اسئلة واجوبة في النشر العلمي
الســـــــــــــــــــــــــــــــؤال

الجـــــــــــــــــــــــــــــــواب

ما هي  Scopusأو Clarivate؟

شركات مختصة باعتماد المجﻼت العلمية والمؤتمرات والكتب ومتابعتها وإصدار معامل التأثير لكل مجلة

ما هو معامل التأثير Impact Factor؟

رقم يمنح للمجلة العلمية لتقييم المجلة ،يعتمد على عدد البحوث المنشورة في المجلة وعلى استخدام بحوث
المجلة كمصادر لبحوث منشورة في مجﻼت ذات معامل تأثير

كم يبلغ معامل التأثير؟

يكون أكثر من صفر وﻻ يوجد حد أعلى له ،أعلى معامل تأثير هو  134لمجلة طبية حتى عام 2016م.

هل الرقم الصغير هو اﻷفضل أم الكبير؟

كلما كان الرقم كبيرا كلما كان أفضل

هل معامل التأثير للمجﻼت رقم ثابت؟

كﻼ ،رقم يتغير سنويا إما أن يصعد أو ينزل أو يبقى كما هو

هل كل مجلة لها معامل تأثير يعني أنها معتمدة؟

كﻼ ،فهناك دور نشر هي تمنح لنفسها عامل تأثير أو مؤسسات تمنح معامل تأثير ولكنها غير معتمدة.

من هي الجهات المعتمدة في منح معامل التأثير؟

يمنح  Scopusمعامل تأثير يسمى  CiteScoreممنوح ل  21500مجلة  Clarivateيمنح معامل تأثير
ممنوح ل  11000مجلة

هل كل مجلة معتمدة من ) (Clarivateهي معتمدة من Scopus؟

ليس بالضرورة هناك مجﻼت معتمدة من كﻼهما ومنها من هو معتمد فقط من إحداهما
من خﻼل البحث عن عنوان المجلة أو الرقم التسلسلي للمجلة في موقعهم اﻹلكتروني

كيف التأكد من اعتماد المجلة من Scopus؟
https://www.scopus.com/sources
هل جميع المجﻼت في موقع سكوبس )أعﻼه( تمتلك معامل تأثير؟

كﻼ  ،هناك مجﻼت خرجت من تصنيف سكوبس حيث تكتب مدة التصنيف بعد اختيار المجلة Scopus
. coverage years

كيف التأكد من اعتماد المجلة من Clarivate؟

من خﻼل البحث عن عنوان المجلة أو الرقم التسلسلي للمجلة في موقعهم اﻹلكتروني
-https://ip
science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=master

هل جميع المجﻼت في موقع تومسن )أعﻼه( تمتلك معامل تأثير؟

كﻼ ،هناك مجﻼت جديدة ليس لها معامل تأثير لحد اﻵن وتؤشر باسم Emerging Sources

هل المجﻼت التي ﻻ تمتلك معامل تأثير هي مجﻼت غير جيدة؟

كﻼ ،فهناك مجﻼت ممتازة ولكن ﻻ تمتلك معامل تأثير ﻷنها غير مسجلة أو ﻻ تمتلك أجور التسجيل

هل النشر في المجﻼت ذات معامل التأثير مجاني؟

هناك مجﻼت النشر فيها مجاني )اﻷغلبية( وهناك بأجور

دار النشر الهولندية http
www.sciencedirect.com/science/journals

//:Elsevier
دار النشر اﻷلمانية Springer
https://www.springeropen.com/journals

ما هي أهم دور النشر التي تحتوي على مجﻼت ذات معامل تأثير وتكون مجانية النشر

دار النشر اﻷمريكية
Wiley
http://onlinelibrary.wiley.com/browse/publications?type=journal
دار النشر البريطانية & rancis
/Taylor
http://www.tandfonline.com
دار النشر البريطانية Nature
http://www.nature.com/siteindex/index.html
دار النشر البريطانية Emerald
http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/collections/index.htm

هل المجﻼت ذات المعامل تأثير فقط موجودة في دور النشر أعﻼه؟

كﻼ ،هناك الكثير من المجﻼت ذات معامل التأثير تتبع لمنظمات أو نقابات أو جامعات ولها مواقعها
الخاصة بها.

ما هي جنسية المجﻼت في دور النشر أعﻼه؟

من عدة دول بالعالم منها بريطانية وأوروبية وآسيوية ومن أمريكا وأيضا هناك مجﻼت من دول الجوار
كتركيا والسعودية وايران وغيرها

هل جميع المجﻼت في دور النشر أعﻼه تمتلك معامل تأثير؟

كﻼ ،منها يمتلك معامل تأثير ومنها مسجل للحصول على معامل التأثير ومنها من هو ليس له معامل تأثير

ما هو Open Access؟

في المجﻼت المجانية وبعد قبول البحث يعرض على المؤلف خيار أن يكون النشر مجاني مقابل أن يكون
متاح فقط للمشتركين في المجلة أو أن يكون متاح للجميع  Open Accessمقابل دفع المؤلف مبلغ )أكثر
من  ($1000كدعم لمصاريف المجلة ،ويبقى الخيار للمؤلف بأن يدفع أو ﻻ يدفع

كيف يمكن ارسال البحث؟

هناك لكل مجلة موقعها الخاص ﻻرسال البحث

كم تبلغ مدة النشر؟

تعتمد حسب المجلة فهناك السريعة وتستغرق بحدود شهرين وهناك التي تستغرق أكثر من  6أشهر

كيف ممكن أن تعرف مدة النشر؟

هناك بعض المجﻼت تذكر على موقعها تفاصيل معدل فترة النشر

هل يمكن ارسال البحث لمجلتين بنفس الوقت؟

ﻻ يجوز إجراء غير قانوني

ما هو أهم عامل في رفض البحث؟

يرفض مباشرة إذا لم ينجح في عبور فحص اﻻنتحال Plagiarism

ما هو ال Plagiarism؟

هو نقل نص )أكثر من خمس كلمات متصلة( من أي مصدر بدون تغيير وان ذكر المصدر ،باﻻضافة الى
استخدام الصور والجداول بدون ذكر المصدر وبدون تصرف ،واﻻنتحال حتى لو كان نقل النص من نفس
بحوث المؤلف السابقة.

