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        ختيار جملة النشر حىت ال تذهب أموالك هباء بدون فائدة ختيار جملة النشر حىت ال تذهب أموالك هباء بدون فائدة ختيار جملة النشر حىت ال تذهب أموالك هباء بدون فائدة ختيار جملة النشر حىت ال تذهب أموالك هباء بدون فائدة إإإإ ب ب ب بككككختاذ قرارختاذ قرارختاذ قرارختاذ قرارإإإإ قبل  قبل  قبل  قبل تعرف عليهاتعرف عليهاتعرف عليهاتعرف عليها
   ماهى المجالت المعتمدة للنشر؟-١

  .هي المعتمدة Thomson Routers او Scopus المجالت المعتمدة من قبل

  ؟Thomson Routers او Scopus  ماهى-٢

  . لكل مجلةالتأثير معامل وإصداررات والكتب ومتابعتها شركات مختصة باعتماد المجالت العلمية والمؤتم

  ؟Impact factor ما هو معامل التأثير-٣

رقم يمنح للمجلة العلمية لتقييم المجلة يعتمد على عدد البحوث المنشورة في المجلة وعلى استخدام بحوث المجلة كمصادر لبحوث 

 .تأثير منشورة في مجالت ذات معامل 

   التأثير؟ كم يبلغ معامل-٤

  . لمجلة طبية١٣٤ هو تأثير معامل اعلي،   لهأعلىيوجد حد  يكون أكثر من صفر وال

   الكبير؟آم األفضل هل الرقم الصغير هو -٥

  .أفضلكلما كان الرقم كبير 

   هل معامل التأثير للمجالت رقم ثابت؟-٦

  . يبقى كما هوأو ينزل أو يصعد أن إماكال، رقم يتغير سنويا 

   يعني هي معتمدة؟تأثيرل مجلة تدعي لها معامل  هل ك-٧

  . ولكنها غير معتمدةتأثير مؤسسات تمنح معامل أو تأثيركال، فهناك دور نشر هي تمنح لنفسها عامل 

   من هي الجهات المعتمدة في منح معامل التأثير؟-٨

Scopus يمنح معامل تأثير يسمى  CiteScore  مجلة ٢١٥٠٠ممنوح لـ Thomsn Routers  يمنح معامل تأثير ممنوح لـ 

 .  مجلة١١٠٠٠

  ؟Scopus  هي معتمدة من Thomson routers  هل كل مجلة معتمدة من-٩

 .إحداهما ليس بالضرورة هناك مجالت معتمدة من كالهما ومنها من هو معتمد فقط من 

  ؟Scopus  كيف التأكد من اعتماد المجلة من-١٠

   . الرقم التسلسلي للمجلة في موقعهم االلكترونيمن خالل البحث عن عنوان المجلة او 

https://www.scopus.com/sources? 

   .تمتلك معامل تأثير) أعاله( هل جميع المجالت في موقع سكوبس -١١ 
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   .Scopus coverage yearsكال، هناك مجالت خرجت من تصنيف سكوبس حيث تكتب مدة التصنيف بعد اختيار المجلة 

  ؟Thomson Routersن اعتماد المجلة من  كيف التأكد م-١٢

   .من خالل البحث عن عنوان المجلة او الرقم التسلسلي للمجلة في موقعهم االلكتروني

http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=master 

  ؟تأثيرتمتلك معامل ) أعاله(ومسن ت هل جميع المجالت في موقع -١٣

   .Emerging Sources وتؤشر باسم اآلن لحد تأثيرهناك مجالت جديدة ليس لها معامل كال، 

   هي مجالت غير جيدة؟تأثيرتمتلك معامل   هل المجالت التي ال-١٤

   . التسجيلأجورتمتلك   الأو غير مسجلة ألنها تأثيرتمتلك معامل  كال فهناك مجالت ممتازة ولكن ال

   مجاني؟التأثيرمعامل  هل النشر في المجالت ذات -١٥

   .بأجوروهناك ) األغلبية(هناك مجالت النشر فيها مجاني 

   وتكون مجانية النشر؟تأثير ماهى أهم دور النشر التي تحتوي على مجالت ذات معامل -١٦

  Elsevier الهولنديةدار النشر 

http://www.sciencedirect.com/science/journals 

  Springer األلمانيةدار النشر 

https://www.springeropen.com/journals 

  Wiley األمريكيةدار النشر 

http://onlinelibrary.wiley.com/browse/publications?type=journal 

  Taylor & rancisدار النشر البريطانية 

http://www.tandfonline.com/ 

  Natureدار النشر البريطانية 

http://www.nature.com/siteindex/index.html 

  Emeraldدار النشر البريطانية 

http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/collections/index.htm 

  ؟أعاله فقط موجودة في دور النشر تأثير هل المجالت ذات المعامل -١٧

   .مواقعها الخاصة بها جامعات ولها أو نقابات أو تتبع لمنظمات التأثيركال، هناك الكثير من المجالت ذات معامل 

  ؟أعاله ماهى جنسية المجالت في دور الشر -١٨
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 وإيران هناك مجالت من دول الجوار كتركيا والسعودية وأيضا أمريكا ومن وأسيوية وأوروبيةمن عدة دول بالعالم منها بريطانية 

   .وغيرها من الدول العربية

  ؟تأثير تمتلك معامل أعاله هل جميع المجالت في دور النشر -١٩

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

  ؟Open Access ما هو -٢٠

 يكون متاح فقط للمشتركين في أن يكون النشر مجاني مقابل أنفي المجالت المجانية وبعد قبول البحث يعرض على المؤلف خيار 

كدعم لمصاريف المجلة، ويبقى ) $١٠٠٠ من أكثر( مقابل دفع المؤلف مبلغ Open Accessن متاح للجميع المجلة او ان يكو

   .يدفع  الأوالخيار للمؤلف بان يدفع 

   البحث؟إرسال كيف يمكن -٢١

  .   البحثإلرسالهناك لكل مجلة موقعها الخاص 

   كم تبلغ مدة النشر؟-٢٢

   .أشهر ٦ من أكثر بحدود شهرين وهناك التي تستغرق تعتمد حسب المجلة فهناك السريعة وتستغرق

