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Question

1ماهي المجالت المعتمدة للنشر؟لنقل األفضل!!المجالت المعتمدة من قبل  Scopusاو  Thomson Routersهي المعتمدة
2ماهي  Scopusاو Thomson Routers؟مؤسسات مختصة باعتماد المجالت العلمية والمؤتمرات والكتب ومتابعتها واصدار معامل التاثير لكل مجلة.
3ماهو معامل التاثيرImpact factor؟رقم يمنح للمجلة العلمية لتقييم المجلة يعتمد على عدد البحوث المنشورة في المجلة وعلى استخدام بحوث المجلة
كمصادر لبحوث منشورة في مجالت ذات معامل تاثير
4كم يبلغ معامل التاثير؟يكون اكثر من صفر واليوجد حد اعلى له ،اعلى معامل تاثير هو  134لمجلة طبية
5هل الرقم الصغير هو االفضل ام الكبير؟كلما كان الرقم كبير افضل
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 6هل معامل التاثير للمجالت رقم ثابت؟كال ،رقم يتغير سنويا اما ان يصعد او ينزل او يبقى كما هو
7هل كل مجلة تدعي لها معامل تاثير يعني هي معتمدة؟كال ،فهناك دور نشر هي تمنح لنفسها عامل تاثير او مؤسسات تمنح معامل تاثير ولكنها غير معتمدة
8من هي الجهات المعتمدة في منح معامل التاثير؟Scopusيمنح معامل تاثير يسمى  CiteScoreممنوح ل  21500مجلة
 Thomson Routersيمنح معامل تاثير ممنوح ل  11000مجلة
 9هل كل مجلة معتمدة من  Thomson Routersهي معتمدة من  Scopus؟ليس بالضرورة هناك مجالت معتمدة من كالهما ومنها من هو معتمد فقط من احداهما
10كيف التاكد من اعتماد المجلة من Scopus؟من خالل البحث عن عنوان المجلة او الرقم التسلسلي للمجلة في موقعهم االلكتروني
https://www.scopus.com/sources?zone=&origin=NO%20ORIGIN%20DEFINED
11هل جميع المجالت في موقع سكوبس (اعاله) تمتلك معامل تاثيركال ،هناك مجالت خرجت من تصنيف سكوبس حيث تكتب مدة التصنيف بعد اختيار المجلة Scopus coverage years

Question

 12كيف التاكد من اعتماد المجلة من Thomson Routers؟من خالل البحث عن عنوان المجلة او الرقم التسلسلي للمجلة في موقعهم االلكتروني
http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=master
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=master
13هل جميع المجالت في موقع ثومسن (اعاله) تمتلك معامل تاثير؟كال ،هناك مجالت جديدة ليس لها معامل تاثير لحد االن وتؤشر باسم Emerging Sources
14هل المجالت التي التمتلك معامل تاثير هي مجالت غير جيدة؟كال فهناك مجالت ممتازة ولكن التمتلك معامل تاثير النها غير مسجلة او التمتلك اجور التسجيل
 15-هل النشر في المجالت ذات معامل التاثير مجاني؟ هناك مجالت النشر فيها مجاني (االغلبية) وهناك باجور