كيف يتم فحص  Plagiarism؟

هناك برامج متخصصة بذلك تستعملها المجﻼت مثل Turnitin

ما هي خطوات النشر؟

إرسال البحث الى المحرر ومن ثم اصدار القرار من المحرر اما رفض البحث أو اجراء تعديﻼت قبل
التقييم أو إرساله للتقييم أو قبوله كما هو )حاﻻت نادرة(

ما هي اﻹجراءات بعد التقييم؟

تعتمد على قرار التقييم ،أما قبول البحث كما هو أو رفضه أو الطلب بإجراء تعديﻼت محددة من قبل
المقيمين والمحرر

هل التقييم لمرة واحدة؟

يمكن أن يكون لمرة واحدة أو أكثر

من هم المقيّمين للبحوث؟

هم أكاديميون مهنيون ممن مختلف جامعات وشركات العالم يكون اختيارهم لخبرتهم ولبحوثهم في نفس
مجال البحث المرسل ،والتقييم هو عمل تطوعي بدون مقابل مادي

هل ممكن أن أكون مقيّما ً لبحوث؟

نعم هناك مجﻼت تسأل المؤلف عند ارساله للبحث بأن هل لديك الرغبة بتقييم البحوث ،في حالة الموافقة
واقتناع محرر المجلة بتخصصك وخبراتك يرسل لك دعوة لتقييم البحوث ﻵخرين

كم نسبة قبول البحوث؟

في بعض المجﻼت تكون النسبة أقل من  %10وتصل في غيرها الى %50

ما هو أهم عامل لقبول البحوث في المجﻼت ذات معامل التأثير؟

أن يكون البحث ذا فكرة جديدة أو يحوي نتائج وأفكار غير مكررة

في حالة الرفض هي يمكن ارسال البحث لمجلة أخرى؟

نعم يمكن ارساله وأيضا يمكن اﻻستفادة من أسباب الرفض وتعديله قبل ارساله مرة ثانية

ما هي اللغة التي يجب أن يكتب بها البحث؟

اللغة اﻻنجليزية في اﻻغلب

لغتي اﻻنجليزية ليست قوية؟

يمكن ارسال البحث لمقيّم لغوي قبل ارساله للمجلة ،ويفضل أن تكون لغته اﻷم اﻻنجليزية ومختص بتدقيق
البحوث من نفس تخصص البحث ،حيث يكون التقييم مقابل مبلغ مادي.

هل هناك مجﻼت ذات معامل تأثير مختصة بالدراسات اﻻنسانية؟

والضغط على الخيار الثاني
نعم هناك مجﻼت في جميع الدراسات اﻻنسانية من خﻼل الرابط التالي
 Browse Sourcesثم  Areas All Subjectومن ثم اختيار التخصص المراد وستظهر عناوين
المجﻼت مباشرة مع تفاصيل المجلة وجنسيتها ،خذ العنوان وابحث عنه باﻻنترنيت ستظهر المجلة مباشرة
https://www.scoupus.com//sources?zone=&origin=NO%20ORIGIN%20DEFINE
D

أين أجد مجﻼت Elsevier؟

تجدها في موقع Science Direct
http://sciencedirect.com/science/journals

ما هي جنسية دار النشر Elsevier؟

هولندية تأسست عام  1880وأرباحهم السنوية أكثر من مليار دوﻻر وتعتبر أقوى وأهم ناشر في العام.
من كل جنسيات العالم البريطانية واﻷوروبية واﻷمريكية واﻵسيوية ومنها العربية كالسعودية والمصرية

ما هي جنسية مجﻼت Elsevier؟

http://www.journals.elsevier.com/karbala-international-journal-of-modern/science

ما هو موقع Science Direct؟

هو الموقع الذي يحتوي على مجﻼت وكتب دار النشر  Elsevierيدار من قبل شركة بريطانية في لندن
ويحتوي على جميع مواقع المجﻼت ومن خﻼله يتم ارسال البحوث لغرض النشر

هل ممكن أن أنزل بحوث من موقع Science Direct؟

يجب اﻻشتراك من قبل الجامعة ودفع اﻷجور الﻼزمة ،وفي حالة عدم اﻻشتراك يمكن فقط تنزيل بعض
المجﻼت التي تكون مجانية التنزيل وأيضا بعض البحوث من المجﻼت الغير مجانية والتي تكون Open
Access

ما هي شركة RELX Group؟

هي الشركة اﻷم )بريطانية-هولندية( تمتلك  Elsevierو Science Directو  Scopusو Knovel
باﻻضافة الى شركات أخرى في تخصصات مختلفة

هل هناك تفاصيل أكثر عن كل مجلة؟

نعم عند الدخول على صفحة المجلة ستكون هناك معلومات حول معامل التأثير وسرعة النشر وفي بعض
اﻷحيان نسبة القبول كمثال
http://www.journals.elsevier.com/applied-thermal-engineering
//:http
journalinsights.elsevier.com/journals/1359-4311

