 111سؤاال مهما حول النشر يف اجملالت
 -1ماهي المجالت المعتمدة للنشر؟

اجملالت املعتمدة من قبل  Scopusاو  Thomson Routersهي املعتمدة

 -2ماهي  Scopusاو Thomson Routers؟
شركات خمتصة باعتماد اجملالت العلمية واملؤمترات والكتب ومتابعتها واصدار معامل التأثري لكل جملة
 -3ماهو معامل التأثيرImpact factor؟
رقم مينح للمجلة العلمية لتقييم اجمللة يعتمد على عدد البحوث املنشورة يف اجمللة وعلى استخدام حبوث اجمللة كمصادر لبحوث
منشورة يف جمالت ذات معامل تأثري
 -4كم يبلغ معامل التأثير؟
يكون اكثر من صفر واليوجد حد اعلى له ،اعلى معامل تأثري هو  431جمللة طبية
 -5هل الرقم الصغير هو االفضل ام الكبير؟
كلما كان الرقم كبري افضل
 -6هل معامل التأثير للمجالت رقم ثابت؟
كال ،رقم يتغري سنويا اما ان يصعد او ينزل او يبقى كما هو

 -7هل كل مجلة تدعي لها معامل تأثير يعني هي معتمدة؟
كال ،فهناك دور نشر هي متنح لنفسها عامل تأثري او مؤسسات متنح معامل تأثري ولكنها غري معتمدة
 -8من هي الجهات المعتمدة في منح معامل التأثير؟
 Scopusمينح معامل تأثري يسمى  CiteScoreممنوح ل  04522جملة
 Thomsn Routersمينح معامل تأثري ممنوح ل  44222جملة
 -9هل كل مجلة معتمدة من  Thomson routersهي معتمدة من Scopus؟
ليس بالضرورة هناك جمالت معتمدة من كالمها ومنها من هو معتمد فقط من احدامها
 -11كيف التأكد من اعتماد المجلة من Scopus؟
من خالل البحث عن عنوان اجمللة او الرقم التسلسلي للمجلة يف موقعهم االلكرتوين
https://www.scopus.com/sources?zone=&origin=NO%20ORIGIN%20DEFINED

 -11هل جميع المجالت في موقع سكوبس (اعاله) تمتلك معامل تأثير
كال ،هناك جمالت خرجت من تصنيف سكوبس حيث تكتب مدة التصنيف بعد اختيار اجمللة

Scopus coverage

years
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 -12كيف التأكد من اعتماد المجلة من Thomson Routers؟
من خالل البحث عن عنوان اجمللة او الرقم التسلسلي للمجلة يف موقعهم االلكرتوين
http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=master

 -13هل جميع المجالت في موقع ثومسن (اعاله) تمتلك معامل تأثير؟
كال ،هناك جمالت جديدة ليس هلا معامل تأثري حلد االن وتؤشر باسم

Emerging Sources

 -14هل المجالت التي التمتلك معامل تأثير هي مجالت غير جيدة؟
كال فهناك جمالت ممتازة ولكن المتتلك معامل تأثري الهنا غري مسجلة او المتتلك اجور التسجيل
 -15هل النشر في المجالت ذات معامل التأثير مجاني؟
هناك جمالت النشر فيها جماين (االغلبية) وهناك باجور

 -16ماهي اهم دور النشر التي تحتوي على مجالت ذات معامل تأثير وتكون مجانية النشر؟
دار النشر اهلولدنية

Elsevier

http://www.sciencedirect.com/science/journals
دار النشر االملانية Springer
https://www.springeropen.com/journals
دار النشر االمريكية Wiley
http://onlinelibrary.wiley.com/browse/publications?type=journal
دار النشر الربيطانية Taylor & Francis
http://www.tandfonline.com/
دار النشر الربيطانية Nature
http://www.nature.com/siteindex/index.html
دار النشر الربيطانية Emerald
http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/collections/index.htm

 -17هل المجالت ذات المعامل تأثير فقط موجودة في دور النشر اعاله؟
كال ،هناك الكثري من اجملالت ذات معامل التأثري تتبع ملنظمات او نقابات او جامعات وهلا مواقعها اخلاصة هبا

 -18ماهي جنسية المجالت في دور الشر اعاله؟

من عدة دول بالعامل منها بريطانية واوروبية واسيوية ومن امريكا وايضا هناك جمالت من دول اجلوار كرتكيا والسعودية وايران
وغريها من الدول العربية
 -19هل جميع المجالت في دور النشر اعاله تمتلك معامل تأثير؟
كال ،منها ميتلك معامل تأثري ومنها مسجل للحصول على معامل التأثري ومنها من هو ليس له معامل تأثري
 -21ماهو Open Access؟

يف اجملالت اجملانية وبعد قبول البحث يعرض على املؤلف خيار ان يكون النشر جماين مقابل ان يكون متاح فقط للمشرتكني يف
2

اجمللة او ان يكون متاح للجميع  Open Accessمقابل دفع املؤلف مبلغ (اكثر من  )$4222كدعم ملصاريف اجمللة،
ويبقى اخليار للمؤلف بان يدفع او اليدفع

 -21كيف يمكن ارسال البحث؟

هناك لكل جملة موقعها اخلاص الرسال البحث

 -22كم تبلغ مدة النشر؟
تعتمد حسب اجمللة فهناك السريعة وتستغرق حبدود شهرين وهناك اليت تستغرق اكثر من  6اشهر
 -23كيف ممكن ان نعرف مدة النشر؟
هناك بعض اجملالت تذكر على موقعها تفاصيل معدل فرتة النشر
 -24هل يمكن ارسال البحث لمجلتين بنفس الوقت؟
الجيوز ..اجراء غري قانوين
 -25ماهو اهم عامل في رفض البحث؟
يرفض مباشرة اذا مل ينجح يف عبور فحص

االنتحال plagiarism

 -26ماهو ال plagiarism؟
وهو نقل نص (اكثر من مخس كلمات متصلة ) من اي مصدر بدون تغيري وان ذكر املصدر ،باالضافة اىل استخدام الصور
واجلداول بدون ذكر املصدر وبدون تصرف ،واالنتحال حىت لو كان نقل النص من نفس حبوث املولف السابقة
 -27كيف يتم فحص plagiarism؟
هناك برامج متخصصة بذلك تستعملها اجملالت
 -28ماهي خطوات النشر؟
ارسال البحث اىل احملرر ومن مث اصدار القرار من احملرر اما رفض البحث او اجراء تعديالت قبل التقييم او ارساله للتقييم او
قبوله كما هو (حاالت نادرة)