   نعرف مدة النشر؟أن كيف ممكن -٢٣

  .هناك بعض المجالت تذكر على موقعها تفاصيل معدل فترة النشر

   البحث لمجلتين بنفس الوقت؟إرسال هل يمكن -٢٤

   . غير قانونيإجراءيجوز  ال

   عامل في رفض البحث؟أهمهو   ما-٢٥

   .plagiarism لم ينجح في عبور فحص االنتحال إذايرفض مباشرة 

  ؟plagiarism لـهو ا  ما-٢٦

 استخدام الصور والجداول إلى باإلضافة مصدر بدون تغيير وان ذكر المصدر، أيمن )  من خمس كلمات متصلة أكثر(وهو نقل نص 

   . السابقةفالمؤلبدون ذكر المصدر وبدون تصرف، واالنتحال حتى لو كان نقل النص من نفس بحوث 

  ؟plagiarism كيف يتم فحص -٢٧

   .هناك برامج متخصصة بذلك تستعملها المجالت

   ما هي خطوات النشر؟-٢٨

 أو للتقييم إرساله أو تعديالت قبل التقييم إجراء أو رفض البحث إما القرار من المحرر إصدار المحرر ومن ثم إلى البحث إرسال

   .)حاالت نادرة(قبوله كما هو 
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  ا هي اإلجراءات بعد التقييم؟ م-٢٩

   . تعديالت محددة من قبل المقيمين والمحرربإجراء الطلب أو رفضه أو قبول البحث كما هو أماتعتمد على قرار التقييم، 

   هل التقييم لمرة واحدة؟-٣٠

  أكثر أويمكن ان يكون لمرة واحدة 

   من هم المقيمين للبحوث؟-٣١

 جامعات وشركات العالم يكون اختيارهم لخبرتهم ولبحوثهم في نفس مجال البحث المرسل،  مهنيين من مختلفأو نأكاديمييوهم 

   .والتقييم هوعمل تطوعي بدون مقابل مادي

   مقيم لبحوث؟أكون أن هل ممكن -٣٢

ر المجلة  للبحث بان هل لديك الرغبة بتقييم البحوث، في حالة الموافقة واقتناع محرإرساله عند المؤلفنعم هناك مجالت تسال 

  .آلخرين  يرسل لك دعوة لتقييم البحوث وإمكانياتكبعلميتك 

   كم نسبة قبول البحوث؟-٣٣

   .%٥٠ إلىوتصل في غيرها % ١٠في بعض المجالت تكون النسبة اقل من 

  ؟التأثير ما هو أهم عامل لقبول البحوث في المجالت ذات معامل -٣٤

   . غير مكررةوأفكار نتائج أو يكون البحث ذو فكرة جديدة أن

  ؟أخرى البحث لمجلة إرسال في حالة الرفض هل يمكن -٣٥

   . مرة ثانيةإرساله الرفض وتعديله قبل أسباب يمكن االستفادة من وأيضا إرسالهنعم يمكن 

   يكتب بها البحث؟أن ماهى اللغة التي يجب -٣٦

  .األغلب اللغة االنكليزية في 

   لغتي االنكليزية ليست قوية؟-٣٧

 االنكليزية ومختص بتدقيق البحوث من نفس تخصص األم تكون لغته أن للمجلة ويفضل إرساله البحث لمقيم لغوي قبل سالإريمكن 

   .البحث، حيث يكون التقييم مقابل مبلغ مادي

   ؟اإلنسانية مختصة بالدراسات تأثير هل هناك مجالت ذات معامل -٣٨

 ثم Browse sourcesن من خالل الرابط التالي الضغط على الخيار الثاني  ويمكاإلنسانيةنعم هناك مجالت في جميع الدراسات 

Areas All subject ومن ثم اختيار التخصص المراد وستظهر عناوين المجالت مباشرة مع تفاصيل المجلة وجنسيتها، خذ 

   .العنوان وابحث عنه باالنترنيت ستظهر المجلة مباشرة

https://www.scopus.com/sources?zone=&origin=NO%20ORIGIN%20DEFINED 
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  ؟Elsevier أين أجد مجالت -٣٩

 Science Direct http://www.sciencedirect.com/science/journalsتجدها في موقع 

  ؟Elsevier ماهى جنسية دار النشر -٤٠

   .لعالم واهم ناشر في ااقوي من مليار دوالر وتعتبر أكثر السنوية وأرباحهم ١٨٨٠ عام تأسست هولندية

  ؟Elsevier جنسية مجالت ماهى -٤١

    . ومنها العربية كالسعودية والمصريةواألسيوية واألمريكية واألوربيةمن كل جنسيات العالم البريطانية 

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

  ؟Science Direct ما هو موقع -٤٢

 يدار من قبل شركة بريطانية في لندن ويحتوي على جميع مواقع Elsevierموقع الذي يحتوي على مجالت وكتب دار النشر وهو ال

   . البحوث لغرض النشرإرسالالمجالت ومن خالله يتم 

  ؟Science Direct هل ممكن ان انزل بحوث من موقع -٤٣

حالة عدم االشتراك يمكن فقط تنزيل بعض المجالت التي تكون مجانية  الالزمة، وفي األجوريجب االشتراك من قبل الجامعة ودفع 

   .Open Access بعض البحوث من المجالت الغير مجانية والتي تكون وأيضاالتنزيل 

  ؟RELX Group ماهى شركة -٤٤

 أخرى شركات إلى باإلضافة Knovel و Scopus و Science Direct و Elsevierتمتلك ) هولندية-بريطانية (إالموهي الشركة 

   .في تخصصات مختلفة

    عن كل مجلة؟أكثر هل هناك تفاصيل -٤٥

   نسبة القبول كمثالاألحيان وسرعة النشر وفي بعض التأثيرنعم عند الدخول على صفحة المجلة ستكون هناك معلومات حول معامل 

http://www.journals.elsevier.com/applied-thermal-engineering 

http://journalinsights.elsevier.com/journals/1359-4311 

  ؟  التقييم كثيرايتأخر األحيان لماذا في بعض -٤٦

 البحث لمقيم جديد واالنتظار من إرساليرسل التعديالت مما يجب على المحرر   المقيم تنتهي مدته والاألحيانفي بعض 