لماذا في بعض اﻷحيان يتأخر التقييم كثيرا؟

في بعض اﻷحيان المقيّم تنتهي مدته وﻻ يرسل التعديﻼت مما يجب على المحرر ارسال البحث لمقيّم جديد
واﻻنتظار من جديد  ----المجﻼت السريعة هي التي محرريها يرسلون البحث لخمس مقيّمين أو أكثر
وبمجرد أن يحصلوا على تعليقات كافية ﻻتخاذ القرار حتى ولو من اثنين يتخذون القرار .ولذلك تكون
أسرع فالموضوع أغلبه هو يعتمد على مهارة وخبرة المحرر

هل تطلب المجلة أسماء لمقيّمين من قبل المؤلف؟

نعم في اﻷغلب ثﻼثة الى خمسة أسماء

كيف أرشح أسماء المقيّمين للمجلة؟

عادة عند ترشيح أسماء المقيّمين للمجلة يجب أن ﻻ يكون عشوائي وانما اما يكون المقيّم المرشح هو له
بحث استخدم كمصدر في نفس البحث أو أن يكون لديه أبحاث منشورة في نفس المجلة أو بنفس
اﻻختصاص الدقيق لموضوع البحث

هل اﻷفضل اختيار مقيّمين أعرفهم شخصيا؟

اﻷفضل هو عدم وجود عﻼقة أو مصلحة بين المقيم والمؤلف واختيار أشخاص معهم عﻼقة شخصية غير
صحيح حتى ولو كان الغرض هو فقط التسريع باتخاذ القرار بدون التأثير على نوعية القرار.

كيف أختار المجلة اﻷسرع؟

يمكن أيضا استخدام الموقع التالي للمساعدة في ترشيح المجلة المناسبة مع بيان مدة اتخاذ القرار بعد كتابة
عنوان البحث والملخص وتحديد التخصص ،بعض اﻷحيان ﻻ يظهر الموقع جميع الخيارات المتاحة للنشر
/http://journalfinder.elsevier.com
وانما المجﻼت اﻷهم فقط

هل هناك قوائم موحدة بأسماء المجﻼت مع معدل سرعة النشر لكل واحدة؟

نعم بمجرد كتابة  Fast Publicaion in Mechanical Engineeringفي جوجل ستظهر قائمة
بأسماء المجﻼت في الهندسة الميكانيكية مثﻼ ،يمكن فقط تغيير كلمة الهندسة الميكانيكية بأي تخصص آخر
للحصول على قائمة المجﻼت بالتخصص اﻵخر كمثال
-https://www.elsevier.com/physical-sciences/fast-publication-in-mechanical
engineering

ما هي ميزات مجلة Elsevier؟

مجانية النشر ،عالمية اﻻنتشار تقرأ في أغلب جامعات العالم والشركات

هل النشر صعب في مجﻼت Elsevier؟

تعتمد على المجلة فمنها ما هو سهل ومنها صعب ومنها ما هو صعب جدا

هل المجﻼت تقبل فقط البحوث العلمية؟

كﻼ ،ممكن أن يكون البحث عملي أو نظري أو محاكاة باستخدام برامج كمبيوتر

ما هي الميزات التي تقدمها مجﻼت Elsevier؟

من خﻼل حساب المؤلف يمكن للمؤلف ارسال مسودة البحث الكترونيا مع تتبع لخطوات التقييم ،وبعض
المجﻼت ترسل ايميل ﻻعﻼم المؤلف بكل خطوة ،وأيضا هناك خدمة التدقيق والتصحيح اللغوي قبل
ارسال البحث للمجلة وهي خدمة منفصلة عن المجﻼت واختيارية وليس مجانية من خﻼل الرابط التالي:
http://webshop.elsevier.com/languageservices/languageediting/

في مجﻼت  Elsevierكم تبلغ مدة التقييم؟

عادة في مجﻼت السفير المدة تكون كاﻵتي :أسبوعين لدى المحرر ﻻتخاذ القرار اﻷولي ،أسبوع لدى المقيّم
للموافقة على التقييم ،ثﻼثة أسابيع ﻹرسال التقييم للمحرر ،أسبوعين للمحرر ﻻتخاذ القرار بعد استﻼم العدد
الكافي من التقييمات الذي يراه المحرر كافيا ﻻتخاذ القرار ،شهر للمؤلف ﻹجراء التعديﻼت وتعاد المدد من
جديد للتعديﻼت

هل هذه المدد ثابته؟

كﻼ ،تعتمد على تفرغ المحرر والمقيّمين ،عادة المحرر هو أيضا دكتور في جامعة ولديه التزامات من
محاضرات واشراف وبحوث والتزامات ادارية ،باﻻضافة الى التمتع بالعطل واﻻجازات ،وفي بعض
اﻷحيان تكون المدة أسرع من المدة المقررة.

نعم ،ممكن التواصل مع المحرر نفسه )غالبا مشغول وممكن أن يتأخر الرد( ويمكن أيضا التواصل مع
اﻻدارة العامة للمجﻼت من خﻼل اﻻيميل )اﻻجابة خﻼل  24ساعة( أو التواصل بالتلفون أو التواصل معهم
مباشرة بخدمة الجات)يفضل يوم السبت واﻻحد ﻻن الزخم يكون أقل( من خﻼل الموقع التالي:
في حالة التأخر هل ممكن اﻻستفسار عن حالة البحث؟

http://servuce,eksevuer,cin/app/chat/chat_launch/supporthub/publishing/session/L
/3RpbWUvMTQ3ODE4NzI0MC9zaWQvZ0RIWHBLMm4%3D
http://service.elsevier.com/app/home/supporthub/publishing/

هل هناك تشدد مع البحوث من دول معينة؟

ﻻ يوجد أي تشدد على جنسية محددة.

كيف يكون البحث بمستوى المجﻼت؟

يجب أن يكون البحث ذو فكرة جديدة أو ذو نتائج غير مكررة مع استخدام مصادر حديثة جدا )يفضل جزء
منها ﻵخر سنة( من مجﻼت ذات معامل تأثير ويفضل أيضا استخدام مصادر من نفس المجلة ،وأيضا
يكون خالي من اﻷخطاء اللغوية وذو مخططات وصور واضحة وعالية الدقة ،مع استعمال البرامج الحديثة
عند الحاجة.