 16ماهي اهم دور النشر التي تحتوي على مجالت ذات معامل تاثير وتكون مجانية النشر؟• دار النشر الهولندية http://www.sciencedirect.com/science/journals Elsevier
• دار النشر االلمانية https://www.springeropen.com/journals Springer
• دار النشر االمريكية http://onlinelibrary.wiley.com/browse/publications?type=journal Wiley
• دار النشر البريطانية http://www.tandfonline.com/ Taylor & Francis
• دار النشر البريطانية http://www.nature.com/siteindex/index.html Nature
• دار النشر البريطانية http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/collections/index.htm Emerald
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 17هل المجالت ذات المعامل تاثير فقط موجودة في دور النشر اعاله؟كال ،هناك الكثير من المجالت ذات معامل التاثير تتبع لمنظمات او نقابات او جامعات ولها مواقعها الخاصة بها
18ماهي جنسية المجالت في دور النشر اعاله؟من عدة دول بالعالم منها بريطانية واوروبية واسيوية ومن امريكا وايضا هناك مجالت من دول الجوار كتركيا والسعودية وايران وغيرها
من الدول العربية
19هل جميع المجالت في دور النشر اعاله تمتلك معامل تاثير؟كال ،منها يمتلك معامل تاثير ومنها مسجل للحصول على معامل التاثير ومنها من هو ليس له معامل تاثير
 20ماهو  Open Access؟في المجالت المجانية وبعد قبول البحث يعرض على المؤلف خيار ان يكون النشر مجاني مقابل ان يكون متاح فقط للمشتركين في المجلة او
ان يكون متاح للجميع  Open Accessمقابل دفع المؤلف مبلغ (اكثر من  )$1000كدعم لمصاريف المجلة ،ويبقى الخيار للمؤلف بان يدفع
او اليدفع.
21كيف يمكن ارسال البحث؟هناك لكل مجلة موقعها الخاص الرسال البحث
22كم تبلغ مدة النشر؟تعتمد حسب المجلة فهناك السريعة وتستغرق بحدود شهرين وهناك التي تستغرق اكثر من  6اشهر
23كيف ممكن ان نعرف مدة النشر؟هناك بعض المجالت تذكر على موقعها تفاصيل معدل فترة النشر

 24هل يمكن ارسال البحث لمجلتين بنفس الوقت؟ اليجوز ..اجراء غير قانوني25-ماهو اهم عامل في رفض البحث؟ يرفض مباشرة اذا لم ينجح في عبور فحص االنتحالplagiarism

Question

26ماهو ال plagiarism؟وهو نقل نص (اكثر من خمس كلمات متصلة ) من اي مصدر بدون تغيير وان ذكر المصدر ،باالضافة الى استخدام الصور والجداول بدون ذكر المصدر
وبدون تصرف ،واالنتحال حتى لو كان نقل النص من نفس بحوث المولف السابقة.
27كيف يتم فحص plagiarism؟هناك برامج متخصصة بذلك تستعملها المجالت
 28ماهي خطوات النشر؟ارسال البحث الى المحرر ومن ثم اصدار القرار من المحرر 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 محددة من قبل المقيمين والمحرر
 30هل التقييم لمرة واحدة؟يمكن ان يكون لمرة واحدة او اكثر
 31من هم المقيمين للبحوث؟وهم اكادميين او مهنيين من مختلف جامعات وشركات العالم يكون اختيارهم لخبرتهم ولبحوثهم في نفس مجال البحث المرسل ،والتقييم
هوعمل تطوعي بدون مقابل مادي