 يحصلوا على تعليقات كافية التخاذ أن وبمجرد أكثر أومقيمين المجالت السريعة هي التي محرريها يرسلون البحث لخمس ...جديد

   .فالموضوع اغلبه هو يعتمد على مهارة وخبرة المحررأسرع ولذلك تكون .. ولو من اثنين يتخذون القرارىالقرار حت

   هل تطلب المجلة اسماء لمقيمين من قبل المؤلف؟-٤٧

  نعم في االغلب ثالث الى خمس اسماء

  سماء المقيمين للمجلة؟ اأرشح كيف -٤٨



        

        

         تعرف عليها تعرف عليها تعرف عليها تعرف عليهالراغبني يف النشر العلميلراغبني يف النشر العلميلراغبني يف النشر العلميلراغبني يف النشر العلميلللل     سؤال وإجابتها سؤال وإجابتها سؤال وإجابتها سؤال وإجابتها١٣١١٣١١٣١١٣١

 6 

 يكون المقيم المرشح هو له بحث استخدم كمصدر أن إما وإنمايكون عشوائي   الأنعادة عند ترشيح اسماء المقيمين للمجلة يجب 

   . بنفس االختصاص الدقيق لموضوع البحثأو منشورة في نفس المجلة أبحاث يكون لديه أن أوفي نفس البحث 

  ين اعرفهم شخصيا؟ هل األفضل اختيار مقيم-٤٩

 معهم عالقة شخصية غير صحيح حتى ولو كان أشخاص مصلحة بين المقيم والمؤلف واختيار أو هو عدم وجود عالقة األفضل

   . على نوعية القرارالتأثيرالغرض هو فقط التسريع باتخاذ القرار بدون 

  ؟األسرع كيف اختار المجلة -٥٠

تخاذ القرار بعد كتابة عنوان البحث إدة في ترشيح المجلة المناسبة مع بيان مدة  استخدام الموقع التالي للمساعأيضايمكن 

   .فقط األهم المجالت وإنمايظهر الموقع جميع الخيارات المتاحة للنشر   الاألحيانوالملخص وتحديد التخصص، بعض 

http://journalfinder.elsevier.com/ 

  معدل سرعة النشر لكل واحدة؟ المجالت مع بأسماء هل هناك قوائم موحدة -٥١

 المجالت في الهندسة بأسماء ستظهر قائمة جوجل في Fast Publication in Mechanical Engineeringنعم، بمجرد كتابة 

    األخر للحصول على قائمة المجالت بالتخصص آخر تخصص بأيالميكانيكية مثال، يمكن فقط تغيير كلمة الهندسة الميكانيكية 

  . كمثال

https://www.elsevier.com/physical-sciences/fast-publication-in-mechanical-engineering 

  ؟Elsevier ماهى ميزات مجالت -٥٢

   .مجانية النشر، عالمية االنتشار تقرا في اغلب جامعات العالم والشركات

  ؟Elsevier هل النشر صعب في مجالت -٥٣ 

   .هو صعب جدا  صعب ومنها ماسهل ومنها هو تعتمد على المجلة فمنها ما

   هل المجالت تقبل فقط البحوث العملية؟-٥٤

   . محاكاة باستخدام برامج كومبيوترأو نظري أوكال، ممكن ان يكون البحث عملي 

  ؟Elsevier ميزات التي تقدمها مجالت ماهى -٥٥

 إيميلت التقييم ، وبعض المجالت ترسل  مسودة البحث الكترونيا مع تتبع لخطواإرسالمن خالل حساب المؤلف يمكن للمؤلف 

 البحث للمجلة وهي خدمة منفصلة عن المجالت إرسال هناك خدمة التدقيق والتصحيح اللغوي قبل وأيضا المؤلف بكل خطوة، إلعالم

   .واختيارية وليست مجانية من خالل الرابط التالي

http://webshop.elsevier.com/languageservices/languageediting/ 

   كم تبلغ مدة التقييم؟Elsevier في مجالت -٥٦
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 لدى المقيم للموافقة على التقييم، أسبوع، األولى لدى المحرر التخاذ القرار أسبوعين: كاألتيعادة في مجالت السفير المدة تكون 

ن التقييمات الذي يراه المحرر كافيا  للمحرر التخاذ القرار بعد استالم العدد الكافي مأسبوعين التقييم للمحرر، إلرسال أسابيعثالثة 

   . التعديالت، وتعاد المدد من جديد للتعديالتإلجراء فشهر للمؤلالتخاذ القرار، 

  ؟ثابتة هل هذه المدد -٥٧

 وبحوث وإشراف محاضرات دكتور في جامعة ولديه التزامات من أيضاكال، تعتمد على تفرغ المحرر والمقيمين، عادة المحرر هو 

   . من المدة المقررةأسرع تكون المدة األحيان، وفي بعض واألجازات التمتع بالعطل إلى باإلضافة، إدارية والتزامات

   هل ممكن االستفسار عن حالة البحث؟التأخر في حالة -٥٨

مة للمجالت  العااإلدارة التواصل مع أيضاويمكن )  الرديتأخر أنغالبا يكون مشغول وممكن (نعم، ممكن التواصل مع المحرر نفسه 

 واألحديفضل يوم السبت ( التواصل معهم مباشرة بخدمة الجات أو التواصل بالتلفون أو)  ساعة٢٤ خالل اإلجابة(من خالل االيميل 

   .من خالل الموقع التالي) الن الزخم يكون اقل 

http://service.elsevier.com/app/chat/chat_launch/supporthub/publishing/session/L3RpbWUvMTQ3

ODE4NzI0MC9zaWQvZ0RlWHBLMm4%3D/ 

http://service.elsevier.com/app/home/supporthub/publishing/ 

   هل هناك تشدد مع البحوث من دول معينة؟-٥٩

   . تشدد على جنسية محددةأييوجد  ال

   كيف يكون البحث بمستوى المجالت؟-٦٠

من )  سنةألخريفضل جزء منها (ر مكررة مع استخدام مصادر حديثة جدا  ذو نتائج غيأو يكون البحث ذو فكرة جديدة أنيحب 