هناك الكثير من البحوث ترفض من رئيس المحررين او من محرر المجلة؟

نعم العقبة اﻷكبر هو المحرر ﻻنه يكون خبير ومحترف جدا في تخصص البحث ويمكن ان يميز ان البحث
ذو فكرة جديدة أو مكررة بسهولة ﻻنه يعرض عليه يوميا بحوث كثيرة جدا قد تصل مجموعها الى
 10000بحث سنويا في بعض المجﻼت.

هل للمجلة مقر محدد؟

ليس للمجﻼت مقر بل هناك مقر لدار النشر ،والمحررين والمقيّمين هم من دول وقارات مختلفة ويتم
ارسال البحث والتقييم الكترونيا باﻻنترنت

لماذا يفضل النشر في مجﻼت  Elsevierأو غيرها من مجﻼت تابعة لناشرين أجانب؟

بشكل عام أي ناشر أجنبي له اتصاﻻت بمقيّمين بجميع التخصصات الدقيقة من مختلف دول العالم
ويكونون محترفين يمتلكون معلومات حديثة جدا من خﻼل عملهم في الجامعات والشركات اﻻجنبية
وحضورهم المؤتمرات العالمية ،وبهذا المؤلف سيحصل على تقييمات ومقترحات مهمة ومن خلفيات
مختلفة مجانا.

هل يرفض البحث اذا كان المؤلف ﻻ يحمل شهادة دكتوراه؟

ليس هناك شرط الشهادة أو اللقب العلمي للمؤلف أو المؤلفين فيمكن لحامل درجة الدكتوراه أو الماجستير
أو البكالوريوس أو الطلبة ارسال البحوث ،الجودة هي المعيار

ما هي الفائدة للمؤلف من النشر في المجﻼت الرصينة؟

النشر في المجﻼت غير المعتمدة يستفاد منه فقط للقراء بينما النشر في المجﻼت الرصينة يستمر احتساب
عدد الذين يستخدمون البحث في حساب المؤلف حيث هناك رقم  h-indexلكل مؤلف لعد البحوث ومرات
استخدام البحوث وهذا الرقم هو مهم للحصول على الوظائف أو المنح البحثية  Post-doctoralفي
الجامعات العالمية ،وأيضا يسهل الحصول على الزماﻻت والقبوﻻت لطلبة الماجستير للحصول على مقاعد
الدكتوراه في الجامعات العالمية

ما هي الفائدة للجامعة من النشر في المجﻼت الرصينة؟

يتم توثيق عدد البحوث لكل جامعة وتستعمل اﻻحصاءات بتصنيف الجامعات وتحديد تسلسلها وﻻ يؤخذ
بالبحوث المنشورة في المجﻼت والمؤتمرات المحلية أو غير المسجلة في سكوبس أو .Clarivate

ما هي الفائدة من النشر في المجﻼت الرصينة؟

يتم توثيق عدد البحوث المنشورة ويعتبر معيار ليس فقط للتقدم العلمي والمساهمة في بناء العلوم والمعارف
وانما أيضا يعطي سمعة جيدو لعلمية اﻷستاذ والطالب في المحافل الدولية والجامعات اﻻجنبية وزيادة
التعاون مع الجامعات المصرية

كيف يمكن زيادة النشر في المجﻼت الرصينة؟

تحفيز اﻷساتذة والمعيدين من خﻼل المكافآت المالية والمعنوية وذلك بمنح كتاب شكر وتقدير عن كل
بحث ولجميع المشاركين في البحث ،وأيضا ممكن اصدار تعليمات لطلبة الدبلوم العالي والماجستير بحيث
يتم إضافة درجات محددة على المناقشة أو على المعدل العام عن كل بحث ينشره الطالب في مجﻼت ذات
معامل تأثير ،وأيضا يمكن لطلبة الدكتوراه تسهيل المناقشة عليه في حالة نشره لبحث في مجلة رصينة
وأيضا اذا قام بنشر أكثر من بحث يمكن أن تكون مناقشته شكليا ً باعتبار أن البحوث قد قيّمت من خبراء
وﻻ داعي لتقييمها مرة ثانية ليكون حافز على النشر

من هم أكثر الذين يواجهون مشاكل في النشر في المجﻼت اﻻجنبية؟

يعاني أساتذة التخصصات اﻹنسانية أكثر من التخصصات الهندسية والطبيعية في نشرهم بالمجﻼت
اﻷجنبية ،وذلك ﻻن مستوى اللغة اﻻنجليزية لدى اﻷطباء والمهندسين افضل بحكم دراستهم بالبكالوريوس
والماجستير باﻻنجليزي ،لذلك يكون عليهم أسهل كتابة البحوث  --بينما أساتذة التخصصات اﻻنسانية
دراستهم بالعربي فتكون لغة الدكتور المتخرج هي لغة ركيكة ﻻنه لم يدرس ويمارس باللغة اﻻنجليزية في
الجامعة بشكل واسع

كيف يمكن تحسين اللغة اﻻنجليزية؟

ممكن من خﻼل الدورات والحلقات التعليمية في اليوتيوب ،واﻷهم هو التركيز على الكتابة اﻷكاديمية التي
لها أسلوب خاص Academic Writing

هل هناك كتاب يشرح بالتفصيل كيفية كتابة البحوث بطريقة مقبولة من المجﻼت اﻻجنبية؟

نعم هناك عدة كتب تشرح بالتفصيل الكتابة اﻻكاديمية ولكل تخصص ،من الكتب الممتازة وذات لغة سهلة
ويحتوي على أمثلة وهو Science research writing for non-native speakers of English
الذي يمكن شراؤه من اﻻمازون او قراءته اونﻼين من مكتبة جوجل عن طريق الرابط التالي
?https://books.google.co.uk/books