39اين اجد مجالت  Elsevier؟تجدها في موقع http://www.sciencedirect.com/science/journals ScienceDirect
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 32هل ممكن ان اكون مقيم لبحوث؟نعم هناك مجالت تسال المولف عند ارساله للبحث بان هل لديك الرغبة بتقييم البحوث ،في حالة الموافقة واقتناع محرر المجلة بعلميتك وامكانياتك يرسل لك
دعوة لتقييم البحوث الخرين
33كم نسبة قبول البحوث؟ في بعض المجالت تكون النسبة اقل من  %10وتصل في غيرها الى %5034ماهو اهم عامل لقبول البحوث في المجالت ذات معامل التاثير؟ان يكون البحث ذو فكرة جديدة او نتائج وافكار غير مكررة
35في حالة الرفض هل يمكن ارسال البحث لمجلة اخرى؟نعم يمكن ارساله وايضا يمكن االستفادة من اسباب الرفض وتعديله قبل ارساله مرة ثانية
36ماهي اللغة التي يجب ان يكتب بها البحث؟ اللغة االنكليزية في االغلب 37لغتي االنكليزية ليست قوية؟يمكن ارسال البحث لمقيم لغوي قبل ارساله للمجلة ويفضل ان تكون لغته االم االنكليزية ومختص بتدقيق البحوث من نفس تخصص البحث ،حيث يكون التقييم
مقابل مبلغ مادي.
38هل هناك مجالت ذات معامل تاثير مختصة بالدراسات االنسانية ؟نعم هناك مجالت في جميع الدراسات االنسانية ويمكن من خالل الرابط التالي الضغط على الخيار الثاني  Browse sourcesثم  Areas All subjectومن ثم
اختيار التخصص المراد وستظهر عناوين المجالت مباشرة مع تفاصيل المجلة وجنسيتها ،خذ العنوان وابحث عنه باالنترنيت ستظهر المجلة مباشرة
https://www.scopus.com/sources?zone=&origin=NO%20ORIGIN%20DEFINED
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 40ماهي جنسية دار النشر Elsevier؟هولندية تاسست عام  1880وارباحهم السنوية اكثر من مليار دوالر وتعتبر اقوى واهم ناشر في العالم
41ماهي جنسية مجالت Elsevier؟من كل جنسيات العالم البريطانية واالوربية واالمريكية واالسيوية ومنها العربية كالسعودية والمصرية وتوجد مجلة واحدة عراقية جديدة
لجامعة كربالء ليس لها معامل تاثير االن
http://www.journals.elsevier.com/karbala-international-journal-of-modern-science/
42ماهو موقع Science Direct؟وهو الموقع الذي يحتوي على مجالت وكتب دار النشر  Elsevierيدار من قبل شركة بريطانية في لندن ويحتوي على جميع مواقع المجالت ومن
خالله يتم ارسال البحوث لغرض النشر
 43هل ممكن ان انزل بحوث من موقع Science Direct؟يجب االشتراك من قبل الجامعة ودفع االجور الالزمة ،وفي حالة عدم االشتراك يمكن فقط تنزيل بعض المجالت التي تكون مجانية التنزيل وايضا
بعض البحوث من المجالت الغير مجانية والتي تكونOpen Access
44ماهي شركة  RELX Group Known as Reed Elsevier؟وهي الشركة االم (بريطانية-هولندية) تمتلك  Elsevierو  ScienceDirectو  Scopusو  Knovelباالضافة الى شركات اخرى في تخصصات
مختلفة للمزيد /https://www.relx.com :

 45-هل هناك تفاصيل اكثر عن كل مجلة؟ http://journalinsights.elsevier.com/journals/0167-4048
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نعم عند الدخول على صفحة المجلة ستكون هناك معلومات حول معامل التاثير وسرعة النشر وفي بعض االحيان نسبة القبول.
بصورة عامةhttps://www.elsevier.com/catalog?producttype=journal :
كمثالhttps://www.journals.elsevier.com/computers-and- :
security?author=&cat0=27364&cat1=&categoryrestriction=&imprintname=&producttype=journal&q=&sort=releva
nce
كمثال اخر http://www.journals.elsevier.com/applied-thermal-engineering
http://journalinsights.elsevier.com/journals/1359-4311

