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ماذا نقصد بالمجالت المصنفة؟.  1



المجالت المصنفة

معترف بها جهة علمية تصدر عن محكمةهي مجالت •

دور نشر -جمعيات علمية-مراكز بحوث-معاهد-جامعات)

في منافذ نشر مفهرسةو( ذات سمعة علمية طيبة

.معروفة



الوهميةالمجالت 

جهة علمية تصدر عن المحكمةشبه /غيرهي مجالت •

جمعيات -مراكز بحوث-معاهد-جامعات)معترف بها 

أو تصدر من ( دور نشر ذات سمعة علمية طيبة-علمية

.غير معتبرةذات مؤشرات فهرسة مشبوهةجهات 

مجلة وهمية8000هناك أكثر من •



الوهميةسمات المجالت و دور النشر 
المحرر وهيئة التحرير•

(االنتماء المؤسسي : مثل) ال تعطى أي معلومات أكاديمية تتعلق بالمحرر، وأعضاء هيئة التحرير •

الناشر•

.حرفياً أو بتعديل طفيف من الناشرين اآلخرين" إرشادات المؤلفين " ينسخ الناشر •

في للناشر مواقع تعاني من سوء الصيانة، تتضمن روابط منتهية وأخطاء إمالئية واضحة وأخطاء نحوية•

.الموقع

النزاهة/ األمانة •

، (كيم قياس التح: ) تدعي المجلة زوراً أن لديها قياس المردود أو تستخدم بعض المقاييس الجاهزة مثل•

.مدعية المكانة الدولية

.مناسبةاعتماداتوسائل أخرى دون تقديم / نشر أوراق بحثية نشرت من قبل في أماكن •



الوهميةانتقادات لدور النشر والمجالت 

تقوم بحمالت دعائية •

و خاصة )إلكترونية قوية 

(  عبر البريد اإللكتروني

ترغيب األكاديميين/لحث

لتقديم أبحاثهم



الوهميةانتقادات لدور النشر والمجالت 

تقوم بحمالت دعائية •

و خاصة )إلكترونية قوية 

(  عبر البريد اإللكتروني

ترغيب األكاديميين/لحث

إشراكهم في هيئات 

التحرير



الوهميةانتقادات دور النشر والمجالت 

ي ف( إن تمت؟)المراجعة وتتم عملية التحكيم •

على سبيل المثال )سريع ووقت قصير جدا 

ويوما بين تقديم البحث 15-10تستغرق 

يثير تساؤالت حول دقة عملية مما( النشر

التحكيم وجودة عملية النشروالمراجعة 

بعض الدوريات تجمع بين اثنين أو أكثر من •

التي عادة ال والمجاالت العلمية المتباعدة 

.تجتمع سويا



لنقيم سويا  
دار نشر •

http://www.sapub.org/journal/index.aspx

مجلة •

•http://www.ripublication.com/ijap.htm

http://www.sapub.org/journal/index.aspx
http://www.ripublication.com/ijap.htm


!اختبر معلوماتك

58 30 87



كيف أعرف مستوى المجلة؟.2



2000012500
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950 11500         8500



ISI (Master Journal List) 

http://mjl.clarivate.com

http://mjl.clarivate.com/


ISI (Journal Citation Reports (JCR)) 



Scientific Journal Ranks (SJR)

http://www.scimagojr.com/journalrank.php

http://www.scimagojr.com/journalrank.php


مواقع البحث عن المجالت المناسبة. 3



موقع للبحث عن المجالت ذات الوصول 
المفتوح

https://doaj.org/

https://doaj.org/


 ISI, Scopus)مواقع للبحث عن المجالت 
and PubMed)

http://www.journalindex.org/

http://www.journalindex.org/


خاصة )مواقع للبحث عن المجالت 
(بالمجالت

https://www.journalguide.com/

https://www.journalguide.com/


خاصة )مواقع للبحث عن المجالت 
(بالمجالت

https://journalfinder.elsevier.com/ https://journalsuggester.springer.com/

https://journalfinder.elsevier.com/
https://journalsuggester.springer.com/


نصائح في النشر.2



Think- Check – Submit (Journals)

https://thinkchecksubmit.org/

https://thinkchecksubmit.org/


Think- Check – Attend (Conferences) 

https://thinkcheckattend.org/

https://thinkcheckattend.org/


نصائح عامة

البحث عن مجالت تنشر بشكل شهري•

استهداف المجالت البينية في التخصص •

(http://www.scimagojr.com/journalrank.php)

االهتمام بتوقيت النشر•

http://www.scimagojr.com/journalrank.php


تخدمة التحقق من المجالت العلمية والمؤتمرا.5



موقع التحقق

http://ispredatory.com/

http://ispredatory.com/


موقع آخر لتحقق

https://predatoryjournals.com/journals/

https://predatoryjournals.com/journals/


!شكرا  لحسن استماعكم
@hend_alkhalifa