هل هناك مواقع تساعد في تصحيح الكتابة باللغة اﻻنجليزية؟

نعم هناك الكثير من المواقع المجانية على اﻻنترنت تقوم بتصحيح النص قدر المستطاع من ناحية القواعد
والتنقيط وهناك موقع سهل وجيد في الرابط التالي:
-http://www.reverso.net/spell-checker/english-spelling
/grammar

كيف يتم استخدام هذا الموقع؟

يتم كتابة أو لصق النص المراد تصحيحه على أن ﻻ يزيد عن  600حرف في كل محاولة ثم اختيار فقط
اللكنة المراد استخدامها وهي اما انجليزية او البريطانية ومن ثم الضغط على  Checkسيقوم البرنامج
بالتصحيح في حالة وجود أخطاء ،وﻻضافة نص جديد الضغط على  New textومن ثم تكرار نفس
العملية

هل التصحيح هو دقيق %100؟

ليس دائما  %100ولكن يقلل اﻻخطاء قدر المستطاع باستعماله سيكون النص أقل أخطاء.

هل ممكن كتابة النص بالعربي في موقع  Google translateومن ثم ترجمة النص الى
اﻻنجليزية؟

كﻼ سيكون النص غير صحيح وغير مفهوم

ما هو الفرق بين اللكنتين؟

بعض الكلمات تختلف حروفها بين اللكنة البريطانية عن اللكنة اﻻنجليزية ،ويمكن أيضا اختيار اللكنة من
خﻼل برنامج الوورد عند الكتابة والبرنامج سيصحح الكلمة تلقائيا حسب اللكنة المختارة.

الجامعة أو الكلية التي اعمل فيها ﻻ تمتلك مختبرات واجهزة يمكن اجراء بحوث يمكن نشرها
في المجﻼت الرصينة؟

يمكن اختيار بحوث تﻼئم ما هو موجود من اجهزة في جامعتك او جامعة ثانية

لم اجد اي جهاز او مختبر في جامعتي او اي جامعة اخرى يصلح ﻻختصاصي البحثي؟

يمكن كتابة بحث نظري وليس عملي او استخدام بيانات او تجارب منشورة في بحثك ان امكن ،وايضا
ممكن اجراء البحوث التي تعتمد على اﻻستبيانات او البرامج او ان تكون المبحوث مقترحات نظرية
كاﻻشتقاقات او لتطوير نظام او معالجة مشكلة.

هل المجﻼت الرصينة ذات معامل التأثير تقبل بالبحوث النظرية؟

نعم تقبل اذا كان فيها فكرة او نتائج جيدة

هل ممكن مشاركة باحثين آخرين في بحثي؟

نعم فليس هناك عدد محدد من قبل المجﻼت لﻼسماء المشاركين في البحث

هل ممكن اﻻستعانة بجامعة اجنبية باستخدام اجهزتهم او حواسبهم الحديثة؟

نعم يمكن مراسلة اي باحث لديه اجهزة تحتاجها في بحثك واﻻستفسار فيما كان باﻻمكان زيارتهم ﻻكمال
البحث او ارسال عينات بالبريد وهم من يقومومن بالفحوصات مقابل ان يكون اسم الباحث والجامعة
المشاركة في البحث

هل من الممكن استخدام كمبيوتر متطور في جامعة ثانية او في دولة ثانية عن بعد؟

نعم يمكن باستخدام البرنامج المجاني  Team Viewerحيث بمجرد وضعه على سطح المكتب وبدون
تنصيبه على الكمبيوترين يمكن استخدام البرامج الموجودة على احدهما من قبل اﻻخر من خﻼل باسوورد
يحدده البرنامج لكل كمبيوتر ،يمكن تنزيل البرنامج من الرابط التالي:
/https://www.teamviewer.com/en

ما فائدة برنامج Team Viewer؟

ممكن من خﻼله استخدام كمبيوترك الشخصي بالدخول على كمبيوتر بعيد عنك حيث يمكنك من الدخول
عليه واستخدامه كانك فعﻼ تستعمل الكمبيوتر البعيد بعد الحصول على رمز الدخول وكلمة المرور
للكمبيوتر الثاني

هل هناك كمبيوترات تختلف عن الكمبيوترات اﻻعتيادية؟

نعم هناك كمبيوترات فائقة السرعة ،مثﻼ في بعض البرامج الهندسية تكون الحواسيب اﻻعتيادية قاصرة
على محاكاة الحاﻻت المعقدة ﻻمكانياتها الضعيفة بينما تكون الكمبيوترات فائقة السرعة تستطيع محاكاة
الحاﻻت المعقدة ،وأيضا بعض الحاﻻت تاخذ اشهر حتى تحل بالكمبيوترات اﻻعتيادية بينما يمكن حلها
بساعات في الكمبيوترات السريعة

ما الفائدة من حل مسائل معقدة بكمبيوترات عالية السرعة؟

تزيد نسبة قبول البحث ﻻنه يحتوي على نتائج جديدة ومعقدة وﻻ يمكن الحصول عليها بسهولة ومكلفة
وتكون مفيدة للقراء

تخصصي ﻻ يمكن نشر بحث نظري فيه؟

يمكنك اجراء بحث Review

ما هو بحث )المراجعة( Review؟

هو بحث يستعرض جميع البحوث المنشورة في موضوع معين وتبويب البحوث وتلخيص النتائج
واﻻيجابيات والسلبيات للبحوث السابقة واستنتاج ما هي المجاﻻت التي تراها مهمة وتحتاج الى بحث
اضافي