 -29ماهي االجراءات بعد التقييم؟

تعتمد على قرار التقييم ،اما قبول البحث كما هو او رفضه او الطلب باجراء تعديالت حمددة من قبل املقيمني واحملرر
 -31هل التقييم لمرة واحدة؟
ميكن ان يكون ملرة واحدة او اكثر
 -31من هم المقيمين للبحوث؟
وهم اكادميني او مهنيني من خمتلف جامعات وشركات العامل يكون اختيارهم خلربهتم ولبحوثهم يف نفس جمال البحث املرسل،
والتقييم هوعمل تطوعي بدون مقابل مادي
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 -32هل ممكن ان اكون مقيم لبحوث؟
نعم هناك جمالت تسال املولف عند ارساله للبحث بان هل لديك الرغبة بتقييم البحوث ،يف حالة املوافقة واقتناع حمرر اجمللة
بعلميتك وامكانياتك يرسل لك دعوة لتقييم البحوث الخرين
 -33كم نسبة قبول البحوث؟
يف بعض اجملالت تكون النسبة اقل من  %42وتصل يف غريها اىل %52
 -34ماهو اهم عامل لقبول البحوث في المجالت ذات معامل التأثير؟
ان يكون البحث ذو فكرة جديدة او نتائج وافكار غري مكررة
 -35في حالة الرفض هل يمكن ارسال البحث لمجلة اخرى؟
نعم ميكن ارساله وايضا ميكن االستفادة من اسباب الرفض وتعديله قبل ارساله مرة ثانية
 -36ماهي اللغة التي يجب ان يكتب بها البحث؟
اللغة االنكليزية يف االغلب
 -37لغتي االنكليزية ليست قوية؟
ميكن ارسال البحث ملقيم لغوي قبل ارساله للمجلة ويفضل ان تكون لغته االم االنكليزية وخمتص بتدقيق البحوث من نفس
ختصص البحث ،حيث يكون التقييم مقابل مبلغ مادي
 -38هل هناك مجالت ذات معامل تأثير مختصة بالدراسات االنسانية ؟
نعم هناك جمالت يف مجيع الدراسات االنسانية وميكن من خالل الرابط التايل الضغط على اخليار الثاين Browse
 sourcesمث  Areas All subjectومن مث اختيار التخصص املراد وستظهر عناوين اجملالت مباشرة مع تفاصيل اجمللة
وجنسيتها ،خذ العنوان واحبث عنه باالنرتنيت ستظهر اجمللة مباشرة
https://www.scopus.com/sources?zone=&origin=NO%20ORIGIN%20DEFINED
 -39اين اجد مجالت Elsevier؟

جتدها يف موقع

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

 -41ماهي جنسية دار النشر Elsevier؟
هولدنية تاسست عام  4882وارباحهم السنوية اكثر من مليار دوالر وتعترب اقوى واهم ناشر يف العامل
 -41ماهي جنسية مجالت Elsevier؟
من كل جنسيات العامل الربيطانية واالوربية واالمريكية واالسيوية ومنها العربية كالسعودية واملصرية وتوجد جملة واحدة عراقية
جديدة جلامعة كربالء ليس هلا معامل تأثري االن
http://www.journals.elsevier.com/karbala-international-journal-of-modern-science/
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 -42ماهو موقع ScienceDirect؟
وهو املوقع الذي حيتوي على جمالت وكتب دار النشر  Elsevierيدار من قبل شركة بريطانية يف لندن وحيتوي على مجيع
مواقع اجملالت ومن خالله يتم ارسال البحوث لغرض النشر
 -43هل ممكن ان انزل بحوث من موقع ScienceDirect؟
جيب االشرتاك من قبل اجلامعة ودفع االجور الالزمة ،ويف حالة عدم االشرتاك ميكن فقط تنزيل بعض اجملالت اليت تكون جمانية
التنزيل وايضا بعض البحوث من اجملالت الغري جمانية واليت تكون Open Access
 -44ماهي شركة RELX Group؟
وهي الشركة االم (بريطانية-هولدنية) متتلك  Elsevierو  ScienceDirectو  Scopusو  Knovelباالضافة اىل
شركات اخرى يف ختصصات خمتلفة
 -45هل هناك تفاصيل اكثر عن كل مجلة؟
نعم عند الدخول على صفحة اجمللة ستكون هناك معلومات حول معامل التأثري وسرعة النشر ويف بعض االحيان نسبة القبول
كمثال http://www.journals.elsevier.com/applied-thermal-engineering
http://journalinsights.elsevier.com/journals/1359-4311

 -46لماذا في بعض االحيان يتاخر التقييم كثيرا؟
يف بعض االحيان املقيم تنتهي مدته واليرسل التعديالت مما جيب على احملرر ارسال البحث ملقيم جديد واالنتظار من
جديد...اجملالت السريعة هي اليت حمرريها يرسلون البحث خلمس مقيمني او اكثر ومبجرد ان حيصلوا على تعليقات كافية
الختاذ القرار حتو ولو من اثنني يتخذون القرار..ولذلك تكون اسرع..فاملوضوع اغلبه هو يعتمد على مهارة وخربة احملرر
 -47هل تطلب المجلة اسماء لمقيمين من قبل المؤلف؟
نعم يف االغلب ثالث اىل مخس امساء
 -48كيف ارشح اسماء المقيمين للمجلة؟
عادة عند ترشيح امساء املقيمني للمجلة جيب ان اليكون عشوائي وامنا اما ان يكون املقيم املرشح هو له حبث استخدم
كمصدر يف نفس البحث او ان يكون لديه احباث منشورة يف نفس اجمللة او بنفس االختصاص الدقيق ملوضوع البحث
 -49هل االفضل اختيار مقيمين اعرفهم شخصيا؟
االفضل هو عدم وجود عالقة او مصلحة بني املقيم واملؤلف واختيار اشخاص معهم عالقة شخصية غري صحيح حىت ولو
كان الغرض هو فقط التسريع باختاذ القرار بدون التأثري على نوعية القرار
 -51كيف اختار المجلة االسرع؟
ميكن ايضا استخدام املوقع التايل للمساعدة يف ترشيح اجمللة املناسبة مع بيان مدة التخاذ القرار بعد كتابة عنوان البحث
وامللخص وحتديد التخصص ،بعض االحيان اليظهر املوقع مجيع اخليارات املتاحة للنشر وامنا اجملالت االهم
فقط http://journalfinder.elsevier.com/
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 -51هل هناك قوائم موحدة باسماء المجالت مع معدل سرعة النشر لكل واحدة؟
نعم ،مبجرد كتابة  Fast Publication in Mechanical Engineeringيف الكوكل ستظهر قائمة بامساء اجملالت يف
اهلندسة امليكانيكية مثال ،ميكن فقط تغيري كلمة اهلندسة امليكانيكية باي ختصص اخر للحصول على قائمة اجملالت
بالتخصص االخر
كمثال
https://www.elsevier.com/physical-sciences/fast-publication-in-mechanical-engineering
 -52ماهي ميزات مجالت Elsevier؟