 46لماذا في بعض االحيان يتاخر التقييم كثيرا؟في بعض االحيان المقيم تنتهي مدته واليرسل التعديالت مما يجب على المحرر ارسال البحث لمقيم جديد واالنتظار من جديد...المجالت السريعة هي التي محرريها
يرسلون البحث لخمس مقيمين او اكثر وبمجرد ان يحصلوا على تعليقات كافية التخاذ القرار حتو ولو من اثنين يتخذون القرار..ولذلك تكون اسرع..فالموضوع اغلبه
هو يعتمد على مهارة وخبرة المحرر
47هل تطلب المجلة اسماء لمقيمين من قبل المؤلف؟ نعم في االغلب ثالث الى خمس اسماء48كيف ارشح اسماء المقيمين للمجلة؟عادة عند ترشيح اسماء المقيمين للمجلة يجب ان اليكون عشوائي وانما اما ان يكون المقيم المرشح
هو له بحث استخدم كمصدر في نفس البحث او ان يكون لديه ابحاث منشورة في نفس المجلة او بنفس االختصاص الدقيق لموضوع البحث
49هل االفضل اختيار مقيمين اعرفهم شخصيا؟االفضل هو عدم وجود عالقة او مصلحة بين المقيم والمؤلف واختيار اشخاص معهم عالقة شخصية غير صحيح حتى ولو كان الغرض هو فقط التسريع باتخاذ القرار
بدون التاثير على نوعية القرار
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 50كيف اختار المجلة االسرع؟يمكن ايضا استخدام الموقع التالي للمساعدة في ترشيح المجلة المناسبة مع بيان مدة اتخاذ القرار بعد كتابة عنوان البحث والملخص وتحديد التخصص ،بعض االحيان
اليظهر الموقع جميع الخيارات المتاحة للنشر وانما المجالت االهم فقط http://journalfinder.elsevier.com/
51هل هناك قوائم موحدة باسماء المجالت مع معدل سرعة النشر لكل واحدة؟نعم ،بمجرد كتابة  Fast Publication in Computer Scienceفي الكوكل ستظهر قائمة باسماء المجالت في علوم الحاسوب مثال ،يمكن فقط تغيير كلمة
علوم الحاسوب باي تخصص اخر للحصول على قائمة المجالت بالتخصص االخر
كمثال https://www.elsevier.com/physical-sciences/fast-publication-in-computer-science
52ماهي ميزات مجالت Elsevier؟مجانية النشر ،عالمية االنتشار تقرا في اغلب جامعات العالم والشركات

 53هل النشر صعب في مجالت Elsevier؟ تعتمد على المجلة فمنها ماهوسهل ومنها صعب ومنها ماهو صعب جدا54هل المجالت تقبل فقط البحوث العملية؟ كال ،ممكن ان يكون البحث عملي او نظري او محاكاة باستخدام برامج كومبيوتر55ماهي ميزات التي تقدمها مجالت Elsevier؟من خالل حساب المؤلف يمكن للمؤلف ارسال مسودة البحث الكترونيا مع تتبع لخطوات التقييم  ،وبعض المجالت ترسل ايميل العالم المؤلف بكل خطوة ،وايضا
هناك خدمة التدقيق والتصحيح اللغوي قبل ارسال البحث للمجلة وهي خدمة منفصلة عن المجالت واختيارية وليست مجانية من خالل الرابط التالي
http://webshop.elsevier.com/languageservices/languageediting/
56في مجالت  Elsevierكم تبلغ مدة التقييم؟عادة في مجالت السفير المدة تكون كاالتي :اسبوعين لدى المحرر التخاذ القرار االولى ،اسبوع لدى المقيم للموافقة على التقييم ،ثالثة اسابيع الرسال التقييم
للمحرر ،اسبوعين للمحرر التخاذ القرار بعد استالم العدد الكافي من التقييمات الذي يراه المحرر كافيا التخاذ القرار ،شهرللمؤلف الجراء التعديالت ،وتعاد المدد من
جديد للتعديالت

 57-هل هذه المدد ثابته؟

كال ،تعتمد على تفرغ المحرر والمقيمين ،عادة المحرر هو ايضا دكتور في جامعة ولديه التزامات من محاظرات واشراف وبحوث والتزامات ادارية ،باالضافة الى التمتع بالعطل
واالجازات ،وفي بعض االحيان تكون المدة اسرع من المدة المقررة.

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

نعم ،ممكن التواصل مع المحرر نفسه (غالبا يكون مشغول وممكن ان يتاخر الرد) ويمكن ايضا التواصل مع االدارة العامة للمجالت من خالل االيميل (االجابة خالل  24ساعة) او
التواصل بالتلفون او التواصل معهم مباشرة بخدمة الجات (يفضل يوم السبت واالحد الن الزخم يكون اقل ) من خالل الموقع التالي

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

 59-هل هناك تشدد مع البحوث من العراق الن نسبة الرفض عالية للبحوث من الجامعات العراقية؟

اليوجد اي تشدد على جنسية محددة ،وانما المشكلة في البحوث من الجامعات العراقية التي ترفض فهي ليست بمستوى المجالت  . .ليس في الغالب طبعا.
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http://service.elsevier.com/app/chat/chat_launch/supporthub/publishing/session/L3RpbWUvMTQ3ODE4NzI0MC9zaWQvZ0RlWHBLMm4%3D/