 اللغوية وذو مخططات األخطاء يكون خالي من وأيضا استخدام مصادر من نفس المجلة، أيضا ويفضل تأثيرمجالت ذات معامل 

  .  وصور واضحة وعالية الدقة، مع استعمال البرامج الحديثة عند الحاجة

   من محرر المجلة؟أورفض من رئيس المحررين  كثير من البحوث ت-٦١

 مكررة أو البحث ذو فكرة جديدة أن يميز أن يكون خبير ومحترف جدا في تخصص البحث ويمكن ألنه هو المحرر األكبرنعم العقبة 

   . بحث سنويا في بعض المجالت١٠٠٠٠ إلى يعرض عليه يوميا بحوث كثيرة جدا تصل مجموعها ألنهبسهولة 

  جلة مقر محدد؟ هل للم-٦٢

 البحث والتقييم الكترونيا إرسال والمقيمين هم من دول وقارات مختلفة ويتم والمحررينليس للمجالت مقر بل هناك مقر لدار النشر، 

   .باالنترنيت

   أو غيرها من مجالت تابعة لناشرين أجانب ؟Elsevier لماذا يفضل النشر في مجالت -٦٣
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 دول العالم ويكونون محترفين يمتلكون مختلفالت بمقيمين بجميع التخصصات الدقيقة من  له اتصاأجنبي ناشر أيبشكل عام 

تمرات العالمية، وبهذا المؤلف سيحصل على ؤ وحضورهم الماألجنبيةمعلومات حديثة جدا من خالل عملهم في الجامعات والشركات 

   . ومقترحات مهمة ومن خلفيات مختلفة مجاناتتقييما

  يحمل شهادة دكتوراه؟  كان المؤلف الإذاث  هل يرفض البح-٦٤

 أو البكالوريوس أو المؤلفين فيمكن صاحب شهادة الدكتوراه او الماجستير أو اللقب العلمي للمؤلف أوليس هناك شرط الشهادة 

   . البحوث، الجودة هي المعيارإرسالالطلبة 

   ماهى الفائدة للمؤلف من النشر في المجالت الرصينة؟-٦٥

 المجالت الغير معتمدة يستفاد منه فقط القراء بينما في المجالت الرصينة يستمر احتساب عدد الذين يستخدمون البحث في النشر في

 لكل مؤلف لعد البحوث ومرات استخدام البحوث وهذا الرقم هو مهم للحصول على h-index حيث هناك رقم المؤلفحساب 

 والقبوالت لطلبة الماجستير الزماالت يسهل الحصول على وأيضالجامعات العالمية،  في اpost-doctoral المنح البحثية أوالوظائف 

   .للحصول على مقاعد الدكتوراه في الجامعات العالمية

   ماهى الفائدة للجامعة من النشر في المجالت الرصينة؟-٦٦

 بالبحوث المنشورة في ذوال يؤخها  بتصنيف الجامعات وتحديد تسلسلاإلحصاءاتيتم توثيق عدد البحوث لكل جامعة وتستعمل 

   .ومسن رويترزت أوالمجالت والمؤتمرات المحلية او الغير مسجلة في سكوبس 

   ماهى الفائدة لمصر من النشر في المجالت الرصينة؟-٦٧

 أيضا وإنماارف يتم توثيق عدد البحوث المنشورة باسم مصر ويعتبر معيار ليس فقط للتقدم العلمي والمساهمة في بناء العلوم والمع

   وزيادة التعاون مع الجامعات المصريةاألجنبية في المحافل الدولية والجامعات المصري والطالب األستاذيعطي سمعة جيدة لعلمية 

   كيف يمكن زيادة النشر في المجالت الرصينة؟-٦٨

ر وتقدير مع قدم خدمة عن كل بحث ولجميع  والمعيدين من خالل المكافئات المالية والمعنوية وذلك بمنح كتاب شكاألساتذةتحفيز 

 على أو درجات محددة على المناقشة إضافة تعليمات لطلبة الدبلوم والماجستير بحيث يتم إصدار ممكن وأيضاالمشاركين في البحث، 

شة عليه في حالة  يمكن لطلبة الدكتوراه تسهيل المناقوأيضا، تأثيرالمعدل العام عن كل بحث ينشره الطالب في مجالت ذات معامل 

 يعفى من المناقشة باعتبار ان البحوث قد قيمت من خبراء أن من بحث يمكن أكثر قام بنشر إذا وأيضانشره لبحث في مجلة رصينة 

  .وال داعي لتقييمها مرة ثانية ليكون حافز على النشر

  ؟األجنبيةفي المجالت   الذين يواجهون مشاكل في النشرأكثر من هم -٦٩

 من التخصصات الهندسية والطبية وذلك الن أكثر اإلنسانيةصصات خ التألساتذة هي األجنبيةفي النشر في المجالت كبر األالمشكلة 

 بحكم دراستهم بالبكالوريوس والماجستير باالنكليزي لذلك يكون عليهم أفضل والمهندسين األطباءمستوى اللغة االنجليزية لدى 

 دراستهم بالعربي فتكون لغة الدكتور المتخرج هي لغة الصف السادس اإلنسانيةالتخصصات  أساتذةبينما  .. كتابة البحوث أسهل

   . لم يدرس ويمارس باللغة االنجليزية في الجامعة بشكل واسعألنه اإلعدادي
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   كيف يمكن تحسين اللغة االنجليزية؟-٧٠

 خاص أسلوب التي لها األكاديميةيز على الكتابة ، واالهم هو الترك ممكن من خالل الدورات والحلقات التعليمية في اليوتيوب
Academic writing  

  ؟األجنبية هل هناك كتاب يشرح بالتفصيل كيفية كتابة البحوث بطريقة مقبولة من المجالت -٧١

 هو أمثلة ولكل تخصص، من الكتب الممتازة وذات لغة سهلة ويحتوي على األكاديميةنعم هناك عدة كتب تشرح بالتفصيل الكتابة 

Science research writing for non-native speakers of English اونالين قراءته أو ناألمازو الذي يمكن شراءه من 

   .من مكتبة جوجل عن طريق الرابط التالي

https://books.google.co.uk/books? 

