
 معىن اندكس وترنان

 (İNDEX/TARANAN) 
رموز  تخصاارات والتظهر بعض اال ثلا كمحور املقاالت والعطف م  ض احملاوريف بع

وغريها من الرموز، وال بد من معرفة ذلك،  (SSCI, SCI, SCI- Expanded Ve AHCI)كـ
ألنك إن عرفت ذلك فأنت تسصطيع أن ختصار اجمللة اليت سصنشر فيها مقاالتك، وتسصطيع 

، كما ميكنك معرفة اجمللت هلا (üak) وفق اعصبار النقاط حيث مقالصك من تقييممبعرفصها معرفة 
 .املعرتف هبا يف اليوك واليت ال يعرتف هبا

 ما معىن هذه الرموز؟؟

لمي هلا مسصوى ع ،مراكز علمية خمصاة ابألحباثألمساء  اتخصاارات هذه الرموز هي
 هذه املراكزن معرتاف االكما أن هلا اعرتاف عاملي أيضا، واجمللت تسعى إىل نيل   ،حبثي عايل

 حاوهلا على االعرتاف من هذه املراكز يعين أمرين:و ، بعد الصقيد ابلشروط واملعايري

 .جمللةرفع مسصوى ا :األول 

من قبل  هباعرتاف بعد اال وذلك ،سينشر يف املركز العاملي يف اجمللةر و منشأن كل حبث  :الثاين 
 املركز.

أي ، (Taranan)وابللغة الرتكية ( İndex)وهذا االعرتاف هو ما يطلق عليه ابللغة اإلنكليزية 
 .منه هباأن هذه اجمللة مدرجة يف هذا املركز العلمي البحثي، وهلا اعرتاف 

  على سبيل املثال:

إلهليات يف اكلية هناك حبث مبا خيص كصاب الشفا للقاضي عياض يف جملة   /2016/يف عام 
يف املراكز العاملية البحثية  (İndex/ Taranan)جامعة غازي عثمان ابشا، وهذه اجمللة آنذاك هلا 



من  اعرتافأي أن هلا ، (Acar Index)و (Sobıad)و( Asos Index)و (İsam)الصالية 
 :أدانه كما تبينه الاورة  فيها امسها مدرجو  ،تلك املراكز

 
أعله، وعند الذهاب إىل موقع املركز البحثي اجملدولة ( من املقاالت 5والبحث حيمل الرقم )

(Isam) كما يف الاورة:فيه   هذا البحث مدرجا وموجودا جتد 

 
فهذا يعين أهنا مدرجة يف قوائم  (Isam)من  (İndex/ Taranan)فإذا قلنا: إن هذه اجمللة هلا 

 هذا املركز.

جملة من  (İndex/ Taranan) اندكس أو تراننكيف ميكنين معرفة والسؤال املطروح: 
  اجملالت؟



أما يف اجمللت ، ااملراكز اليت تعرتف هبو  ،يف اجمللت العاملية جيب النظر يف تخاائص اجمللة ج:
( فإن أغلب اجمللت إن مل نقل مجيعها Dergiparkفيجب الصسجيل يف موقع )( الرتكية)احمللية 

 ده يف هذا الرابط:جتبحث إىل اجمللة وكيفية إرسال الموجود يف املوقع، وكيفية الصسجيل به 
BeHttps://Www.Youtube.Com/Watch?V=Tko9ukizkoy&Feature=Youtu. 

كصب املراكز كل جملة يف حائطها ت  وقع تبحث عن اجمللت اليت تناسبك، و املوعند الدتخول إىل 
 .(İndex/ Taranan)  أو الرتانن الذي اعرتف هبا ندك االتكصب اليت اعرتفت هبا أي 

 سكوبسن عايل م اندكس وتراننفمثل جملة اإلهليات يف جامعة اجلمهورية يف سيواس هلا  
(Scopus). 

                يف الاورة:كما 

 أن تعرف مكانة كل جملة من الرموز اجملدولة يف الاورة األوىل. ومن تخلل ما سبق تسصطيع

 :(Ulakbim)اندكس أو ترانن اوالك بيم 

أي يعادل بعض املقاالت  نقاط، /10/هو مركز حبثي تركي حيصسب له ف :(Ulakbim) أما
 العاملية.

سنوات بعد مخ  ( Ulakbim)واجمللت الرتكية حيق هلا طلب احلاول على اندك  أو ترانن  
مدرجة أمساؤها يف موقع  (Ulakbim)واجمللت اليت هلا اندك  ، من إنشائها وفق شروط معينة

(Tr Dizin) جمللت اليت هلا اندك  اوالك بيما، و (Ulakbim)،  تكصب يف حائطها إما
(Ulakbim)  أو(Tr Dizin)  .كما يف الاورة أعله 

https://www.youtube.com/watch?v=TKo9ukIZkOY&feature=youtu.be


ه ضروري ألن حبثك هافينشرت اجمللة اليت  (İndex/ Taranan)اندك  أو ترانن معرفة 
 لاورةعند الصقدمي على الدوجانت كما يف ا أحباثكطلب منك بيانه يف حال تسجيل ي  
1 ،2: 

1 2 

  

  مالحظات:

عندما حتال اجمللة على اندك  معني فاألحباث اليت أتيت بعد هذا االعرتاف يعصرب هلا هذا  -
 .تنال نقاط هذا االندك  االندك ، أما السابقة عن اتريخ هذا االعرتاف فل

( ولي  كلها هلا اندك ، Ulakbim( هلا صفة )Dergiparkلي  كل اجمللت املوجودة يف ) -
 نصبه إىل جدار اجمللة.فلي  
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