
 ..علٌكم السالم

 العراقٌة الجامعات الساتذة االجتماعً التواصل صفحات مع تواصلً خالل من

 كثٌر هناك ان وجدت التاثٌر معامل ذات االجنبٌة المجالت فً البحوث نشر حول

 حسب سأحاول.. البحوث نشر فً لمساعدتهم اجابات الى تحتاج لدٌهم االسئلة من

 اجاباتً بالضرورة لٌست حٌث المهمة سئلةاال من بعض على اجٌب ان معلوماتً

 تحٌاتً.... راًٌ تعبرعن االحٌان وبعض االصح هً

 (سوال 35) االول الجزء

 للنشر؟ المعتمدة المجالت ماهً -1

 المعتمدة هً Thomson Routers او Scopus قبل من المعتمدة المجالت

 ؟Thomson Routers او Scopus ماهً -2

 واصدار ومتابعتها والكتب والمؤتمرات العلمٌة مجالتال باعتماد مختصة شركات

 مجلة لكل التاثٌر معامل

 ؟Impact factorالتاثٌر معامل ماهو -3

 المجلة فً المنشورة البحوث عدد على ٌعتمد المجلة لتقٌٌم العلمٌة للمجلة ٌمنح رقم

 تاثٌر معامل ذات مجالت فً منشورة لبحوث كمصادر المجلة بحوث استخدام وعلى

 التاثٌر؟ معامل ٌبلغ كم -4

 طبٌة لمجلة 134 هو تاثٌر معامل اعلى له، اعلى حد والٌوجد صفر من اكثر ٌكون

 الكبٌر؟ ام االفضل هو الصغٌر الرقم هل -5

 افضل كبٌر الرقم كان كلما

 ثابت؟ رقم للمجالت التاثٌر معامل هل -6

 هو كما ٌبقى او ٌنزل او ٌصعد ان اما سنوٌا ٌتغٌر رقم كال،

 معتمدة؟ هً ٌعنً تاثٌر معامل لها تدعً مجلة كل هل -7

 تاثٌر معامل تمنح مؤسسات او تاثٌر عامل لنفسها تمنح هً نشر دور فهناك كال،

 معتمدة غٌر ولكنها



 التاثٌر؟ معامل منح فً المعتمدة الجهات هً من -8

Scopus ٌسمى تاثٌر معامل ٌمنح SJR مجلة 21522 ل ممنوح 

Thomsn Routers ٌسمى تاثٌر معامل ٌمنح JIF مجلة 11222 ل ممنوح  

 ؟Scopus من معتمدة هً Thomson routers من معتمدة مجلة كل هل -9

 من فقط معتمد هو من ومنها كالهما من معتمدة مجالت هناك بالضرورة لٌس

 احداهما

 ؟Scopus من المجلة اعتماد من التاكد كٌف -12

  االلكترونً موقعهم فً للمجلة التسلسلً الرقم او المجلة عنوان عن البحث خالل من

http://www.scimagojr.com/ 

 ؟Thomson Routers من المجلة اعتماد من التاكد كٌف -11

 االلكترونً موقعهم فً للمجلة التسلسلً الرقم او المجلة عنوان عن البحث خالل من

http://ip-science.thomsonreuters.com/…/jrnlst/jloptions.cgi… 

 جٌدة؟ غٌر مجالت هً تاثٌر معامل التمتلك التً المجالت هل -12

 التمتلك او مسجلة غٌر النها تاثٌر معامل التمتلك ولكن ممتازة مجالت فهناك كال

 التسجٌل اجور

 مجانً؟ التاثٌر معامل ذات المجالت فً النشر هل -13

 باجور وهناك( االغلبٌة) مجانً فٌها النشر مجالت هناك

 وتكون تاثٌر معامل ذات مجالت على تحتوي التً النشر دور اهم اهًم -14

 النشر؟ مجانٌة

 Elsevier الهولدنٌة النشر دار

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

 Springer االلمانٌة النشر دار

https://www.springeropen.com/journals 



 Wiley االمرٌكٌة النشر دار

http://onlinelibrary.wiley.com/browse/publications… 

 Taylor & Francis البرٌطانٌة النشر دار

http://www.tandfonline.com/ 

 اعاله؟ النشر دور فً موجودة فقط تاثٌر المعامل ذات المجالت هل -15

 او نقابات او لمنظمات تتبع التاثٌر معامل ذات المجالت من الكثٌر هناك كال،

 بها الخاصة قعهاموا ولها جامعات

 اعاله؟ الشر دور فً المجالت جنسٌة ماهً -16