هل هناك انواع من بحث ال Review

نعم هناك )المراجعة(  Reviewوهناك ايضا )المراجعة النقدية(  Critical Reviewالتي تكون فيها
نقاش من المؤلف وابداء ارائه واستنتاجاته حول البحوث السابقة بشكل أكثر

هل بحث ال  Reviewيقبل في المجﻼت ذات معامل التأثير؟

نعم يقبل  ،وأيضا هناك مجﻼت متخصصة فقط لل  Reviewفي بعض التخصصات

هل هناك امثلة لبحوث ال  Reviewفي المجﻼت الرصينة؟

نعم هناك الكثير من البحوث منها كأمثلة في الروابط التالية بعد الدخول الى الصفحة اضغط على
مجال الهندسة الميكانيكية:
 Download PDFفي أعلى اليسار للصفحة:
-http://ac.els-cdn.com/S0196890414001939/1
مجال
?s2.0-S0196890414001939-main.pdf

ما هي فوائد بحث ال  Reviewللمؤلف؟

يمتار بحث  Reviewبكثرة استخدامه كمصدر من قبل اﻵخرين مما يزيد  h-indexللمؤلف بشكل كبير.

ما هي متطلبات الﻼزمة لبحث Review؟

يحتاج فقط مصادر وﻻ يحتاج الى مختبر او اجهزة او برامج كمبيوتر

ما هي صعوبات انجاز بحث Review؟

يحتاج عادة الى وقت طويل لقراءة البحوث السابقة وكتابة البحث

هل انجاز بحث  Reviewمهم لطلبة الدراسات العليا ولﻸساتذة؟

نعم مهم جدا وكل اطروحة يمكن نشر بحث  Reviewمنه ،ﻻنه يمثل الفصل اﻻول من كل اطروحة،
وبالنسبة لﻼساتذة يمكنهم ان يفصلوا جزء  Reviewعن اي بحث يرغبون بانجازه وينشرونه بشكل
منفصل بحيث يكون لديهم بحثين بدل بحث واحد ،كمثال اذا كان عنوان البحث اﻻصلي هو )تطوير نظام
حقن الوقود لمحرك السيارة( يمكن نشر بحث  Reviewهو )اﻷنظمة المستعملة في حقن الوقود لمحرك
السيارة( وبهذا نفس البحوث التي قرأتها ﻻنجاز البحث اﻻصلي يمكن استخدامها في بحث ال Review
بمجهود ووقت اضافي بسيط

ما هو اهم عنصر لقبول بحث Review؟

أن يكون موضوع بحث  Reviewدقيق جدا والمصادر حديثة ومن مجﻼت رصينة

من هو جفري بيل Jeffrey Beall؟

هو دكتور يعمل في جامعة كولورادو اﻻمريكية تخصصه مكتبات باﻻضافة الى عمله كناقد للمجﻼت
ولدور النشر ،سيرته الذاتية في الرابط التالي:
https://en.wikipedia.org/wiki/Jeffrey_Beall

ما هي فعاليات جيفري بيل في مجال النشر العلمي؟

هل جفري لديه قائمة بدور النشر الغير رصينة؟

يقوم جفري بمتابعة المجﻼت ودور النشر الوهمية والمفترسة لتنبيه المؤلفين باﻻبتعاد عنها من خﻼل
موقعه على اﻻنترنت  Scholarly Open Accessفي الرابط التالي:
/https://scholarlyoa.com
نعم وتحدّث باستمرار وموجودة في الرابط التالي:
https://predatoryjournals.com/publishers/

ما هي المعايير التي يتبعها جفري للحكم على ان دار النشر غير رصينة؟

المعايير التي يتبعها جفري في الرابط التالي:
https://predatoryjournals.com/metrics/

ما هي المجﻼت المفترسة؟

هي مجﻼت ﻻ تتبع اصول نشر البحث العلمي من ناحية التقييم والمحتوى العلمي واﻻنتحال وانما هدفها
الرئيسي هو الحصول على المال من خﻼل استﻼمها اجور النشر من المؤلف ،مخاطرها ليست باخذ
اﻻموال فقط وانما بنشر بحوث ذات معلومات غير دقيقة او غير صحيحة يمكن للباحثين واﻻطباء والطلبة
اﻻعتماد عليها وهي غير صحيحة.

ما هي المجﻼت غير الرصينة؟

هي مجﻼت موجودة وتنشر بحوث ولكنها متساهلة في عملية التدقيق وﻻ تتبع اصول النشر بدقة

ما هي اهم اﻻساليب التي تتخذها المجﻼت المفترسة لﻼيقاع بالمؤلفين؟

لديها عدة اسباب اهمها هو ادعائها بان المجلة لها معامل تأثير

هل ان المجﻼت المفترسة التي تدعي انها لها معامل تاثير فعﻼ تمتلك معامل تأثير؟

نعم ولكن هناك ايضا اكثر من معامل تاثير غير رصين او وهمي حيث ان معامل التأثير الرصين هو فقط
الصادر من  Clarivateوسكوبس والتي تم شرحهما في اﻻسئلة اعﻼه

هل هناك قائمة بأسماء معامل التأثير غير الرصين؟

نعم لدى جفري قائمة تحدّث باستمرار بخصوص اسماء ومواقع معامل التأثير الغير رصين وكما موضحة
في الرابط
https://predatoryjournals.com/metrics/

هل هناك قائمة بالمجﻼت المفترسة او غير الرصينة؟

نعم لدى جفري قائمة تحدّث باستمرار بخصوص اسماء المجﻼت المفترسة والغير رصينة وكما موضحة
في الرابط التالي:
https://predatoryjournals.com/journals/

