description of 9-12 one hour 
sessions over 4 weeks. The compensation description is 
also not accurate. It says $10/hr but then it say $10 after 
each session which is stated to be 20 minutes. 
Consistency is needed. 
 

• It is confusing to have the section “What is involved in 
participating” and then 3 sections later “What you will be 
asked to do”.  These should be contiguous. 
 

• It says that Lufa farms will get the collected data but 
then later on it says that only he and his supervisors will 
have access to the specific info collected. You need to 
explicitly state who will have access to any identifiable 
data. Clarify that company will only get de-identified 
data.   

 

• the Note comment doesn’t make sense. There is no 
doubt that “he” will know. It’s not a necessary comment. 
It should say something like.. due to the nature of the 
panel format, others will know they are participating but 
individual responses will remain confidential. 

 

• It is mentioned being healthy in “Who can participate”, 
and then again later on it mentions if they are ill in any 
way not to participate. This is a bit vague. Do you mean if 
they have a heart condition or if they have a cold on the 
day they are going to test? you need to be more specific. 
Is it necessary to place the restriction of being in good 
general health? Unless you can come up with specific 
exclusion criteria then you should leave this out. 

 

• It says there is no age restriction but previously he had 
stated that it was 18-60. Not necessary to mention 
education levels. 

 

• The last paragraph needs revising. The reference to 
interviews needs to be removed as does the reference to 
attributing names. This won’t be done. Remove the 
yes/no option to be identified. 

 

 
 

• Session times were changed to 60 
min for 9-12 sessions over a period 
of 4 weeks in the consent form 
and the advertisement. 
“Honorarium for participants is 
$10/ 60 min session”. 

 
 

•  Sections were moved accordingly 
and we kept only the sub-title 
“What you will be asked to do”. 

 

• A sentence was added to clarify 
that Lufa farms Inc. will get a final 
report of the taste test results.  
 

 
 

• Note comment has been modified 
and a sentence was added as 
suggested. 
 
 
 

• In the section “Who can 
participate”, we specifically 
mentioned being in “general good 
health”. In the section “Food 
allergies and food sensitivities” we 
deleted the “if you are ill for ANY 
reason then you are asked to NOT 
participate”. 
 

• No age or education is required for 
this study. This is now clearly 
indicated in the consent form. 
 

• The paragraph has been revised. 
No reference to attributes or 
interviews was mentioned. Yes/no 
option has been deleted. 
 

Reviewer # 1



برنامج النشر الدولي للبحوث العلمية مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس

ي عزيزي المشارك في مجموعتك حدد كيف تتعامل ف
:الظروف اآلتية

إذا تم الرفض المطلق للبحث–

إذا كانت اقتراحات المحكمين للتعديل صعبة التحقيق–

إذا اعتقدت أن تعليقات المحكم ظالمة أو عدوانية –

إذا اختلف المحكمان وكانت تعليقاتهما متناقضة–
ق5: فترة عمل المجموعات•

ق 1: عرض المجموعات•

ث30:  المداخالت من المجموعة•

ث30: المداخالت من باقي المجموعات•
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أسباب رفض 
األبحاث

الفكرة 
مكررة 
وقديمة

عدم مناسبة 
ام الهيكل لنظ
الدورية

الموضوع 
غير مناسب

للدورية

عدم جودة 
اللغة

عدم الدقة

ير التصميم غ
مناسب

الفكرة غير
مهمة
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(ق5)نشاط تدريبي 

ث إذا عزيزي المشارك ترى ما الفرق بين تقييم بح

ية؟قدم للنشر بمؤتمر دولي أو للنشر بدورية عالم
ق2فكر منفردا -

ق2ثم انضم لزميل -

ق1ثم شارك المجموعة -
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طرق عرض األبحاث 
العلمية في المؤتمرات

استخدام الملصقات 
Posters

إلقاء شفهي
Oral presentation
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Thank you
Atef.nassar@dmu.edu.eg
Atef.nassar@gmail.com
Tel., 01020624360