 60كيف يكون البحث بمستوى المجالت؟يحب ان يكون البحث ذو فكرة جديدة او ذو نتائج غير مكررة مع استخدام مصادر حديثة جدا (يفضل جزء منها الخر سنة) من مجالت ذات معامل تاثير ويفضل ايضا استخدام مصادر من نفس
المجلة ،وايضا يكون خالي من االخطاء اللغوية وذو مخططات وصور واضحة وعالية الدقة ،مع استعمال البرامج الحديثة عند الحاجة
61كثير من البحوث ترفض من رئيس المحررين او من محرر المجلة؟نعم العقبة االكبر هو المحرر النه يكون خبير ومحترف جدا في تخصص البحث ويمكن ان يميز ان البحث ذو فكرة جديدة او مكررة بسهولة النه يعرض عليه يوميا بحوث كثيرة جدا تصل
مجموعها الى  10000بحث سنويا في بعض المجالت
62هل للمجلة مقر محدد؟ليس للمجالت مقر بل هناك مقر لدار النشر ،والمحريين والمقيمين هم من دول وقارات مختلفة ويتم ارسال البحث والتقييم الكترونيا باالنترنيت

 63-لماذا يفضل النشر في مجالت  Elsevierعن النشر في المجالت العراقية؟

التمتلك المجالت العراقية امكانيات المجالت االجنبية حيث المجالت االجنبية لها اتصاالت بمقيمين بجميع التخصصات الدقيقة من مخثلف دول العالم ويكونون محترفين يمتلكون معلومات
حديثة جدا من خالل عملهم في الجامعات والشركات االجنبية وحضورهم الموتمرات العالمية ،وبهذا المؤلف سيحصل على تقيمات ومقترحات مهمة ومن خلفيات مختلفة مجانا

64-هل يرفض البحث اذا كان المؤلف اليحمل شهادة دكتوراه؟

ليس هناك شرط الشهادة او اللقب العلمي للمؤلف او المؤلفين فيمكن صاحب شهادة الدكتوراه او الماجستير او البكالوريوس او الطلبة ارسال البحوث ،الجودة هي المعيار

65-ماهي الفائدة للمؤلف من النشر في المجالت الرصينة؟

66-ماهي الفائدة للجامعة من النشر في المجالت الرصينة؟

Question

النشر في المجالت الغير معتمدة يستفاد منه فقط القراء بينما في المجالت الرصينة يستمر احتساب عدد الذين يستخدمون البحث في حساب المولف حيث هناك رقم  h-indexلكل مؤلف
لعد البحوث ومرات استخدام البحوث وهذا الرقم هو مهم للحصول على الوظائف او المنح البحثية  post-doctoralفي الجامعات العالمية ،وايضا يسهل الحصول على الزماالت والقبوالت
لطلبة الماجستير للحصول على مقاعد الدكتوراه في الجامعات العالمية
يتم توثيق عدد البحوث لكل جامعة وتستعمل االحصائات بتصنيف الجامعات وتحديد تسلسلها واليؤخذ بالبحوث المنشورة في المجالت والمؤتمرات المحلية او الغير مسجلة في سكوبس او
ثومسن رويترز

67-ماهي الفائدة للعراق من النشر في المجالت الرصينة؟

يتم توثيق عدد البحوث المنشورة باسم العراق ويعتبر معيار ليس فقط للتقدم العلمي والمساهمة في بناء العلوم والمعارف وانما ايضا يعطي سمعة جيدة لعلمية االستاذ والطالب
العراقي في المحافل الدولية والجامعات االجنبية وزيادة التعاون مع الجامعات العراقية