جمانية النشر ،عاملية االنتشار تقرا يف اغلب جامعات العامل والشركات

 -53هل النشر صعب في مجالت Elsevier؟
تعتمد على اجمللة فمنها ماهوسهل ومنها صعب ومنها ماهو صعب جدا
 -54هل المجالت تقبل فقط البحوث العملية؟
كال ،ممكن ان يكون البحث عملي او نظري او حماكاة باستخدام برامج كومبيوتر
 -55ماهي ميزات التي تقدمها مجالت Elsevier؟
من خالل حساب املؤلف ميكن للمؤلف ارسال مسودة البحث الكرتونيا مع تتبع خلطوات التقييم  ،وبعض اجملالت ترسل
امييل العالم املؤلف بكل خطوة ،وايضا هناك خدمة التدقيق والتصحيح اللغوي قبل ارسال البحث للمجلة وهي خدمة
منفصلة عن اجملالت واختيارية وليست جمانية من خالل الرابط التايل
http://webshop.elsevier.com/languageservices/languageediting/
 -56في مجالت  Elsevierكم تبلغ مدة التقييم؟

عادة يف جمالت السفري املدة تكون كاال:ي اسبوعني لدى احملرر الختاذ القرار االوىل ،اسبوع لدى املقيم للموافقة على التقييم،
ثالثة اسابيع الرسال التقييم للمحرر ،اسبوعني للمحرر الختاذ القرار بعد استالم العدد الكايف من التقييمات الذي يراه احملرر
كافيا الختاذ القرار ،شهرللمؤلف الجراء التعديالت ،وتعاد املدد من جديد للتعديالت
 -57هل هذه المدد ثابته؟
كال ،تعتمد على تفرغ احملرر واملقيمني ،عادة احملرر هو ايضا دكتور يف جامعة ولديه التزامات من حماظرات واشراف وحبوث
والتزامات ادارية ،باالضافة اىل التمتع بالعطل واالجازات ،ويف بعض االحيان تكون املدة اسرع من املدة املقررة

 -58في حالة التاخر هل ممكن االستفسار عن حالة البحث؟

نعم ،ممكن التواصل مع احملرر نفسه (غالبا يكون مشغول وممكن ان يتاخر الرد) وميكن ايضا التواصل مع االدارة العامة
للمجالت من خالل االمييل (االجابة خالل  01ساعة) او التواصل بالتلفون او التواصل معهم مباشرة خبدمة اجلات (يفضل
يوم السبت واالحد الن الزخم يكون اقل ) من خالل املوقع التايل
http://service.elsevier.com/app/chat/chat_launch/supporthub/publishing/session/L3Rpb
WUvMTQ3ODE4NzI0MC9zaWQvZ0RlWHBLMm4%3D/

6

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

 -59هل هناك تشدد مع البحوث من العراق الن نسبة الرفض عالية للبحوث من الجامعات العراقية؟
اليوجد اي تشدد على جنسية حمددة ،وامنا املشكلة يف البحوث من اجلامعات العراقية اليت ترفض فهي ليست مبستوى اجملالت
 -61كيف يكون البحث بمستوى المجالت؟

حيب ان يكون البحث ذو فكرة جديدة او ذو نتائج غري مكررة مع استخدام مصادر حديثة جدا (يفضل جزء منها الخر
سنة) من جمالت ذات معامل تأثري ويفضل ايضا استخدام مصادر من نفس اجمللة ،وايضا يكون خايل من االخطاء اللغوية
وذو خمططات وصور واضحة وعالية الدقة ،مع استعمال الربامج احلديثة عند احلاجة

 -61كثير من البحوث ترفض من رئيس المحررين او من محرر المجلة؟
نعم العقبة االكرب هو احملرر النه يكون خبري وحمرتف جدا يف ختصص البحث وميكن ان مييز ان البحث ذو فكرة جديدة او
مكررة بسهولة النه يعرض عليه يوميا حبوث كثرية جدا تصل جمموعها اىل  42222حبث سنويا يف بعض اجملالت
 -62هل للمجلة مقر محدد؟
ليس للمجالت مقر بل هناك مقر لدار النشر ،واحملريني واملقيمني هم من دول وقارات خمتلفة ويتم ارسال البحث والتقييم
الكرتونيا باالنرتنيت
 -63لماذا يفضل النشر في مجالت  Elsevierعن النشر في المجالت العراقية؟
المتتلك اجملالت العراقية امكانيات اجملالت االجنبية حيث اجملالت االجنبية هلا اتصاالت مبقيمني جبميع التخصصات الدقيقة
من خمثلف دول العامل ويكونون حمرتفني ميتلكون معلومات حديثة جدا من خالل عملهم يف اجلامعات والشركات االجنبية
وحضورهم املومترات العاملية ،وهبذا املؤلف سيحصل على تقيمات ومقرتحات مهمة ومن خلفيات خمتلفة جمانا
 -64هل يرفض البحث اذا كان المؤلف اليحمل شهادة دكتوراه؟
ليس هناك شرط الشهادة او اللقب العلمي للمؤلف او املؤلفني فيمكن صاحب شهادة الدكتوراه او املاجستري او البكالوريوس
او الطلبة ارسال البحوث ،اجلودة هي املعيار
 -65ماهي الفائدة للمؤلف من النشر في المجالت الرصينة؟
النشر يف اجملالت الغري معتمدة يستفاد منه فقط القراء بينما يف اجملالت الرصينة يستمر احتساب عدد الذين يستخدمون
البحث يف حساب املولف حيث هناك رقم  h-indexلكل مؤلف لعد البحوث ومرات استخدام البحوث وهذا الرقم هو
مهم للحصول على الوظائف او املنح البحثية  post-doctoralيف اجلامعات العاملية ،وايضا يسهل احلصول على الزماالت
والقبوالت لطلبة املاجستري للحصول على مقاعد الدكتوراه يف اجلامعات العاملية
 -66ماهي الفائدة للجامعة من النشر في المجالت الرصينة؟
يتم توثيق عدد البحوث لكل جامعة وتستعمل االحصائات بتصنيف اجلامعات وحتديد تسلسلها واليؤخذ بالبحوث املنشورة
يف اجملالت واملؤمترات احمللية او الغري مسجلة يف سكوبس او ثومسن رويرتز
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 -67ماهي الفائدة للعراق من النشر في المجالت الرصينة؟
يتم توثيق عدد البحوث املنشورة باسم العراق ويعترب معيار ليس فقط للتقدم العلمي واملسامهة يف بناء العلوم واملعارف وامنا
ايضا يعطي مسعة جيدة لعلمية االستاذ والطالب العراقي يف احملافل الدولية واجلامعات االجنبية وزيادة التعاون مع اجلامعات
العراقية
 -68كيف يمكن زيادة النشر في المجالت الرصينة؟
حتفيز االساتذة واملعيدين من خالل املكافئات املالية واملعنوية وذلك مبنح كتاب شكر وتقدير مع قدم خدمة عن كل حبث
وجلميع املشاركني يف البحث ،وايضا ممكن اصدار تعليمات لطلبة الدبلوم واملاجستري حبيث يتم اضافة درجات حمددة على
املناقشة او على املعدل العام عن كل حبث مستل ينشره الطالب يف جمالت رصينة ذات معامل تأثري ،وايضا ميكن لطلبة
الدكتوراه تسهيل املناقشة عليه يف حالة نشره لبحث يف جملة رصينة وايضا اذا قام بنشر اكثر من حبث ميكن ان يعفى من
املناقشة باعتبار ان البحوث قد قيمت من خرباء وال داعي لتقييمها مرة ثانية ليكون حافز على النشر ،حسب بيانات وزارة
التعليم العايل فان العام املاضي شهد مناقشة حوايل  0222اطروحة لو ان نصف العدد متكنوا من نشر حبث واحد لكن
سنويا ينشر  3522حبث فقط من االطاريح
 -69من هم اكثر الذين يواجهون مشاكل في النشرفي المجالت االجنبية؟