ما هي اﻻساليب اﻻخرى التي تتبعها المجﻼت المفترسة لﻼيقاع بالمؤلفين؟

تضع على موقعها شعارات لمؤسسة  Clarivateاو تدعي بان لها  ReasercherIDمن قبل Clarivate
او ترسل الى المؤلفين بدعوة اختيارك محرر او رئيس محررين للعدد القادم ،وتدعي ايضا بانها مجلة
سريعة وخﻼل ايام سيصلك قبول بحثك ،وايضا تقوم بعرض اسماء لمؤلفين من جامعات عالمية على
موقعها تدعي بانهم نشروا بحوثهم او ابدوا اعجابهم بالمجلةـ وايضا اختيار اسماء للمجﻼت الوهمية تكون
قريبة من اسماء لمجﻼت رصينة ،باﻻضافة الى ان بعض المجﻼت المفترسة تقوم بتغيير اسمها باستمرار
وخصوصا بعد اكتشافها من قبل جفري

هل اﻻسماء التي يذكرها جفري بخصوص المجﻼت ودور النشر المفترسة هي ملزمة؟

كﻼ فهي تعبر عن متابعته للموضوع وآرائه مهمة ولكن غير رسمية

ما هي اﻻمور اﻻخرى التي يتابعها جفري؟

يتابع البحوث المنشورة من ناحية اتباعها للمعايير من ناحية استخدام المصادرة وحقوق الملكية وغيرها
وعندما يجد هناك خرق يقوم باﻻتصال بمحرر المجلة لمعرفة رأيه ،الرابط التالي هو ﻻحد رسائل جفري
ﻻحد محرري المجﻼت اعتراضه كان حول احد المؤلفين الذي نشر بحث وقد نقل نصوصه من بحث آخر
بدون تغيير رغم ذكر المصدر
https://scholarlyoa.files.wordpress.com/2014/03/email-report-and-documentationpdf.2

ما هي الخدما ت اﻻخرى التي يقدمها موقع جفري؟

موقع جفري هو عبارة عن مدونة يمكن من خﻼلها ابداء الرأي من قبل اي شخص ﻻي بوست وايضا
يمكن اﻻستفسار عن اي مجلة او دار نشر او معامل تأثير وسيقوم جفري باﻻجابة وهو متابع جيد لجميع
اﻻراء واﻻسئلة ،وايضا ممكن مشاهدة اراء اﻻخرين وتعليقاتهم أسفل كل بوست ورأي جفري بخصوصه

ما هي اﻻجراءات التي يجب على المؤلف اتباعها لعدم وقوعه ضحية المجﻼت المفترسة
والوهمية؟

التأكد من اعتماد المجلة من قبل سكوبس او  Clarivateقبل ارسال البحث وكما هو موضح في اﻻسئلة
اعﻼه ،وتجنب المجﻼت التي تطلب أجور نشر واﻻكتفاء بالمجﻼت المجانية قدر اﻻمكان ،واﻻبتعاد عن
المجﻼت ودور النشر المذكورة في موقع جفري

ما هو ال Self-Plagiarism؟

هو استخدام نفس النصوص او المعلومات او النتائج او الصور في بحثين لنفس الباحث بدون اﻻشارة
للبحث اﻻول كمصدر

يجوز على ان يكون المؤلف قد حصل على موافقة باستعمال الصورة او المخطط في بحثه حيث ﻻ يكفي
هل يجوز استخدام الصور والمخططات من المصادر او المواقع اﻻلكترونية في بحثي كما هي؟
اخذ الصورة مع فقط ذكر المصدر بدون الموافقة

هل يجوز استخدام الصور والمخططات المنشورة في بحثي السابق واعادة استخدامها في بحثي
الجديد كما هي؟

ﻻ يجوز دون اخذ الموافقة من دار النشر الذي نشر البحث اﻻول حتى وان كان نفس دار النشر ونفس
المجلة وان ذكر المصدر

لماذا ﻻ يجوز استخدام الصور او المصادر من بحثي السابق في بحثي الجديد؟

ﻻن البحث السابق الذي نشر في مجلة اصبح ملك لدار النشر او المجلة بحكم موافقتك على نقل حقوق
الملكية الفكرية لدار النشر وبهذا اصبح دار النشر هو المالك الشرعي والقانوني لبحثك اﻻول ولكل ما
يحتويه ،فحين ترغب باستخدام جزء منه كما هو يجب اخذ الموافقة الخطية من دار النشر اوﻻ.

هل يجوز ارسال البحث لمجلتين بنفس الوقت؟

ﻻ يجوز ﻻن المؤلف عند ارسال بحثه سيوافق بالتأشير على  Terms and conditionsومن ضمنها
التعهد بعدم ارسال البحث أثناء التقييم لمجلة او مؤتمر اخر ويمثل هذا التعهد عقد واتفاق قانوني وشرعي
يحب على المؤلف عدم نقضه واﻻيفاء بالعهد

رد المجلة تاخر طويﻼ ولهذا قمت بارسال البحث لمجلة ثانية للتقييم ﻻستغﻼل الوقت؟

ﻻ يجوز ﻻن عند ارسال البحث للمجلة اﻻولى والموافقة على الشروط واﻻحكام لم تتعهد المجلة اﻻولى
بمدة محددة للتقييم وأي مدة تذكر في موقع المجلة هي معدل التأخر المتوقع للبحوث السابقة وليست تعهدا
للمؤلف وقد تم شرح اسباب التأخر في اسئلة سابقة

اذا تاخرت المجلة في تقييم البحث هل استطيع ارسال البحث لمجلة ثانية؟

ﻻ يجوز ،ويجوز في حالة انه قد ارسلت طلبا مكتوبا لسحب البحث من المجلة اﻻولى وقد حصلت على
الموافقة مكتوبة من المجلة اﻻولى بسحب البحث

كيف للمؤلف عدم الوقوع في ال Plagiarism؟

اعادة كتابة النص والمعلومات والصور والمخططات واخذ الموافقات ﻻستخدام الصور والمخططات من
دار النشر مع ذكر المصدر ﻻي معلومة مهما كان مصدرها حتى وان كانت المعلومة هي نتيجة لحوار مع
صديقك اثناء النقاش في الكافيتيريا على سبيل المثال ،والتأكد بشكل دقيق للبحوث التي تقدم من قبل طلبة
الدراسات العليا قبل ارسالها للمجلة.