68-كيف يمكن زيادة النشر في المجالت الرصينة؟

تحفيز االساتذة والمعيدين من خالل المكافئات المالية والمعنوية وذلك بمنح كتاب شكر وتقدير مع قدم خدمة عن كل بحث ولجميع المشاركين في البحث ،وايضا ممكن اصدار تعليمات
لطلبة الدبلوم والماجستير بحيث يتم اضافة درجات محددة على المناقشة او على المعدل العام عن كل بحث مستل ينشره الطالب في مجالت رصينة ذات معامل تاثير ،وايضا يمكن لطلبة
الدكتوراه تسهيل المناقشة عليه في حالة نشره لبحث في مجلة رصينة وايضا اذا قام بنشر اكثر من بحث يمكن ان يعفى من المناقشة باعتبار ان البحوث قد قيمت من خبراء وال داعي
لتقييمها مرة ثانية ليكون حافز على النشر ،حسب بيانات وزارة التعليم العالي فان العام الماضي شهد مناقشة حوالي  7000اطروحة لو ان نصف العدد تمكنوا من نشر بحث واحد لكن سنويا
ينشر  3500بحث فقط من االطاريح

Question

 69من هم اكثر الذين يواجهون مشاكل في النشرفي المجالت االجنبية؟المشكلة االكبرفي النشر في المجالت االجنبية هي الساتذة التحصصات االنسانية اكثر من التخصصات الهندسية والطبية وذلك الن مستوى اللغة االنكليزية لدى
االطباء والمهندسين افضل بحكم دراستهم بالبكلوريوس والماجستير باالنكليزي لذلك يكون عليهم اسهل كتابة البحوث ..بينما اساتذة التخصصات االنسانية
دراستهم بالعربي فتكون لغة الدكتور المتخرج هي لغة متواضعة النه لم يدرس ويمارس باللغة االنكليزية في الجامعة بشكل واسع
 70كيف يمكن تحسين اللغة االنكليزية؟ممكن من خالل الدورات والحلقات التعليمية في اليوتيوب ،واالهم هو التركيز على الكتابة االكاديمية التي لها اسلوب خاصAcademic writing
 71هل هناك كتاب يشرح بالتفصيل كيفية كتابة البحوث بطريقة مقبولة من المجالت االجنبية؟نعم هناك عدة كتب تشرح بالتفصيل الكتابة االكاديمية ولكل تخصص ،من الكتب الممتازة وذات لغة سهلة ويحتوي على امثلة هو Science research
 for non-native speakers of English writingالذي يمكن شراءه من االمزون او قرائته اونالين من مكتبة كوكل عن طريق الرابط التالي
https://books.google.co.uk/books?id=nu9LZ1x8l8oC&printsec=frontcover&dq=Science+research+writing+for+nonnative+speakers+of+English&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=Science%20research%20writing%20for%20nonnative%20speakers%20of%20English&f=false
 72هل هناك مواقع تساعد في تصحيح الكتابة باللغة االنكليزية؟ نعم هناك الكثير من المواقع المجانية على االنترنيت تقوم بتصحيح النص قدر المستطاع منناحية القواعد والتنقيط وهناك موقع سهل وجيد في الرابط التالي http://www.reverso.net/spell-checker/english-spelling-grammar/
73كيف يتم استخدام هذا الموقع؟يتم كتابة او لصق النص المراد تصحيحه على ان اليزيد عن  600حرف في كل محاولة ثم اختيار فقط اللكنة المراد استخدامها وهي اما االنكليزية او البريطانية ومن
ثم الضغط على  Checkسيقوم البرنامج بالتصحيح في حالة وجود اخطاء ،والضافة نص جديد الضغط على  New textومن ثم تكرار نفس العملية
74-هل التصحيح هو دقيق %100؟ ليس دائما  %100ولكن يقلل االخطاء قدر المستطاع ،باستعماله سيكون النص اقل اخطاءا