املشكلة االكربيف النشر يف اجملالت االجنبية هي الساتذة التحصصات االنسانية اكثر من التخصصات اهلندسية والطبية وذلك
الن مستوى اللغة االنكليزية لدى االطباء واملهندسني افضل حبكم دراستهم بالبكلوريوس واملاجستري باالنكليزي لذلك يكون
عليهم اسهل كتابة البحوث ..بينما اساتذة التخصصات االنسانية دراستهم بالعريب فتكون لغة الدكتور املتخرج هي لغة
الصف السادس االعدادي النه مل يدرس وميارس باللغة االنكليزية يف اجلامعة بشكل واسع

 -71كيف يمكن تحسين اللغة االنكليزية؟

ممكن من خالل الدورات واحللقات التعليمية يف اليوتيوب ،واالهم هو الرتكيز على الكتابة االكادميية اليت هلا اسلوب خاص

Academic writing

 -71هل هناك كتاب يشرح بالتفصيل كيفية كتابة البحوث بطريقة مقبولة من المجالت االجنبية؟
نعم هناك عدة كتب تشرح بالتفصيل الكتابة االكادميية ولكل ختصص ،من الكتب املمتازة وذات لغة سهلة وحيتوي على امثلة
هو  Science research writing for non-native speakers of Englishالذي ميكن شراءه من االمزون او
قرائته اونالين من مكتبة كوكل عن طريق الرابط التايل
https://books.google.co.uk/books?id=nu9LZ1x8l8oC&printsec=frontcover&dq=Science+r
esearch+writing+for+nonnative+speakers+of+English&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=Science%20res
earch%20writing%20for%20non-native%20speakers%20of%20English&f=f alse
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 -72هل هناك مواقع تساعد في تصحيح الكتابة باللغة االنكليزية؟
نعم هناك الكثري من املواقع اجملانية على االنرتنيت تقوم بتصحيح النص قدر املستطاع من ناحية القواعد والتنقيط وهناك موقع
سهل وجيد يف الرابط التايل
http://www.reverso.net/spell-checker/english-spelling-grammar/

 -73كيف يتم استخدام هذا الموقع؟
يتم كتابة او لصق النص املراد تصحيحه على ان اليزيد عن  622حرف يف كل حماولة مث اختيار فقط اللكنة املراد استخدامها
وهي اما االنكليزية او الربيطانية ومن مث الضغط على  Checkسيقوم الربنامج بالتصحيح يف حالة وجود اخطاء ،والضافة
نص جديد الضغط على  New textومن مث تكرار نفس العملية
 -74هل التصحيح هو دقيق %111؟
ليس دائما  %422ولكن يقلل االخطاء قدر املستطاع ،باستعماله سيكون النص اقل اخطاءا
 -75هل ممكن كتابة النص بالعربي في موقع  google translateومن ثم ترجمة النص الى االنكليزية؟
كال سيكون النص غري صحيح وغري مفهوم
 -76هل يجب ان يكتب البحث باللكنة االنكليزية ام بالبريطانية ؟
ميكن استخدام اي واحدة منهما على شرط ان يكون البحث باكمله بنفس اللكنة اي عدم استخدام لكنتني بنفس البحث

 -77ماهو الفرق بين اللكنتين؟

بعض الكلمات ختتلف حروفها بني اللكنة الربيطانية عن اللكنة االنكليزية ،وميكن ايضا اختيار اللكنة من خالل برنامج الوورد
عند الكتابة والربنامج سيصحح الكلمة تلقائيا حسب اللكنة املختارة
 -78الجامعة او الكلية التي اعمل فيها التمتلك مختبرات واجهزة يمكن اجراء بحوث يمكن نشرها في المجالت