  هل هناك مواقع تساعد في تصحيح الكتابة باللغة االنكليزية؟ -72

ر من المواقع المجانية على االنترنيت تقوم بتصحيح النص قدر المستطاع من ناحية القواعد والتنقيط وهناك موقع نعم هناك الكثي

  سهل وجيد في الرابط التالي

http://www.reverso.net/spell-checker/english-spelling-grammar/ 

   كيف يتم استخدام هذا الموقع؟-٧٣

 فقط اللكنة المراد استخدامها  حرف في كل محاولة ثم اختيار٦٠٠يزيد عن   الأن لصق النص المراد تصحيحه على أويتم كتابة 

 نص وإلضافة، أخطاء سيقوم البرنامج بالتصحيح في حالة وجود Check االنكليزية او البريطانية ومن ثم الضغط على إماوهي 

   . ومن ثم تكرار نفس العمليةNew textجديد الضغط على 

  ؟%١٠٠ هل التصحيح هو دقيق -٧٤

  .أخطاء  المستطاع، باستعماله سيكون النص اقل  قدراألخطاءولكن يقلل % ١٠٠ليس دائما 

   ومن ثم ترجمة النص الى االنكليزية؟Google translate هل ممكن كتابة النص بالعربي في موقع -٧٥

  .  كال سيكون النص غير صحيح وغير مفهوم

   بالبريطانية ؟أم هل يجب ان يكتب البحث باللكنة االنكليزية -٧٦

   . عدم استخدام لكنتين بنفس البحثأي بنفس اللكنة بأكمله يكون البحث أن واحدة منهما على شرط أييمكن استخدام 

  هو الفرق بين اللكنتين؟  ما-٧٧

 اختيار اللكنة من خالل برنامج الوورد عند أيضابعض الكلمات تختلف حروفها بين اللكنة البريطانية عن اللكنة االنكليزية، ويمكن 

   . سيصحح الكلمة تلقائيا حسب اللكنة المختارةالكتابة والبرنامج

   بحوث يمكن نشرها في المجالت الرصينة؟إجراء يمكن وأجهزةتمتلك مختبرات   الجامعة أو الكلية التي اعمل فيها ال-٧٨
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  .  جامعة ثانيةأو في جامعتك أجهزةموجود من  هو  ماتالءميمكن اختيار بحوث 

   يصلح الختصاصي البحثي؟أخرى جامعة أي أومعتي  مختبر في جاأو لم أجد أي جهاز -٧٩

 البحوث التي إجراء ممكن وأيضا، أمكن أن تجارب منشورة في بحثك أو استخدام بيانات أويمكن كتابة بحث نظري وليس عملي 

   .مشكلةمعالجة أو لتطوير نظام أو  تكون البحوث مقترحات نظرية كاالشتقاقات أن أو البرامج أوتعتمد على االستبيانات 

   تقبل بالبحوث النظرية؟التأثير هل المجالت الرصينة ذات معامل -٨٠

   نتائج جديدةأو كان فيها فكرة إذانعم تقبل 

   في بحثي؟آخرين هل ممكن مشاركة باحثين -٨١

   . المشاركين في البحثلألسماءنعم فليس هناك عدد محدد من قبل المجالت 

   كومبيوتراتهم الحديثة؟أو أجهزتهم باستخدام أجنبية هل ممكن االستعانة بجامعة -٨٢

 عينات إرسال أو البحث إلكمال زيارتهم باإلمكان تحتاجها في بحثك واالستفسار فيما كان أجهزة باحث لديه أينعم يمكن مراسلة 

   . يكون اسم الباحث والجامعة المشاركة في البحثأنبالبريد وهم من يقومون بالفحوصات مقابل 

  لممكن استخدام كومبيوتر متطور في جامعة ثانية او في دولة ثانية عن بعد؟ هل من ا-٨٣

حيث بمجرد وضعه على سطح المكتب وبدون تنصيبه على الكومبيوترين Team Viewerنعم يمكن باستخدام البرنامج المجاني 

امج لكل كومبيوتر، يمكن تنزيل البرنامج  من خالل باسوورد يحدده البرناألخريمكن استخدام البرامج الموجودة على احدهما من قبل 

   .من الرابط التالي

https://www.teamviewer.com/en/ 

  ؟Team Viewer ما فائدة برنامج -٨٤

ممكن من خالله استخدام كومبيوترك الشخصي بالدخول على كومبيوتر بعيد عنك حيث يمكنك من الدخول عليه واستخدامه كانك فعال 

   .تستعمل الكومبيوتر البعيد بعد الحصول على رمز الدخول وكلمة المرور للكومبيوتر الثاني

  تختلف عن الكومبيوترات االعتيادية؟ هل هناك كومبيوترات -٨٥

نعم هناك كومبيوترات فائقة السرعة، مثال في بعض البرامج الهندسية تكون الكومبيوترات االعتيادية قاصرة على محاكاة الحاالت 

 تأخذ الحاالت  بعضوأيضا الضعيفة بينما تكون الكومبيوترات فائقة السرعة تستطيع محاكاة الحاالت المعقدة، إلمكانياتهاالمعقدة 

   . السريعةتالكومبيوترا حتى تحل بالكومبيوترات االعتيادية بينما يمكن حلها بساعات في أشهر

   ما الفائدة من حل مسائل معقدة بكومبيوترات عالية السرعة؟-٨٦

  كون مفيدة للقراءيمكن الحصول عليها بسهولة ومكلفة وت  يحتوي على نتائج جديدة ومعقدة والألنهتزيد من نسبة قبول البحث 
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   تخصصي ال يمكن نشر بحث نظري فيه؟-٨٧

   Review بحث إجراءيمكنك 

  ؟Review) المراجعة( ما هو بحث -٨٨

هو بحث يستعرض جميع البحوث المنشورة في موضوع معين وتبويب البحوث وتلخيص النتائج وااليجابيات والسلبيات للبحوث 

   .إضافي بحث إلىها مهمة وتحتاج  المجاالت التي تراماهىالسابقة واستنتاج 

  ؟Review لـ من بحث اأنواع هل هناك -٨٩

 آراءه وإبداء التي تكون فيها نقاش من المؤلف Critical Review) المراجعة النقدية (أيضاوهناك Review) المراجعة(نعم، هناك

  أكثرواستنتاجاته حول البحوث السابقة بشكل 

  ؟التأثيرمجالت ذات معامل  يقبل في الReview لـ هل بحث ا-٩٠

   . في بعض التخصصاتReview لـ هناك مجالت متخصصة فقط لوأيضانعم يقبل، 

   في المجالت الرصينة؟Review لـ لبحوث اأمثلة هل هناك -٩١

يسار  أعلي في Download PDF  الصفحة اضغط علىإلى في الروابط التالية بعد الدخول كأمثلةنعم هناك الكثير من البحوث منها 

   .الصفحة

   :مجال الهندسة الميكانيكية

http://ac.els-cdn.com/S0196890414001939/1-s2.0-S0196890414001939-main.pdf? 