Question

 75هل ممكن كتابة النص بالعربي في موقع  Google translateومن ثم ترجمة النص الى االنكليزية؟ كال سيكون النص غير صحيح وغير مفهوم76هل يجب ان يكتب البحث باللكنة االنكليزية ام بالبريطانية ؟يمكن استخدام اي واحدة منهما على شرط ان يكون البحث باكمله بنفس اللكنة اي عدم استخدام لكنتين بنفس البحث
77ماهو الفرق بين اللكنتين؟بعض الكلمات تختلف حروفها بين اللكنة البريطانية عن اللكنة االنكليزية ،ويمكن ايضا اختيار اللكنة من خالل برنامج الوورد عند الكتابة والبرنامج سيصحح الكلمة
تلقائيا حسب اللكنة المختارة
 78الجامعة او الكلية التي اعمل فيها التمتلك مختبرات واجهزة يمكن اجراء بحوث يمكن نشرها في المجالت الرصينة؟يمكن اختيار بحوث تالئم ماموجود من اجهزة في جامعتك او جامعة ثانية
 79لم اجد اي جهاز او مختبر في جامعتي او اي جامعة اخرى يصلح الختصاصي البحثي؟يمكن كتابة بحث نظري وليس عملي او استخدام بيانات او تجارب منشورة في بحثك ان امكن ،وايضا ممكن اجراء البحوث التي تعتمد على االستبيانات او البرامج او ان
تكون البحوث مقترحات نظرية كاالشتقاقات اولتطوير نظام اومعالجة مشكلة
80هل المجالت الرصينة ذات معامل التاثير تقبل بالبحوث النظرية؟ نعم تقبل اذا كان فيها فكرة او نتائج جديدة81هل ممكن مشاركة باحثين اخرين في بحثي؟ نعم فليس هناك عدد محدد من قبل المجالت لالسماء المشاركين في البحث 82هل ممكن االستعانة بجامعة اجنبية باستخدام اجهزتهم او كومبيوتراتهم الحديثة؟نعم يمكن مراسلة اي باحث لديه اجهزة تحتاجها في بحثك واالستفسار فيما كان باالمكان زيارتهم الكمال البحث او ارسال عينات بالبريد وهم من يقومون
بالفحوصات مقابل ان يكون اسم الباحث والجامعة المشاركة في البحث

Question

 78الجامعة او الكلية التي اعمل فيها التمتلك مختبرات واجهزة يمكن اجراء بحوث يمكن نشرها في المجالت الرصينة؟يمكن اختيار بحوث تالئم ماموجود من اجهزة في جامعتك او جامعة ثانية
 79لم اجد اي جهاز او مختبر في جامعتي او اي جامعة اخرى يصلح الختصاصي البحثي؟يمكن كتابة بحث نظري وليس عملي او استخدام بيانات او تجارب منشورة في بحثك ان امكن ،وايضا ممكن اجراء البحوث التي تعتمد على االستبيانات او البرامج او ان
تكون البحوث مقترحات نظرية كاالشتقاقات اولتطوير نظام اومعالجة مشكلة
80هل المجالت الرصينة ذات معامل التاثير تقبل بالبحوث النظرية؟ نعم تقبل اذا كان فيها فكرة او نتائج جديدة81هل ممكن مشاركة باحثين اخرين في بحثي؟ نعم فليس هناك عدد محدد من قبل المجالت لالسماء المشاركين في البحث 82هل ممكن االستعانة بجامعة اجنبية باستخدام اجهزتهم او كومبيوتراتهم الحديثة؟نعم يمكن مراسلة اي باحث لديه اجهزة تحتاجها في بحثك واالستفسار فيما كان باالمكان زيارتهم الكمال البحث او ارسال عينات بالبريد وهم من يقومون
بالفحوصات مقابل ان يكون اسم الباحث والجامعة المشاركة في البحث
 83هل من الممكن استخدام كومبيوتر متطور في جامعة ثانية او في دولة ثانية عن بعد؟نعم يمكن باستخدام البرنامج المجاني  TeamViewerحيث بمجرد وضعه على سطح المكتب وبدون تنصيبه على الكومبيوترين يمكن استخدام البرامج الموجودة
على احدهما من قبل االخر من خالل باسوورد يحدده البرنامج لكل كومبيوتر ،يمكن تنزيل البرنامج من الرابط التالي https://www.teamviewer.com/en/
 84مافائدة برنامج  TeamViewer؟ ممكن من خالله استخدام كومبيوترك الشخصي بالدخول على كومبيوتر بعيد عنك حيث يمكنك من الدخول عليهواستخدامه كانك فعال تستعمل الكومبيوتر البعيد بعد الحصول على رمز الدخول وكلمة المرور للكومبيوتر الثاني