الرصينة؟

ميكن اختيار حبوث تالئم ماموجود من اجهزة يف جامعتك او جامعة ثانية
 -79لم اجد اي جهاز او مختبر في جامعتي او اي جامعة اخرى يصلح الختصاصي البحثي؟
ميكن كتابة حبث نظري وليس عملي او استخدام بيانات او جتارب منشورة يف حبثك ان امكن ،وايضا ممكن اجراء البحوث
اليت تعتمد على االستبيانات او الربامج او ان تكون البحوث مقرتحات نظرية كاالشتقاقات اولتطوير نظام اومعاجلة مشكلة
 -81هل المجالت الرصينة ذات معامل التأثير تقبل بالبحوث النظرية؟
نعم تقبل اذا كان فيها فكرة او نتائج جديدة
 -81هل ممكن مشاركة باحثين اخرين في بحثي؟
نعم فليس هناك عدد حمدد من قبل اجملالت لالمساء املشاركني يف البحث
 -82هل ممكن االستعانة بجامعة اجنبية باستخدام اجهزتهم او كومبيوتراتهم الحديثة؟
نعم ميكن مراسلة اي باحث لديه اجهزة حتتاجها يف حبثك واالستفسار فيما كان باالمكان زيارهتم الكمال البحث او ارسال
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عينات بالربيد وهم من يقومون بالفحوصات مقابل ان يكون اسم الباحث واجلامعة املشاركة يف البحث
 -83هل من الممكن استخدام كومبيوتر متطور في جامعة ثانية او في دولة ثانية عن بعد؟
نعم ميكن باستخدام الربنامج اجملاين TeamViewerحيث مبجرد وضعه على سطح املكتب وبدون تنصيبه على الكومبيوترين
ميكن استخدام الربامج املوجودة على احدمها من قبل االخر من خالل باسوورد حيدده الربنامج لكل كومبيوتر ،ميكن تنزيل
الربنامج من الرابط التايل
https://www.teamviewer.com/en/
 -84مافائدة برنامج TeamViewer؟

ممكن من خالله استخدام كومبيوترك الشخصي بالدخول على كومبيوتر بعيد عنك حيث ميكنك من الدخول عليه
واستخدامه كانك فعال تستعمل الكومبيوتر البعيد بعد احلصول على رمز الدخول وكلمة املرور للكومبيوتر الثاين

 -85هل هناك كومبيوترات تختلف عن الكومبيوترات االعتيادية؟
نعم هناك كومبيوترات فائقة السرعة ،مثال يف بعض الربامج اهلندسية تكون الكومبيوترات االعتيادية قاصرة على حماكاة احلاالت
املعقدة المكانياهتا الضعيفة بينما تكون الكومبيوترات فائقة السرعة تستطيع حماكاة احلاالت املعقدة ،وايضا بعض احلاالت
تاخذ اشهر حىت حتل بالكومبيوترات االعتيادية بينما ميكن حلها بساعات يف الكومبيرتات السريعة
 -86مالفائدة من حل مسائل معقدة بكومبيوترات عالية السرعة؟
تزيد من نسبة قبول البحث النه حيتوي على نتائج جديدة ومعقدة والميكن احلصول عليها بسهولة ومكلفة وتكون مفيدة
للقراء
 -87تخصصي اليمكن نشر بحث نظري فيه؟
ميكنك اجراء حبث

Review

 -88ماهو بحث (المراجعة) Review؟
هو حبث يستعرض مجيع البحوث املنشورة يف موضوع معني وتبويب البحوث وتلخيص النتائج واالجيابيات والسلبيات للبحوث
السابقة واستنتاج ماهي اجملاالت اليت تراها مهمة وحتتاج اىل حبث اضايف
 -89هل هناك انواع من بحث ال Review؟
نعم ،هناك(املراجعة) Reviewوهناك ايضا (املراجعة النقدية)  Critical Reviewاليت تكون فيها نقاش من املؤلف وابداء
اراءه واستنتاجاته حول البحوث السابقة بشكل اكثر
 -91هل بحث ال  Reviewيقبل في المجالت ذات معامل التأثير؟
نعم يقبل ،وايضا هناك جمالت متخصصة فقط لل  Reviewيف بعض التخصصات
 -91هل هناك امثلة لبحوث ال  Reviewفي المجالت الرصينة؟
نعم هناك الكثري من البحوث منها كامثلة يف الروابط التالية بعد الدخول اىل الصفحة اضغط على
 Download PDFيف اعلى يسار الصقحة
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جمال اهلندسة امليكانيكية
http://ac.els-cdn.com/S0196890414001939/1-s2.0-S0196890414001939main.pdf?_tid=94887f82-a436-11e6-b5c400000aab0f6b&acdnat=1478446680_bb4d355d8fe3b74ed6eb85eaf1e77af4

جمال الطاقة
http://ac.els-cdn.com/S0306261916301672/1-s2.0-S0306261916301672main.pdf?_tid=2f3378dc-a42f-11e6-ab9e00000aab0f01&acdnat=1478443504_5de09d4b7e487fa693c1c48bf7980580

جمال الطب
http://ac.els-cdn.com/S0104001415000688/1-s2.0-S0104001415000688main.pdf?_tid=49c63580-a430-11e6-882e00000aacb35e&acdnat=1478443978_2228ca6fc4d4c5863ddd866cfccccb82

جمال اجليولوجيا
http://ac.els-cdn.com/S1631071315001480/1-s2.0-S1631071315001480main.pdf?_tid=37c3ae50-a433-11e6-97a500000aacb362&acdnat=1478445236_c57e9da6a5f2036fafa3213fc78ccff1

جمال الرتبية
http://ac.els-cdn.com/S0021755715000443/1-s2.0-S0021755715000443main.pdf?_tid=ce687f48-a433-11e6-95a400000aacb361&acdnat=1478445489_21f3a7ba4686481b0420653ff13c3263

املعماري
http://ac.els-cdn.com/S2095263513000836/1-s2.0-S2095263513000836main.pdf?_tid=9225c878-a434-11e6-b3e900000aab0f02&acdnat=1478445817_3f963aa5e3822d2e5c59cd7af368f8bb

االقتصاد
http://ac.els-cdn.com/S1879933714000189/1-s2.0-S1879933714000189main.pdf?_tid=48cb3eea-a436-11e6-a05300000aacb35e&acdnat=1478446553_5ef4cd86ccf19bafc53e30a2242f0f21
 للمؤلف؟Review  ماهو فوائد بحث ال-92

 للمؤلف بشكل كبريh-index  بكثرة استخدامه كمصدر من قبل االخرين ممايزيدReview ميتاز حبث
؟Review  ماهي متطلبات الالزمة لبحث-93
حيتاج فقط مصادر والحيتاج اىل خمترب او اجهزة او برامج كومبيوتر
؟Review  ماهي صعوبات النجاز بحث-94
حيتاج عادة اىل وقت طويل لقراءة البحوث السابقة وكتابة البحث
 مهم لطلبة الدراسات العليا ولالساتذة؟Review  هل انجاز بحث-95
 وبالنسبة لالساتذة، منها النه ميثل الفصل االول من كل اطروحةReview نعم مهم جدا وكل اطروحة ميكن نشر حبث
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ميكنهم ان يفصلوا جزء  Reviewعن اي حبث يرغبون باجنازه وينشرونه بشكل منفصل حبيث يكون لديهم حبثني بدل حبث
واحد ،كمثال اذا كان عنوان البحث االصلي هو (تطوير نظام حقن الوقود حملرك السيارة) ميكن نشر حبث  Reviewهو
(االنظمة املستعملة يف حقن الوقود حملرك السيارة) وهبذا نفس البحوث اليت قرات الجناز البحث االصلي ميكن استخدامها يف
حبث الرفيومبجهود ووقت اضايف بسيط
 -96ماهو اهم عنصر لقبول بحث  Review؟
ان يكون موضوع حبث  Reviewدقيق جدا واملصادر حديثة ومن جمالت رصينة
 -97كم يبلغ عدد البحوث منشورة في مجالت ومؤتمرات رصينة من جامعات ووزارات العراق؟
 41201حبث مسجل يف سكوبس باسم العراق منذ عام  4330اىل حد االن يف مجيع التخصصات
 -98ماهو وضع العراق بالنسبة لدول الجوار؟