ما هو اﻻجراء الذي ستقوم به المجلة في حالة اكتشافهم ان هناك تشابه او  Plagiarismمع
بحوث سابقة عند ارسال البحث للمجلة؟

يرفض مباشرة وفي بعض اﻻحيان يرسل مع الرفض تقرير التشابه مع ذكرة المصادر التي استخدمتها
بشكل غير صحيح ،واذا كان التشابه مع بحوثك السابقة في بعض اﻻحيان ﻻ يرفض وانما يطلب باعادة
كتابة النصوص المتشابهه قبل ارسال البحث للتقييم

ما هو اﻻجراء الذي ستقوم به المجلة في حالة اكتشافهم ان هناك تشابه او Plagiarismبعد
نشر البحث؟

تلغى البحوث وتختم باللون اﻻحمر بكلمة  RETRACTEDوتؤشر في صفحة المؤلف في موقع
 Scopusوموقع  Clarivateوموقع  Google Scholarويكون من الصعب او المستحيل قبول بحوث
المؤلف في المستقبل وايضا من الصعب ايجاد وظيفة في جامعات اجنبية رصينة

نعم هناك بحوث كثيرة كما في المثال التالي والذي يوضح البحث الملغي وسبب اﻻلغاء مع ذكر المصدر
اﻻصلي الذي تم النقل منه وايضا التأشير على صفحة المؤلف في موقع Google Scholar
هل هناك فعﻼ بحوث اكتشف فيها ال  Plagiarismبعد نشرها؟

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032113002293
-http://ac.els
?cdn.com/S1364032112004686/1-s2.0-S1364032112004686-main.pdf
?https://scholar.google.com/citations

كيف للمجلة اكتشاف ال Plagiarism؟

اكتشاف التشابه يكون باستخدام برامج مخصصة بذلك كبرنامج  iThenticateالذي يكون متوفر في موقع
 Turnitinوايضا يستخدم من قبل أغلب الجامعات

ما الذي يقوم به البرنامج؟

يقوم البرنامج بكشف التشابه في النص مع البحوث السابقة المسجلة في موقع  ،CrossRefاما تحديد ال
 plagiarismوانما البرامج هي لكشف التشابه

ما هو موقع CrossRef؟

ما هي الخدمات اﻻضافية التي يقدمها موقع CrossRef؟

هو موقع مجاني ممول من قبل دور النشر بمنح رقم  DOIلكل بحث ينشر ويقدم قاعدة بياناته من
نصوص البحوث لبرامج كشف ال  Plagiarismرابط الموقع
/http://www.corssref.org

عادة يقوم بمتابعة تطور حالة البحث ويمكن التعرف على تفاصيل اكثر عن البحث بعد الضغط على عﻼمة
 CrossMarkالتي عادة توضع في الصفحة اﻻولى للبحث او على صفحة البحث على موقع المجلة وكما
في المثال التالي) :عﻼمة حمراء بداخل الدائرة على جهة اليمين( يمكن الضغط عليها لمعرفة تفاصيل
-http://ac.els
البحث
cdn.com/S136403211630421X/1-s2.0-S136403211630421X-main.pdf؟

ما هي فائدة موقع  CrossRefللمجﻼت؟

أيضا تتيح اغلب المجﻼت خدمة للمحرر والمقيّم تقديم قائمة من موقع  CrossRefبالبحوث المشابهة
بالموضوع المرسل للتقييم لغرض التعرف بسهولة على البحوث المنشورة واﻻطﻼع عليها لتحديد
اﻻختﻼف وما هو الجديد في البحث ويكون جزء من قرار المحرر من رفض البحث او قبوله بنا ًء على هذه
الخدمة

ما هي فائدة موقع  CrossRefللمؤلف؟

يمكن للمؤلف البحث في الموقع لمعرفة البحوث المنشورة لتجنب تكرار العنوان او اﻻفكار البحثية او
النتائج وايضا تعتبر وسيلة فعالة للبحث عن المصادر لكونه مجاني ويحتوي على مﻼيين البحوث والكتب
ويحدّث آليا ويعتبر اكبر مصدر لعناوين البحوث ،رابط الموقع:
http://www.crossref.org

هل يمكن تحميل البحوث من موقع CrossRef؟

ﻻ يمكن تحميل البحوث من موقع  CrossRefولكن يمكن الضغط على رابط رقم البحث dx.doi
لتحويلك على موقع المجلة حيث اذا كانت المجلة مجانية ستتمكن من تحميل البحث مباشرة اما اذا كانت
غير مجانية فتكون متاحة فقط للمشتركين من الجامعات واﻻفراد

ما هي استخدامات بيانات موقع  CrossRefمن قبل  Scopusو Clarivate؟

يستفاد من قاعدة بيانات موقع  CrossRefفي حساب عدد استخدام البحث كمصادر في بحوث اﻻخرين
الذي على اساسه يحسب معامل التأثير للمجلة ويحسب  h-indexللمؤلف للجامعة وللبلد

هل جميع المجﻼت الموجودة في موقع  CrossRefهي تمتلك معامل تأثير؟

كﻼ المجﻼت الموجودة والمسجلة في موقع  CrossRefليس جميعها لديه معامل تأثير حيث ﻻ يشترط
تسجيل المجلة في الموقع للحصول على اعتماد محدد

