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لمفترسة  ا لنشر  ا AVOIDING PREDATORY PUBLISHES/JOURNALSتجنب دور 

لدكتور ا

حسام سعدي محمد



؟Predation" االفتراس"مالمقصود بـ 

ترسة بكسر لذلك تسمى دور النشر والمجالت الربحية بالمف. االفتراس في اللغة هو التهام الشيء أو االصطياد
..الراء

المجالت المفترسة هي تلك المجالت التي تتصف بواحدة أو اكثر من المساوئ التالية:
 تنشر بحوث بدون مراجعة االقرانWithout Peer Review

تفرض على الباحثينتنشر بحوث مقابل أجور عالية

رعية مثل هذه الدور او المجالت يفتضر أن ال يسمح لفسح المجال امامها لمشاركة دور النشر والمجالت العلمية الش
...أم الOpen Accessسواًء كانت متاحة 

تزييف االفكار العلمية واالكاديمية-2تضليل العلماء والباحثين    -1:   إن مثل هذه المجالت تقوم بـ

يقة مفترسة قد تدخل بعض هه المجالت مستوعبة سكوبس إليهام الباحثين على أنها رصينة وأصيلة ولكنها في الحق
ة الذكر او لعدم واشتراكها في المستوعبات مثل سكوبس يكون متقطع أو سرعات ما تقوم سكوبس بإخراجها لالسباب آنف

..استيفاء الشروط



"االفتراس"أهم المعايير االساسية الدالة على صفة 

Peerبـيعرفمااوتقييمأوتحريريةمراجعةوجودعدممععاليةرسومفرض1. Review

ً وليسالنشرقبولبعدالنشرأجوعنالباحثينإشعار2. مسبقا

فيلمشاركةااوالنشرعلىلحثهمواالعالناتالعشوائيةااللكترونيالبريدرسائلخاللمنالباحثيناستهداف3.
التحريرهيئاتعضوية

الكاذبةاوالوهميةالبحوثذلكفيبماعلميغيراورديءمحتوىاونوعيةذاتلبحوثسريعنشرقبولمنح4.

.باالستقالةلهمالسماحعدمأوإذنهمدونالتحريرهيئاتفيكأعضاءالعلماءإدراج5.

.الرصينةالشرعيةللمجالتاإللكترونيةوالمواقعالتسويقيةالموادولغةالمرئيالتصميمنسخ6.

وهميةتحريرهيئةاعضاءاوباحثيناسماءادراج7.

.الباحثينلتضليلوهميةISSNارقاموضع8.

العملوساعاتعنواناوموقععنوهميةمعلوماتاعطاء9.

Impactرقم10. Factorأصالً طلبهيتملمأوموجودغيراووهميتأثيرعامل..



أهم الروابط الخاصة بأسماء المجالت ودور النشر المفترسة

المفترسةالمجالت:

List of Predatory Journals | Stop Predatory Journals

قائمةBeallالمفترسةالنشرودورللمجالت

Beall's List – of Potential Predatory Journals and Publishers (beallslist.net)
المفترسةالنشردور

List of Predatory Publishers | Stop Predatory Journals

مثلالتأثيرلعاملالمانحةالشركاترابطAE Global Index

List of Misleading and Fake Metrics | Stop Predatory Journals

https://predatoryjournals.com/journals/
https://beallslist.net/
https://predatoryjournals.com/publishers/
https://predatoryjournals.com/metrics/


:تاليةالالمعاييراحدىفيهاتوفرتاذامضللةالنشردارأوالمجلةمقاييستعتبر

معلومات موقع الويب الخاص بالمقياس غير شفاف ويوفر القليل من المعلومات عن نفسه مثل الموقع وفريق اإلدارة وخبرته و
الشركة األخرى وما شابه

تفرض الشركة رسوًما على المجالت إلدراجها في القائمة.

 ئ طظءزيءة ة وؤية. لمعظم أو كل المجالت الموجودة في القائمة كل عام( الدرجات)تزداد قيم

 تستخدم الشركة الباحث العلمي منGoogle  ال يقوم الباحث العلمي من )كقاعدة بيانات خاصة بها لحساب المقاييسGoogle 
(بفحص الجودة وفهرسة المجالت المفترسة

 في اسمه" عامل التأثير"يستخدم المقياس مصطلح.

منهجية حساب القيمة مفتعلة أو غير علمية أو غير أصلية.

الشركة موجودة فقط لغرض كسب المال من المجالت المشكوك فيها التي تستخدم نموذج الوصول المفتوح الذهبي  .

ال المقاالت تفرض الشركة رسوًما على المجالت وتخصص لها قيمة ، ثم تستخدم المجالت الرقم للمساعدة في زيادة عمليات إرس
.بدالً من ذلك ، توجد الشركة كواجهة لناشر حالي وتقوم بتعيين قيم لمجالت ذلك الناشر. وبالتالي زيادة اإليرادات



شكراُ إلصغائكم

Questions