حسب احصائيات سكوبس الخر عشرين سنة فان العراق نشر يف مجيع التخصصات حوايل  44الف حبث ،بينما تركيا
نشرت  131الف ،ايران  333الف ،مصر  430الف ،السعودية  444الف ،االمارات  34الف ،االردن  08الف ،لبنان
 02الف،الكويت  48الف ،قطر  43الف ،عمان  40الف ،سوريا  5االف ،حبرين  1االف ،فلسطني  1االف ،اليمن
الفني
 -99ماهو عدد البحوث المنشورة الفضل خمس جامعات عراقية منذ تاسيسها؟
جامعة بغداد  ،1223جامعة املوصل  ،0438جامعة البصرة  ،4840اجلامعة التكنولوجية  ،4002اجلامعة املستنصرية
 050حبث
 -111ماهو وضع الجامعات في دول الجوار في عدد البحوث المنشورة منذ تاسيسها؟
كمثال جامعة طهران  38683حبث ،جامعة امللك عبد العزيز  ،01006جامعة اسطنبول  ،43840جامعة الكويت
 ،44334اجلامعة االردنية  ،8334جامعة دمشق  4160حبث

 -111ماهو المثير بالنتائج اعاله؟

البحوث املنشورة جلامعة الكويت فقط تعادل تقريبا  3اضعاف حبوث جامعة بغداد ،وحبوث جامعة الكويت تعادل %82
من حبوث اجلامعات العراقية مجيعها منذ تاسيسها
 -112ماهو الجيد في النشر بالنسبة للجامعات العراقية؟
زيادة النشر للجامعات العراقية حيث يف اخر سنوات كانت عدد البحوث املنشورة كاال:ي (4355=0246حبث)،
( 4342=0245حبث) 4366=0241( ،حبث) 4406=0243( ،حبث)4201=0240( ،حبث) بينما كانت البحوث
املنشورة يف سنوات سابقة كاال:ي( 33=0220حبث)86 =0224( ،حبث) 81=0222( ،حبث) 63=4333( ،حبث)
 -113ماهو الغير جيد في نشر البحوث في المجالت االجنبية بالنسبة للباحثين العراقيين في الجامعات العراقية؟
اختيارهم جملالت ذات معامل تأثري ضعيف واغلبها من الدول االسيوية وليست تابعة لدور نشر عاملية ،باالضافة اىل اغلبهم
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نشروا حبوثهم يف جمالت ليست جمانية مماخسروا مبالغ ترتاوح (022-322دوالر) عن كل حبث ،وايضا بعضهم نشر حبثه
مبجلة تدعي هلا معامل تأثري ولكنه ليس نفس معامل تأثري سكوبس او ثومسن رويرتز

 -114ماهي اغلب اسباب رفض البحوث للعراقيين من الجامعات العراقية؟

ضعف اللغة االنكليزية ،افكارهم البحثية ليست جديدة ،استخدامهم اجهزة او برامج قدمية ،استخدامهم مصادر قدمية (جيب
ان حيتوي البحث على مصادر الخر سنة قدر االمكان واالعتماد على حبوث اجملالت ذات معامل تأثري اكثر من الكتب
وحبوث املؤمترات)

 -115ماهو اهم عنصر ضعف لدى الباحثين العراقيين؟
عدم القراءة الكافية للبحوث السابقة ،عادة لكتابة حبث جيب قراءة مااليقل عن  422-52مصدر من جمالت رصينة
 -116ماهو الشي الذي يجب على الباحثين العراقيين العمل عليه؟

ترك اجملالت االسيوية ذات املعامل تأثري ضعيف والغري مرتبطة بدور نشر عاملية واملكلفة والتوجه اىل اجملالت املرتبطة بدور نشر
اوربية وعاملية واجملانية ذات االنتشار الواسع يف اجلامعات العاملية الرصينة

 -117من هو جفري بيل Jeffrey Beall؟
وهو دكتور يعمل يف جامعة كولورادو االمريكية ختصصه مكتبات باالضافة اىل عمله كناقد للمجالت ولدور النشر ،سريته
الذاتية يف الرابط التايل https://en.wikipedia.org/wiki/Jeffrey_Beall

 -118ماهي فعاليات جيفري بيل في مجال النشر العلمي؟

يقوم جفري مبتابعة اجملالت ودور النشر الومهية واملفرتسة لتنبيه املؤلفني باالبتعاد عنها من خالل موقعه على االنرتنيت
 Scholarly Open Accessيف الرابط التايل https://scholarlyoa.com/

 -119هل جيفري لديه قائمة بدور النشر الغير رصينة؟
نعم وحتدث باستمرار وموجودة يف الرابط التايل https://predatoryjournals.com/publishers/
 -111ماهي معايير التي يتبعها جفري للحكم على ان دار النشر غير رصينة؟
املعايري اليت يتبعها جفري يف الرابط التايل
https://predatoryjournals.com/metrics/

 -111ماهي المجالت المفترسة؟
وهي جمالت التتبع اصول نشر البحث العلمي من ناحية التقييم واحملتوى العلمي واالنتحال وامنا هدفها الرئيسي هو احلصول
على املال من خالل استالمها اجور النشر من املؤلف ،خماطرها ليست باخذ االموال فقط وامنا بنشر حبوث ذات معلومات
غري دقيقة او غري صحيحة ميكن للباحثني واالطباء والطلبة االعتماد عليها وهي غري صحيحة
 -112ماهي المجالت الغير رصينة؟
وهي جمالت موجودة وتنشر حبوث ولكنها متساهلة يف عملية التدقيق والتتبع اصول النشر بدقة
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 -113ماهي اهم االساليب التي تتخذها المجالت المفترسة لاليقاع بالمؤلفين؟
لديها عدة اساليب اههما هو ادعائها بان اجمللة هلا معامل تأثري
 -114هل ان المجالت المفترسة التي تدعي انها لها معامل تأثير فعال هي تمتلك معامل تأثير؟
نعم ولكن هناك ايضا اكثر من معامل تأثري غري رصني او ومهي حيث ان معامل التأثري الرصني هو فقط الصادر من ثومسن
رويتز وسكوبس واليت مت شرحهما يف االسئلة اعاله
 -115هل هناك قائمة باسماء معامل التأثير الغير رصين؟
نعم لدى جفري قائمة حتدث باستمرار خبصوص امساء ومواقع معامل التأثري الغري رصني وكما موضحة يف الرابط
https://predatoryjournals.com/metrics/

