












Professor of the 
university without 
scientific research 

published another 3 years School Teacher 



If University Has  school Teachers Only 

school  

The role of the school is different from the university. 

University to create science, school to apply science. 



If the university is not interested 
in scientific research, it is 

academic and not research. 



It will become a dream 

















مراكز  -معاهد  -جامعات )أن تصدر عن جهة علمٌة معترف بها •

 (.دور نشر ذات سمعة علمٌة طٌبة -جمعٌات علمٌة  -بحوث 

اساتذة وٌفضل أن تكون من  ،Editorial Boardأن ٌكون لها هٌئة تحرٌر • 
المتخصصٌن المعروفٌن ذوي الخبرة والسمعة الطٌبة فً مجال األكادٌمٌٌن 

 .البحث العلمً واألسس األكادٌمٌة

 

الثقات هٌئة استشارٌة علمٌة من ( إن أمكن)أن ٌكون لها •
Scientific Advisory Body 

سٌاسة ( مطبوعة أو بموقعها على اإلنترنت)ٌظهر بمطبوعات الدورٌة ان •
التحرٌر وتبٌن بوضوح كٌفٌة كتابة األبحاث وطرق تقدٌمها وآلٌة مراجعتها 

 .وتحكٌمها وخطوات قبول البحوث والنشر

فً مجال التخصص للمتقدم، وأال تتضمن ( الدورٌة)ان ٌكون محتوى النشر •
كاآلداب والفنون مع العلوم البٌولوجٌة و )و متباعدة  متفارقةتخصصات 

 (.الزراعٌة و الهندسٌة و غٌرها



 Internationalالدولً الموحد للدورٌات دولً الرقم ن ٌكون للدورٌة ترقٌم •
Standard Serial Number (ISSN)   ومعامل تأثٌر Impact Factor إن

 .أمكن ذلك، فً حالة الدورٌات التً مر على صدورها سنتٌن على األقل

ن ٌكون قد صدر منها بضع أعداد منتظمة على األقل، وتكون مفهرسة •
: مثل)وملخصات أبحاثها تظهر فً األدلة العالمٌة المعترف بها 

Clarivate Analytics; the Science Citation Index Expanded 
and Journal Citation Reports/Science Edition). 

الوهمٌة للدورٌات  Beall’s list" قائمة بٌل"أال تكون مدرجة فً •

scholarlyoa.com://http 

كبٌرة لفحص االستالل رصٌنة ذات قاعدة بٌانات  برامجٌاتالمجلة تعتمد على •
 (.بإجراءات عملٌة التقٌٌمقبل البدء ) IThenticateو  Turnitinمثل 

http://scholarlyoa.com/
http://scholarlyoa.com/
http://scholarlyoa.com/




Prof. Eugene Garfield Institute for Scientific Information (ISI) 









Content Selection and Advisory Board  















Blind Publishing 





 تحكٌم دون المقدمة لألبحاث النشر على السرٌعة الموافقة•

 دوالر مائة من ٌتراوح مالً مبلغ على الدورٌة تحصل غالبا  •
 أمرٌكً دوالر ألف إلى

 وخاصة) قوٌة إلٌكترونٌة دعائٌة بحمالت تلك النشر دور قوم•
 (اإللٌكترونً البرٌد عبر

 بذلك وتدعً ،فقطOnline  اإللٌكترونً النشر وسٌلة تعتمد•
  ،Open Access الحر الوصول نظام تتبع أنها

 بل منهم، إذن دون األكادٌمٌٌن من إدارات مجالس عمل•
   منها، استقاالتهم قبول وعدم

 ٌكون الحاالت بعض وفً وهمٌة، أكادٌمٌٌن بأسماء تحرٌر هٌئات تعٌٌن•
 .متنوعة دول ومن كبٌرة بأعداد المراجعون أو المحررون



 عملهم مقار تبٌن واضحة أرضٌة عناوٌن تحمل ال المواقع تلك غالبٌة•

 جدا   قصٌر وقت فً (تمت؟ إن) المراجعة و التحكٌم عملٌة تم•
   سرٌع و

 و رسوخا   األكثر الدورٌات مواقع أو أسماء (سرقة أو) تقلٌد•

   مثل العالمٌة الشهرة ذات

African Crop Science Journal معتمدة رصٌنة مجلة 

African Journal of Crop Science مزٌفة مجلة 

Journal of Animal Sciences معتمدة رصٌنة مجلة 

Animal Sciences Journal  مزٌفة مجلة 

 



 فهارس و أدلة فً ذكر أي لها ٌرد ال الوهمٌة الدورٌات تلك من العظمى الغالبٌة•
   القٌاسٌة الدورٌات

 لتلك الرقمً وللحفظ للنشر واضحة سٌاسة توجد ال•
 االنترنت شبكة على المجالت/الدورٌات

 المجاالت من أكثر أو اثنٌن بٌن تجمع الدورٌات بعض•
 سوٌا   تجتمع ال عادة والتً المتباعدة العلمٌة

 الدورٌة فهرسة ٌتم بأنه الوهمً الناشر أو الوهمٌة الدورٌة تدعى ما كثٌرا  •
 المشهورة العالمٌة البٌانات قواعد فً أبحاثها ملخصات ونشر إلٌها واإلشارة

   العلمٌة الدورٌات من هائل عدد بإصدار هذه الوهمٌة النشر دور تقوم•
 وجٌزة زمنٌة فترة خالل و مختلفة مجاالت فً و (المئات تتجاوز)

 أهداف بنسخ الوهمٌون الناشرون ٌقوم األحٌان بعض فً•
 رصٌنة عالمٌة لدورٌات عامة ومعلومات النشر ومجاالت



 Open Access) الحر للوصول الوهمٌون الناشرون بعض•
Publishers) لدورٌاتهم، مضللة و جاذبة أسماء ابتكار ٌتعمدون 

 الشعبٌة، ذات و الراسخة المجالت أسماء على باالستٌالء ذلك و
 (International) " الدولٌة" مثل علٌها رنانة كلمات إضافة مع
 أو (American) "األمرٌكٌة" أو (Global) " العالمٌة" أو
 على المزعومة، دورٌاتهم أسماء أمام (European) "األوربٌة"

  التطبٌقٌة للفٌزٌاء الدولٌة المجلة"  الوهمٌة الدورٌة :المثال سبٌل
(International Journal of Applied Physics [IJAP)]، 

  "التطبٌقٌة الفٌزٌاء مجلة" :هً األصلٌة الدورٌة أن حٌن فً
(Journal of Applied Physics) ًالعام منذ إصدارها ٌتم الت 

 AIP (American للفٌزٌاء األمرٌكً المعهد قبل من1931
Institute of Physics). 





 :لتحمٌل المحاضرات من التالً
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