   :مجال الطاقة

http://ac.els-cdn.com/S0306261916301672/1-s2.0-S0306261916301672-main.pdf? 

   : مجال الطب

http://ac.els-cdn.com/S0104001415000688/1-s2.0-S0104001415000688-main.pdf? 

   : مجال الجيولوجيا

http://ac.els-cdn.com/S1631071315001480/1-s2.0-S1631071315001480-main.pdf? 

   : مجال التربية

http://ac.els-cdn.com/S0021755715000443/1-s2.0-S0021755715000443-main.pdf? 

   : المعماري

http://ac.els-cdn.com/S2095263513000836/1-s2.0-S2095263513000836-main.pdf? 

   االقتصاد
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http://ac.els-cdn.com/S1879933714000189/1-s2.0-S1879933714000189-main.pdf?_ 

   للمؤلف؟Review ما هو فوائد بحث ال -٩٢

   .كل كبير للمؤلف بشh-indexيزيد   ممااآلخرين بكثرة استخدامه كمصدر من قبل Reviewيمتاز بحث 

  ؟Review ماهى متطلبات الالزمة لبحث -٩٣

   . برامج كومبيوترأو أجهزة أو مختبر إلى جوال يحتايحتاج فقط مصادر 

  ؟Review ماهى صعوبات النجاز بحث -٩٤

   . وقت طويل لقراءة البحوث السابقة وكتابة البحثإلىيحتاج عادة 

  ؟ولألساتذةيا  مهم لطلبة الدراسات العلReview هل انجاز بحث -٩٥

 أن يمكنهم لألساتذة، وبالنسبة أطروحة من كل األول يمثل الفصل ألنه منها Review يمكن نشر بحث أطروحةنعم مهم جدا وكل 

 إذا بحث يرغبون بانجازه وينشرونه بشكل منفصل بحيث يكون لديهم بحثين بدل بحث واحد، كمثال أي عن Reviewيفصلوا جزء 

 المستعملة في األنظمة( هو Reviewيمكن نشر بحث ) تطوير نظام حقن الوقود لمحرك السيارة( هو ياألصلكان عنوان البحث 

بمجهود ووقت   يمكن استخدامها في بحث الرفيواألصلي النجاز البحث قرأتوبهذا نفس البحوث التي ) حقن الوقود لمحرك السيارة

   . بسيطإضافي

   ؟Review ما هو أهم عنصر لقبول بحث -٩٦

   . دقيق جدا والمصادر حديثة ومن مجالت رصينةReviewيكون موضوع بحث ان 

  ؟Jeffrey Beall من هو جفري بيل - ٩٧

 عمله كناقد للمجالت ولدور النشر، سيرته الذاتية في إلى باإلضافة تخصصه مكتبات األمريكيةهو دكتور يعمل في جامعة كولورادو 

   .الرابط التالي

 https://en.wikipedia.org/wiki/Jeffrey_Beall 

   ماهى فعاليات جيفري بيل في مجال النشر العلمي؟-٩٨

يقوم جفري بمتابعة المجالت ودور النشر الوهمية والمفترسة لتنبيه المؤلفين باالبتعاد عنها من خالل موقعه على االنترنيت 

Scholarly Open Accessفي الرابط التالي  .  

https://scholarlyoa.com/ 

   جيفري لديه قائمة بدور النشر الغير رصينة؟ هل-٩٩

   .نعم وتحدث باستمرار وموجودة في الرابط التالي
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 https://predatoryjournals.com/publishers/ 

   ماهى معايير التي يتبعها جفري للحكم على ان دار النشر غير رصينة؟- ١٠٠

   .المعايير التي يتبعها جفري في الرابط التالي

https://predatoryjournals.com/metrics/ 

   ماهى المجالت المفترسة؟- ١٠١

 هدفها الرئيسي هو الحصول على وإنما نشر البحث العلمي من ناحية التقييم والمحتوى العلمي واالنتحال أصولتتبع  وهي مجالت ال

 أور بحوث ذات معلومات غير دقيقة  بنشوإنما فقط األموال بأخذ النشر من المؤلف، مخاطرها ليست أجورالمال من خالل استالمها 

   . والطلبة االعتماد عليها وهي غير صحيحةواألطباءغير صحيحة يمكن للباحثين 

   ماهى المجالت الغير رصينة؟- ١٠٢

   . النشر بدقةأصولتتبع  وهي مجالت موجودة وتنشر بحوث ولكنها متساهلة في عملية التدقيق وال

   بالمؤلفين؟لإليقاع المجالت المفترسة  ماهى أهم األساليب التي تتخذها- ١٠٣

  .تأثيردعائها بان المجلة لها معامل إها هو مهأ أساليبلديها عدة 

  ؟تأثير فعال هي تمتلك معامل تأثير لها معامل أنها هل أن المجالت المفترسة التي تدعي - ١٠٤

ومسن رويتز ت الرصين هو فقط الصادر من تأثيرال معامل أن وهمي حيث أو غير رصين تأثير من معامل أكثر أيضانعم ولكن هناك 

