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Why publication? لماذا ننشر

▪ Is it a university requirement? !         الترقيات

▪ Get feedback الحصول على تقييم

▪ Make your supervisor happy  ارضاء المشرف

▪ Convince your examinars  اقناع المناقشين

▪ Build up your CV بناء سيرة ذاتية



Is it time to submit ? هل الوقت مناسب

Are you ready? Ask yourself: هل انت مستعد؟        : اسال نفسك

▪ Is the State-of-the-Art clear to me?

هل لدي فكرة عن اخر البحوث في مجال التخصص؟

▪ Can I write a brief review of my research area?

هل بامكاني كتابة ملخص عن فكرة البحث الخاصة بي؟

▪ Do I have a contribution to the State-of-the-Art now?

هل بإمكان بحثي ان يكون إضافة لما هو موجود على الساحة؟

▪ Have I agreed authorship with any collaborators?

هل اتفقت مع زمالء وباحثين الشراكهم في البحث؟

على األسئلة أعاله فهذا يعني اني مستعد للبدء نعماذا كان الجواب 
بكتابة البحث



Publication issues before you start

مالحظات مهمة قبل البدء

نكال تتوقع من احد القيام بالبحث بدالً ع❖

تثمين جهود كل من ساهم معك في البحث❖

اخرينمعفكرتكوناقشمنفتحكن❖

اوبةقريتكونبحوثأفكارعناالبتعاديفضل❖
لزمالءاعمالمعتتقاطع

كفريقالعمل❖



Find a place ! ايجاد المكان المناسب للنشر



Collecting your references

جمع المصادر

✓Books and book chapters الكتب واالطاريح

✓Journal papers (impact factor) مجالت
ذات معامل تاثير عالي 

✓Conference papers (acceptance 
rate)بحوث في مؤتمرات رصينة



Google scholar 1



Google scholar 2



Verification of results

التحقق من النتائج

✓Rely on your supervisor’s experience 

or senior co-author

االعتماد على رأي المشرف او اهل االختصاص

✓Self check ! (comparisons)

(المقارنات)التحقق الذاتي 



Writting your paper

هيكلية البحث 

Front Matter                         الواجهة

Title العنوان                               

Author’s أسماء الباحثين

Abstract الملخص

Keywords الكلمات الدالة             



هيكلية البحث 

Article Body (IMRaD)    متن البحث

Introduction                المقدمة

Methods طريقة البحث                

Results النتائج                            

Discussion                   المناقشة



هيكلية البحث

End Matter             خاتمة البحث

Acknowledgment الشكر

References المصادر              

Appendices الملحقات          



Managing your paper      إدارة البحث

هل هيكلية البحث والمحتوى متناسبة مع المجلة المراد استهدافها؟

▪ review and re-read your drafts

مرةمناكثروقرائتهالبحثمراجعة

▪ ask colleagues to review and read

المجلةالىبارسالهالشروعقبلبحثكيقرأانزميلمناطلب

▪ put the draft in your desk

ثانيةمرةمراجعتهاعدثملفترةجانبا  البحثضع

اللخالتاخيريجنبكسوفأعالهالواردةالنقاطتطبيق

قبولةفرصمنويزيدالمجلةقبلمنالبحثتقييمفترة

.البحث



Where to submit the manuscript

الى جهة ترسل بحثك؟

Conference      مؤتمر

- Abstract submission (poster)

- Full paper submission

Journal                 مجلة

Poster presentation

Oral presentation



في المصطلحات المهمة في 
المؤتمرات

▪Call for papers

▪ Important dates

▪Early bird registration

▪Camera-ready file



Submitting to a refereed journal
ارسال البحث الى مجلة

What are:

o Editors                                         المحرر

o Editorial Board Members اعضاء هيئة التحرير

o Publishers الناشر او دور النشر

o Reviewers                                   المقيمين

o Review Times مدة التقييم



Decision ?

❖Accepted as it ! !                   مقبول كما هو

❖Minor corrections تصحيحات طفيفة

❖Major corrections             تصحيحات جوهرية

❖Rejected مرفوض                                     



Re-review process
تعديالت ما بعد التقييم

➢ Respond to the reviewers fully: Attitude is everything!

كاملبشكلالمقيملمالحظاتاالستجابة

➢ Include a narrative with copies of the reviews indicating

بالتفصيلالبحثعلىأجريتالتيالتصحيحاتعنكاملدليلإعطاء

➢ Include a marked-up copy of the paper with the
changes highlighted

مظللبشكلالتغييراتعلىتحتوينسخةارسال

➢ Include a final unmarked (clean) copy of your paper

المقيمينباراءواالخذالتعديلبعدللبحثنهائيةنسخةارسال

يمينالمقنفسالىالبحثيعيدونعادةالمحررين



How to deal with rejection?
كيفية التعامل مع الرفض

 Study the reviewer and editor comments carefully

جيدبشكلوالمقيمينالمحررمالحظاتادرس

 Elsevier Journal 
Finder: https://journalfinder.elsevier.com/

ثانيةمجلةعنالبحث

 You may get the same reviewers

مجلةالىالاالرسقبلالمقيميباراءتأخذانحاوللذلكالمقيميننفسعلىتحصلقد

ثانية

 Review and re-write, Review and re-write, Review
and re-write,

وراجعاقرأ،وراجعاقرأ،وراجعاقرأ

https://journalfinder.elsevier.com/


Ethics of scientific writing

اخالقيات البحث العلمي 

✓Avoid dual publication

عدم ارسال البحث الى مجلتين في نفس الوقت

✓Don’t use the work of others 
without appropriate attribution

اإلشارة الى اعمال االخرين عند االستفادة منها

✓List only those co-authors who 
contributed substantially to the 
work

ة ادراج أسماء المساهمين الفعليين فقط في قائم
المؤلفين 



Thanks for your 

attention