 هناك واٌضا امرٌكا ومن واسٌوٌة واوروبٌة برٌطانٌة منها بالعالم دول عدة من

 العربٌة الدول من وغٌرها واٌران والسعودٌة كتركٌا الجوار دول من مجالت

 تاثٌر؟ معمل تمتلك اعاله النشر دور فً المجالت جمٌع هل -17

 من ومنها التاثٌر معامل على للحصول مسجل ومنها تاثٌر معامل ٌمتلك منها كال،

 تاثٌر معامل له لٌس هو

 ؟Open Access ماهو -18

 النشر ٌكون ان خٌار المؤلف على ٌعرض البحث قبول وبعد المجانٌة المجالت فً

 مٌعللج متاح ٌكون ان او المجلة فً للمشتركٌن فقط متاح ٌكون ان مقابل مجانً

Open Access لمصارٌف كدعم$( 1222 من اكثر) مبلغ المؤلف دفع مقابل 

 الٌدفع او ٌدفع بان للمؤلف الخٌار وٌبقى المجلة،

 البحث؟ ارسال ٌمكن كٌف -19

  البحث الرسال الخاص موقعها مجلة لكل هناك

 النشر؟ مدة تبلغ كم -22

 تستغرق التً هناكو شهرٌن بحدود وتستغرق السرٌعة فهناك المجلة حسب تعتمد

 اشهر 6 من اكثر

 النشر؟ مدة نعرف ان ممكن كٌف -21



 النشر فترة معدل تفاصٌل موقعها على تذكر المجالت بعض هناك

 الوقت؟ بنفس لمجلتٌن البحث ارسال ٌمكن هل -22

 قانونً غٌر اجراء

 البحث؟ رفض فً عامل اهم ماهو -23

 plagiarism لاالنتحا فحص عبور فً ٌنجح لم اذا مباشرة ٌرفض

 ؟plagiarism ال ماهو -24

 ذكر وان تغٌٌر بدون مصدر اي من(  متصلة كلمات خمس من اكثر) نص نقل وهو

 وبدون المصدر ذكر بدون والجداول الصور استخدام الى باالضافة المصدر،

 السابقة المولف بحوث نفس من النص نقل كان لو حتى واالنتحال تصرف،

 ؟plagiarism فحص ٌتم كٌف -25

 المجالت تستعملها بذلك متخصصة برامج هناك

 النشر؟ خطوات ماهً -26

 او البحث رفض اما المحرر من القرار اصدار ثم ومن المحرر الى البحث ارسال

 (نادرة حاالت) هو كما قبوله او للتقٌٌم ارساله او التقٌٌم قبل تعدٌالت اجراء

 التقٌٌم؟ بعد االجراءات ماهً -27

 باجراء الطلب او رفضه او هو كما البحث قبول اما التقٌٌم، ارقر على تعتمد

 والمحرر المقٌمٌن قبل من محددة تعدٌالت

 واحدة؟ لمرة التقٌم هل -28

 اكثر او واحدة لمرة ٌكون ان ٌمكن

 للبحوث؟ المقٌمٌن هم من -29

 اختٌارهم ٌكون العالم وشركات جامعات مختلف من مهنٌٌن او اكادمٌٌن وهم

 بدون تطوعً هوعمل والتقٌٌم المرسل، البحث مجال نفس فً ولبحوثهم لخبرتهم

 مادي مقابل

 لبحوث؟ مقٌم اكون ان ممكن هل -32



 بتقٌٌم الرغبة لدٌك هل بان للبحث ارساله عند المولف تسال مجالت هناك نعم

 دعوة لك ٌرسل وامكانٌاتك بعلمٌتك المجلة محرر واقتناع الموافقة حالة فً البحوث،

 الخرٌن البحوث ملتقٌٌ

 البحوث؟ قبول نسبة كم -31

 %52 الى غٌرها فً وتصل% 12 من اقل النسبة تكون المجالت بعض فً

 التاثٌر؟ معامل ذات المجالت فً البحوث لقبول عامل اهم ماهو -32

 مكررة غٌر وافكار نتائج او جدٌدة فكرة ذو البحث ٌكون ان

 اخرى؟ جلةلم البحث ارسال ٌمكن هل الرفض حالة فً -33

 مرة ارساله قبل وتعدٌله الرفض اسباب من االستفادة ٌمكن واٌضا ارساله ٌمكن نعم

 ثانٌة

 البحث؟ بها ٌكتب ان ٌجب التً اللغة ماهً -34

 االغلب فً االنكلٌزٌة اللغة

 قوٌة؟ لٌست االنكلٌزٌة لغتً -35

 االم لغته تكون ان وٌفضل للمجلة ارساله قبل لغوي لمقٌم البحث ارسال ٌمكن

 التقٌٌم ٌكون حٌث البحث، تخصص نفس من البحوث بتدقٌق ومختص االنكلٌزٌة

 مادي مبلغ مقابل