  .أعاله  األسئلةوسكوبس والتي تم شرحهما في 

   الغير رصين؟التأثير معامل بأسماء هل هناك قائمة - ١٠٥

  .   الغير رصين وكما موضحة في الرابطالتأثيرنعم لدى جفري قائمة تحدث باستمرار بخصوص اسماء ومواقع معامل 

https://predatoryjournals.com/metrics/ 

   الغير رصينة؟أو هل هناك قائمة بالمجالت المفترسة - ١٠٦

  : التالي نعم لدى جفري قائمة تحدث باستمرار بخصوص اسماء المجالت المفترسة والغير رصينة وكما موضحة في الرابط 

https://predatoryjournals.com/journals/ 

   بالمؤلفين؟لإليقاعالمجالت المفترسة  ماهى األساليب األخرى التي تتبعها - ١٠٧

 إلى ترسل أوومسن رويترز ت من قبل ReasercherIDومسن رويترز او تدعي بان لها تتضع على موقعها شعارات لمؤسسة 

 سيصلك قبول بحثك، أيام مجلة سريعة وخالل بأنها أيضا رئيس محررين للعدد القادم، وتدعي أوالمؤلفين بدعوة اختيارك محرر 

 وأيضا بالمجلة، إعجابهم ابدوا أو نشروا بحوثهم بأنهم تقوم بعرض اسماء لمؤلفين من جامعات عالمية على موقعها تدعي اوأيض
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 بعض المجالت المفترسة تقوم بتغيير أن إلى باإلضافةاختيار اسماء للمجالت الوهمية تكون قريبة من اسماء لمجالت رصينة، 

   . من قبل جفرياسمها باستمرار وخصوصا بعد اكتشافها

   هل األسماء التي يذكرها جفري بخصوص المجالت ودور النشر المفترسة هي ملزمة؟- ١٠٨

    . مهمة ولكن غير رسميةوأرائهكال فهي تعبر عن متابعته للموضوع 

   ماهى األمور األخرى التي يتابعها جفري؟- ١٠٩

ية استخدام المصادر وحقوق الملكية وغيرها وعندما يجد هناك  للمعايير من ناحإتباعها يتابع البحوث المنشورة من ناحية أيضا

 محرري المجالت اعتراضه حول احد ألحد رسائل جفري ألحدخرق يقوم باالتصال بمحرر المجلة لمعرفة راييه، الرابط التالي هو 

   . بدون تغيير رغم ذكر المصدرآخرالمؤلفين نشر بحث وقد نقل نصوص من بحث 

 https://scholarlyoa.files.wordpress.com/2014/03/email-report-and-documentation-2.pdf 

   ماهى الخدمات األخرى التي يقدمها موقع جفري؟- ١١٠

 مجلة أي يمكن االستفسار عن وأيضا بوست ألي شخص أي من قبل الرأي إبداءموقع جفري هو عبارة عن مدونة يمكن من خاللها 

 اآلخرين أراء ممكن مشاهدة وأيضا، واألسئلة اآلراءوم جفري باالجابه وهو متابع جيد لجميع  وسيقتأثير دار نشر او معامل أو

   . جفري بخصوصهورأي كل بوست أسفلوتعليقاتهم 

   لعدم وقوعه ضحية المجالت المفترسة والوهمية؟إتباعها ماهى اإلجراءات التي يجب على المؤلف - ١١١

، وتجنب المجالت التي أعاله األسئلة البحث وكما موضح في إرسالومسن رويترز قبل ت أو من اعتماد المجلة من قبل سكوبس التأكد

  .، واالبتعاد عن المجالت ودور النشر المذكورة في موقع جفرياإلمكان نشر واالكتفاء بالمجالت المجانية قدر أجورتطلب 

   ؟Self-Plagiarism ما هو الـ  - ١١٢

   كمصدراألول للبحث اإلشارة الصور في بحثين لنفس الباحث بدون أو النتائج أوت  المعلوماأوهو استخدام نفس النصوص 

   هل يجوز استخدام الصور والمخططات من المصادر او المواقع االلكترونية في بحثي كما هي؟- ١١٣

ورة مع فقط ذكر يكفي اخذ الص  المخطط في بحثه حيث الأو يكون المؤلف قد حصل على موافقة باستعمال الصورة أنيجوز على 

   .المصدر بدون الموافقة

   استخدامها في بحثي الجديد كما هي؟وإعادة هل يجوز استخدام الصور والمخططات المنشورة في بحثي السابق - ١١٤

   حتى وان كان نفس دار النشر ونفس المجلة وان ذكر المصدراألوليجوز بدون اخذ الموافقة من دار النشر الذي نشر البحث  ال

   لماذا ال يجوز استخدام الصور او المصادر من بحثي السابق في بحثي الجديد كما هي؟- ١١٥
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 المجلة بحكم موافقتك على نقل حقوق الملكية الفكرية لدار النشر أو ملك لدار النشر أصبحالن البحث السابق الذي نشر في مجلة 

يحتويه، فحين ترغب باستخدام جزء منه كما هو يجب  لكل ما واألول دار النشر هو المالك الشرعي والقانوني لبحثك أصبحوبهذا 

   . أوالاخذ الموافقة الخطية من دار النشر

   البحث لمجلتين بنفس الوقت؟إرسال هل يجوز - ١١٦

 البحث إرسال ومن ضمنها التعهد بعدم Terms and conditions على بالتأشير بحثه سيوافق إرساليجوز الن المؤلف عند  ال

   . بالعهدواإليفاء ويمثل هذا التعهد عقد واتفاق قانوني وشرعي يجب على المؤلف عدم نقضه آخر مؤتمر أوقييم لمجلة  التأثناء

   البحث لمجلة ثانية للتقييم الستغالل الوقت؟بإرسال طويال ولهذا قمت تأخر رد المجلة - ١١٧

 مدة وأي بمدة محددة للتقييم األولى لم تتعهد المجلة اإلحكامو والموافقة على الشروط األولى البحث للمجلة إرساليجوز الن عند  ال

   . سابقةأسئلة في التأخر أسباب المتوقع للبحوث السابقة وليست تعهدا للمؤلف وقد تم شرح التأخرتذكر في موقع المجلة هي معدل 

   البحث لمجلة ثانية؟إرسال إذا تأخرت المجلة في تقييم البحث هل استطيع - ١١٨

 وقد حصلت على موافقة مكتوبة من المجلة األولى طلبا مكتوبا لسحب البحث من المجلة أرسلت ويجوز في حالة انه قد يجوز، ال

   . بسحب البحثاألولى

  ؟Plagiarism لـ كيف للمؤلف عدم الوقوع في ا- ١١٩

لمخططات من دار النشر مع ذكر  كتابة النص والمعلومات والصور والمخططات واخذ الموافقات الالزمة الستخدام الصور واإعادة