 -116هل هناك قائمة بالمجالت المفترسة او الغير رصينة؟
نعم لدى جفري قائمة حتدث باستمرار خبصوص امساء اجملالت املفرتسة والغري رصينة وكما موضحة يف الرابط
التايل https://predatoryjournals.com/journals/
 -117ماهي االساليب االخرى التي تتبعها المجالت المفترسة لاليقاع بالمؤلفين؟
تضع على موقعها شعارات ملؤسسة ثومسن رويرتز او تدعي بان هلا  ReasercherIDمن قبل ثومسن رويرتز او ترسل اىل
املؤلفني بدعوة اختيارك حمرر او رئيس حمررين للعدد القادم ،وتدعي ايضا باهنا جملة سريعة وخالل ايام سيصلك قبول حبثك،
وايضا تقوم بعرض امساء ملؤلفني من جامعات عاملية على موقعها تدعي باهنم نشروا حبوثهم او ابدوا اعجاهبم باجمللة ،وايضا
اختيار امساء للمجالت الومهية تكون قريبة من امساء جملالت رصينة ،باالضافة اىل ان بعض اجملالت املفرتسة تقوم بتغيري امسها
باستمرار وخصوصا بعد اكتشافها من قبل جفري
 -118هل االسماء التي يذكرها جفري بخصوص المجالت ودور النشر المفترسة هي ملزمة؟
كال فهي تعرب عن متابعته للموضوع وارائه مهمة ولكن غري رمسية
 -119ماهي االمور االخرى التي يتابعها جفري؟
ايضا يتابع البحوث املنشورة من ناحية اتباعها للمعايري من ناحية استخدام املصادر وحقوق امللكية وغريها وعندما جيد هناك
خرق يقوم باالتصال مبحرر اجمللة ملعرفة راييه ،الرابط التايل هو الحد رسائل جفري الحد حمرري اجملالت اعرتاضه حول احد
املؤلفني نشر حبث وقد نقل نصوص من حبث اخر بدون تغيري رغم ذكر
املصدر https://scholarlyoa.files.wordpress.com/2014/03/email-report-and-documentation-
2.pdf

 -121ماهي الخدمات االخرى التي يقدمها موقع جفري؟
موقع جفري هو عبارة عن مدونة ميكن من خالهلا ابداء الراي من قبل اي شخص الي بوست وايضا ميكن االستفسار عن
اي جملة او دار نشر او معامل تأثري وسيقوم جفري باالجابه وهو متابع جيد جلميع االراء واالسئلة ،وايضا ممكن مشاهدة اراء
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االخرين وتعليقاهتم اسفل كل بوست وراي جفري خبصوصه
 -121ماهي االجراءات التي يجب على المؤلف اتباعها لعدم وقوعه ضحية المجالت المفترسة والوهمية؟
التأكد من اعتماد اجمللة من قبل سكوبس او ثومسن رويرتز قبل ارسال البحث وكما موضح يف االسئلة اعاله ،وجتنب اجملالت
اليت تطلب اجور نشر واالكتفاء باجملالت اجملانية قدر االمكان ،واالبتعاد عن اجملالت ودور النشر املذكورة يف موقع جفري
 -122ماهو ال  Self-Plagiarism؟
هو استخدام نفس النصوص او املعلومات او النتائج او الصور يف حبثني لنفس الباحث بدون االشارة للبحث االول كمصدر
 -123هل يجوز استخدام الصور والمخططات من المصادر او المواقع االلكترونية في بحثي كما هي؟
جيوز على ان يكون املؤلف قد حصل على موافقة باستعمال الصورة او املخطط يف حبثه حيث اليكفي اخذ الصورة مع فقط
ذكر املصدر بدون املوافقة
 -124هل يجوز استخدام الصور والمخططات المنشورة في بحثي السابق واعادة استخدامها في بحثي الجديد كما
هي؟

الجيوز بدون اخذ املوافقة من دار النشر الذي نشر البحث االول حىت وان كان نفس دار النشر ونفس اجمللة وان ذكر املصدر
 -125لماذا اليجوز استخدام الصور او المصادر من بحثي السابق في بحثي الجديد كما هي؟
الن البحث السابق الذي نشر يف جملة اصبح ملك لدار النشر او اجمللة حبكم موافقتك على نقل حقوق امللكية الفكرية لدار
النشر وهبذا اصبح دار النشر هو املالك الشرعي والقانوين لبحثك االول ولكل ماحيتويه ،فحني ترغب باستخدام جزء منه كما
هو جيب اخذ املوافقة اخلطية من دار النشراوال
 -126هل يجوز ارسال البحث لمجلتين بنفس الوقت؟
الجيوز الن املؤلف عند ارسال حبثه سيوافق بالتاشري على  Terms and conditionsومن ضمنها التعهد بعدم ارسال
البحث اثناء التقييم جمللة او مؤمتر اخر وميثل هذا التعهد عقد واتفاق قانوين وشرعي جيب على املؤلف عدم نقضه وااليفاء
بالعهد
 -127رد المجلة تاخر طويال ولهذا قمت بارسال البحث لمجلة ثانية للتقييم الستغالل الوقت؟
الجيوز الن عند ارسال البحث للمجلة االوىل واملوافقة على الشروط واالحكام مل تتعهد اجمللة االوىل مبدة حمددة للتقييم واي
مدة تذكر يف موقع اجمللة هي معدل التاخر املتوقع للبحوث السابقة وليست تعهدا للمؤلف وقد مت شرح اسباب التاخر يف
اسئلة سابقة
 -128اذا تاخرت المجلة في تقييم البحث هل استطيع ارسال البحث لمجلة ثانية؟
الجيوز ،وجيوز يف حالة انه قد ارسلت طلبا مكتوبا لسحب البحث من اجمللة االوىل وقد حصلت على موافقة مكتوبة من اجمللة
االوىل بسحب البحث
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 -129كيف للمؤلف عدم الوقوع في ال Plagiarism؟
اعادة كتابة النص واملعلومات والصور واملخططات واخذ املوافقات الالزمة الستخدام الصور واملخططات من دار النشر مع
ذكر املصدر الي معلومة مهما كان مصدرها حىت وان كانت املعلومة هي نتيجة حلوار مع صديقك اثناء اجللوس يف الكافترييا
على سبيل املثال ،والتأكد بشكل دقيق للبحوث اليت تقدم من قبل طلبة الدراسات العليا قبل ارساهلا للمجلة
 -131ماهو االجراء الذي ستقوم به المجلة في حالة اكتشافهم ان هناك تشابه او  Plagiarismمع بحوث سابقة
عند ارسال البحث للمجلة؟

