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 ببليومتريه دراسه:البصره جامعه مجالت في المنشور الفكري النتاج

 االطروحه او الرساله ملخص

 فترات حيث من(  2011 - 2004 )لممدة البصرة جامعة في المنشورة بالمجالت التعريف الدراسة استيدفت
 وللوياًا  زمنياًا  وتوزيعو المجالت ىذه في المنشور الفكري النتاج حجم وبيان المجالت، ىذه ومجمدات واعداد الصدور وجيات
 وقد. المشترك والتأليف المنفرد التأليف حجم وتحديد النتاج ىذا كتابة في اسيموا الذين المؤلفين إنتاجية تحديد وكذلك ونوعياًا،
 أغمب صدور مدة وان ( مجمة 24( )2011-2004 )لممدة البصرة جامعة في صدر: منيا عدة بنتائج الدراسة خرجت

 مجالت في المنشور الفكري النتاج حجم وبمغ فصمية ىي( مجالت 8 )كانت فيما سنوية نصف ىي ( مجمة 15 )المجالت
 حيث من نسبة بأعمى( العمميات )البصرة ابحاث مجمة وحظيت عمالًا،( 4633( )2011-2004 )لممدة البصرة جامعة

 %(.10.27 )ونسبة الثانية بالمرتبة الزراعية لمعموم البصرة مجمة وجاءت%( 14.69 )اإلنتاجية
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 Title of Thesis 

THE   PUBLISHED  LITERATURE  IN  THE    JOURNALS  OF  THE   UNIVERSITY  OF   BASRAH : A  

BIBLIOMETRIC  STUDY 

 

Abstract of Thesis 

The Present Study aims at Knowing The Published Journals in Basrah University From 2004 to 
2011 .It Concerns With The Periods of Publication,The Publishers and the number of journals 
.It expresses the Published Literature volume in these Journals and its distribution Periodically 
,Linguisticaly and typically .It also identifies the author's Productivity Who Participate in 
Writing this Production and shows the Writing volume of the one writer or more.The 
following results has been achieved by the study:Twenty-Four journals have been Published 
in (2004-2011).Fifteen journals are quarterly and the other eight are mid-year ones. The 
volume of the Published Literature in Basrah University journals (2004-2011) has reached 
(4633)works. Concerning productivity Journal Of Basrah  Researches(Sciences) has got the 
higest degree( 14.69%) . Basrah Journal Agricultural science comes second (10.27%) Whereas, 
Iranian Studies journal ,and Managerial Studies,and  Iraqi Journal of Biology have been come 
at the end. 



 