 الجلوس في الكافتيريا على أثناء معلومة مهما كان مصدرها حتى وان كانت المعلومة هي نتيجة لحوار مع صديقك أليالمصدر 

   . للمجلةإرسالها بشكل دقيق للبحوث التي تقدم من قبل طلبة الدراسات العليا قبل والتأكدسبيل المثال، 

 إرسال مع بحوث سابقة عند Plagiarism أولذي ستقوم به المجلة في حالة اكتشافهم ان هناك تشابه  ما هو اإلجراء ا- ١٢٠

  البحث للمجلة؟

 كان وإذا يرسل مع الرفض تقرير التشابه مع ذكر المصادر التي استخدمتها بشكل غير صحيح، األحيانيرفض مباشرة وفي بعض 

   . البحث للتقييمإرسال كتابة النصوص المتشابه فبل بإعادة يطلب وإنمايرفض   الاألحيانالتشابه مع بحوثك السابقة في بعض 

   بعد نشر البحث؟Plagiarism أو هناك تشابه أن إكتشافهم ما هو اإلجراء الذي ستقوم به المجلة في حالة - ١٢١

 Thomsonموقع  وScopusشر في صفحة المؤلف في موقع ؤ وتRETRACTED بكلمة األحمرتلغى البحوث وتختم باللون 

Routers و موقع Google Scholar إيجاد من الصعب وأيضا المستحيل قبول بحوث المؤلف في المستقبل أو ويكون من الصعب 

   . رصينةأجنبيةوظيفة في جامعات 

   بعد نشرها؟Plagiarism لـ هل هناك فعال بحوث اكتشف فيها ا- ١٢٢
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 الذي تم النقل منه األصلي مع ذكر المصدر اإللغاءي يوضح البحث الملغى وسبب نعم هناك بحوث كثيرة كما في المثال التالي والذ

   .Google Scholar على صفحة المؤلف في موقع التأشير وأيضا

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?  

  ؟Plagiarism كيف للمجلة اكتشاف ال - ١٢٣

 يستعمل Turnitin الذي يكون متوفر في موقع iThenticateاكتشاف التشابه يكون باستخدام برامج مخصصة بذلك كبرنامج 

 وأيضا Elsevier وSpringerدم من قبل اغلب دور النشر ك يستخأمريكيبشكل واسع من قبل المجالت والمؤتمرات، وهو برنامج 

  .يستخدم من قبل اغلب الجامعات 

   ما الذي يقوم به البرنامج؟- ١٢٤

 يكون من Plagiarism لـ تحديد اأما، CrossRefيقوم البرنامج بكشف التشابه في النص مع البحوث السابقة المسجلة في موقع 

 البرامج هي وإنما Plagiarism لـيوجد برنامج لكشف ا عتماد على نتائج التشابه حيث القبل الشخص المستخدم للبرنامج باال

   .لكشف التشابه

  ؟CrossRef ما هو موقع - ١٢٥

 لكل بحث ينشر ويقدم قاعدة بياناته من نصوص البحوث لبرامج كشف DOIوهو موقع مجاني ممول من قبل دور النشر يمنح رقم 

  . ، رابط الموقعPlagiarismال 

http://www.crossref.org/ 

  ؟CrossRef ماهى الخدمات اإلضافية التي يقدمها موقع - ١٢٦

 التي عادة CrossMark عن البحث بعد الضغط على عالمة أكثرعادة يقوم بمتابعة تطور حالة البحث ويمكن التعرف على تفاصيل 

 على دائرةعالمة حمراء بداخل (وكما في المثال التالي  على صفحة البحث على موقع المجلة أو للبحث األولىتوضع في الصفحة 

   .يمكن الضغط عليها لمعرفة تفاصيل البحث) جهة اليمين

http://ac.els-cdn.com/S136403211630421X/1-s2.0-S136403211630421X-main.pdf? 

   للمجالت؟CrossRef ماهى فائدة موقع - ١٢٧

 بالبحوث المشابهة بموضوع البحث المرسل CrossRefيم تقديم قائمة من موقع أيضا تتيح اغلب المجالت خدمة للمحرر والمق

هو الجديد في البحث ويكون جزء من  للتقييم لغرض التعرف بسهولة على البحوث المنشورة واالطالع عليها لتحديد االختالف وما

   .قرار المحرر من رفض البحث او قبوله بناءا على هذه الخدمة

   للمؤلف؟CrossRefموقع  ماهى فائدة - ١٢٨
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 تعتبر وسيلة وأيضا النتائج أو البحثية األفكار أويمكن للمؤلف البحث في الموقع لمعرفة البحوث المنشورة لتجنب تكرار العنوان 

 فعالة للبحث عن المصادر لكونه مجاني ويحتوي على ماليين البحوث والكتب ويحدث آنيا ويعتبر اكبر مصدر لعناوين البحوث، رابط

  . الموقع

http://www.crossref.org 

  ؟CrossRef هل يمكن تحميل البحوث من موقع - ١٢٩

لتحويلك على موقع . dx.doi ولكن يمكن الضغط على رابط رقم البحث CrossRefال يمكن تحميل البحوث مباشرة من موقع 

نت غير مجانية فتكون متاحة فقط للمشتركين من  كاإذا إما كانت المجلة مجانية ستتمكن من تحميل البحث مباشرة إذاالمجلة حيث 

  .واألفراد الجامعات 

  ؟Thomson Routers و Scopus من قبل CrossRef ماهى استخدامات بيانات موقع - ١٣٠

 يحسب أساسه الذي على اآلخرين في حساب عدد استخدام البحث كمصادر في بحوث CrossRefيستفاد من قاعدة بيانات موقع 

   للمؤلف وللجامعة وللبلدh-index للمجلة ويحسب التأثيرمعامل 

   هي تمتلك معامل تأثير؟CrossRef هل جميع المجالت الموجودة في موقع - ١٣١

يشترط تسجيل المجلة في الموقع   حيث التأثير ليس جميعها لديه معامل CrossRefكال المجالت الموجودة والمسجلة في موقع 

 .الحصول على اعتماد محدد