يرفض مباشرة ويف بعض االحيان يرسل مع الرفض تقرير التشابه مع ذكر املصادر اليت استخدمتها بشكل غري صحيح ،واذا
كان التشابه مع حبوثك السابقة يف بعض االحيان اليرفض وامنا يطلب باعادة كتابة النصوص املتشابه فبل ارسال البحث
للتقييم

 -131ماهو االجراء الذي ستقوم به المجلة في حالة كتشافهم ان هناك تشابه او  Plagiarismبعد نشر البحث؟
تلغى البحوث وختتم باللون االمحر بكلمة  RETRACTEDوتوشر يف صفحة املؤلف يف موقع  Scopusوموقع
 Thomson Routersو موقع  google Scholarويكون من الصعب او املستحيل قبول حبوث املؤلف يف املستقبل
وايضا من الصعب اجياد وظيفة يف جامعات اجنبية رصينة

 -132هل هناك فعال بحوث اكتشف فيها ال  Plagiarismبعد نشرها؟

نعم هناك حبوث كثرية كما يف املثال التايل والذي يوضح البحث امللغى وسبب االلغاء مع ذكر املصدر االصلي الذي مت النقل
منه وايضا التاشري على صفحة املؤلف يف موقع google Scholar

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032113002293
http://ac.els-cdn.com/S1364032112004686/1-s2.0-S1364032112004686main.pdf?_tid=a1d5fe66-b3af-11e6-bc8a00000aab0f27&acdnat=1480147939_bda2a490b96f43a707f2d0ffdbbe7276
https://scholar.google.com/citations?user=mEd03TgAAAAJ&hl=en
 -133كيف للمجلة اكتشاف ال Plagiarism؟

موقع Turnitin

اكتشاف التشابه يكون باستخدام برامج خمصصة بذلك كربنامج  iThenticateالذي يكون متوفر يف
يستعمل بشكل واسع من قبل اجملالت واملؤمترات ،وهو برنامج امريكي يستخدم من قبل اغلب دور النشر كSpringer
و Elsevierوايضا يستخدم من قبل اغلب اجلامعات لفحص الواجبات واطاريح الطلبة

 -134مالذي يقوم به البرنامج؟
يقوم الربنامج بكشف التشابه يف النص مع البحوث السابقة املسجلة يف موقع  ،CrossRefاما حتديد ال Plagiarism
يكون من قبل الشخص املستخدم للربنامج باالعتماد على نتائج التشابه حيث اليوجد برنامج لكشف ال Plagiarism
وامنا الربامج هي لكشف التشابه
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 -135ماهو موقع CrossRef؟
وهو موقع جماين ممول من قبل دور النشر مينح رقم  DOIلكل حبث ينشر ويقدم قاعدة بياناته من نصوص البحوث لربامج
كشف ال  ،Plagiarismرابط املوقع
http://www.crossref.org/

 -136ماهي الخدمات االضافية التي يقدمها موقع CrossRef؟
عادة يقوم مبتابعة تطور حالة البحث وميكن التعرف على تفاصيل اكثر عن البحث بعد الضغط على عالمة
اليت عادة توضع يف الصفحة االوىل للبحث او على صفحة البحث على موقع اجمللة وكما يف املثال التايل (عالمة محراء بداخل
داءرة على جهة اليمني) ميكن الضغط عليها ملعرفة تفاصيل البحث
CrossMark

http://ac.els-cdn.com/S136403211630421X/1-s2.0-S136403211630421Xmain.pdf?_tid=3b53233c-b3b2-11e6-ae0400000aab0f01&acdnat=1480149056_da0f205a1746851e1f3ab2529c93b3a5
 -137ماهي فائدة موقع  CrossRefللمجالت؟

ايضا تتيح اغلب اجملالت خدمة للمحرر واملقيم تقدمي قائمة من موقع  CrossRefبالبحوث املشاهبة مبوضوع البحث املرسل
للتقييم لغرض التعرف بسهولة على البحوث املنشورة واالطالع عليها لتحديد االختالف وماهو اجلديد يف البحث ويكون
جزء من قرار احملرر من رفض البحث او قبوله بناءا على هذه اخلدمة
 -138ماهي فائدة موقع  CrossRefللمؤلف؟
ميكن للمؤلف البحث يف املوقع ملعرفة البحوث املنشورة لتجنب تكرار العنوان او االفكار البحثية او النتائج وايضا تعترب وسيلة
فعالة للبحث عن املصادر لكونه جماين وحيتوي على ماليني البحوث والكتب وحيدث آنيا ويعترب اكرب مصدر لعناوين
البحوث ،رابط املوقع
http://www.crossref.org/

 -139هل يمكن تحميل البحوث من موقع CrossRef؟

الميكن حتميل البحوث مباشرة من موقع  CrossRefولكن ميكن الضغط على رابط رقم البحث  .dx.doiلتحويلك على
موقع اجمللة حيث اذا كانت اجمللة جمانية ستتمكن من حتميل البحث مباشرة اما اذا كانت غري جمانية فتكون متاحة فقط
للمشرتكني من اجلامعات واالفراد

 -141ماهي استخدامات بيانات موقع  CrossRefمن قبل  Scopusو Thomson Routers؟

يستفاد من قاعدة بيانات موقع  CrossRefيف حساب عدد استخدام البحث كمصادر يف حبوث االخرين الذي على
اساسه حيسب معامل التأثري للمجلة وحيسب  h-indexللمؤلف وللجامعة وللبلد
 -141هل جميع المجالت الموجودة في موقع  CrossRefهي تمتلك معامل تأثير؟
كال اجملالت املوجودة واملسجلة يف موقع  CrossRefليس مجيعها لديه معامل تأثري حيث اليشرتط تسجيل اجمللة يف املوقع
احلصول على اعتماد حمدد.
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