Question

 85هل هناك كومبيوترات تختلف عن الكومبيوترات االعتيادية؟نعم هناك كومبيوترات فائقة السرعة ،مثال في بعض البرامج الهندسية تكون الكومبيوترات االعتيادية قاصرة على محاكاة الحاالت المعقدة المكانياتها الضعيفة
بينما تكون الكومبيوترات فائقة السرعة تستطيع محاكاة الحاالت المعقدة ،وايضا بعض الحاالت تاخذ اشهر حتى تحل بالكومبيوترات االعتيادية بينما يمكن حلها
بساعات في الكومبيترات السريعة
86مالفائدة من حل مسائل معقدة بكومبيوترات عالية السرعة؟تزيد من نسبة قبول البحث النه يحتوي على نتائج جديدة ومعقدة واليمكن الحصول عليها بسهولة ومكلفة وتكون مفيدة للقراء
 87تخصصي اليمكن نشر بحث نظري فيه؟ يمكنك اجراء بحثReview 88ماهو بحث (المراجعة) Review؟هو بحث يستعرض جميع البحوث المنشورة في موضوع معين وتبويب البحوث وتلخيص النتائج وااليجابيات والسلبيات للبحوث السابقة واستنتاج ماهي المجاالت التي
تراها مهمة وتحتاج الى بحث اضافي
89هل هناك انواع من بحث ال Review؟نعم ،هناك(المراجعة) Reviewوهناك ايضا (المراجعة النقدية)  Critical Reviewالتي تكون فيها نقاش من المؤلف وابداء اراءه واستنتاجاته حول البحوث
السابقة بشكل اكثر
90هل بحث ال  Reviewيقبل في المجالت ذات معامل التاثير؟نعم يقبل ،وايضا هناك مجالت متخخصة فقط لل  Reviewفي بعض التخصصات

Question

 91هل هناك امثلة لبحوث ال  Reviewفي المجالت الرصينة؟ نعم هناك الكثير من البحوث منها كامثلة في الروابط التالية بعد الدخول الى الصفحة اضغط علىDownload PDFفي اعلى يسار الصقحة
مجال الهندسة الميكانيكية http://ac.els-cdn.com/S0196890414001939/1-s2.0-S0196890414001939-main.pdf?_tid=94887f82-a436-
11e6-b5c4-00000aab0f6b&acdnat=1478446680_bb4d355d8fe3b74ed6eb85eaf1e77af4
مجال الطب http://ac.els-cdn.com/S0104001415000688/1-s2.0-S0104001415000688-main.pdf?_tid=49c63580-a430-11e6-882e-
00000aacb35e&acdnat=1478443978_2228ca6fc4d4c5863ddd866cfccccb82
مجال الجيولوجيا http://ac.els-cdn.com/S1631071315001480/1-s2.0-S1631071315001480-main.pdf?_tid=37c3ae50-a433-11e6-
97a5-00000aacb362&acdnat=1478445236_c57e9da6a5f2036fafa3213fc78ccff1
مجال التربية http://ac.els-cdn.com/S0021755715000443/1-s2.0-S0021755715000443-main.pdf?_tid=ce687f48-a433-11e6-95a4-
00000aacb361&acdnat=1478445489_21f3a7ba4686481b0420653ff13c3263
92ماهي فوائد بحث ال  Reviewللمؤلف؟ يمتاز بحث  Reviewبكثرة استخدامه كمصدر من قبل االخرين ممايزيد  h-indexللمؤلف بشكل كبير93ماهي المتطلبات الالزمة لبحث Review؟ يحتاج فقط مصادر واليحتاج الى مختبر او اجهزة او برامج كومبيوتر94ماهي الصعوبات النجاز بحث Review؟ يحتاج عادة الى وقت طويل لقراءة البحوث السابقة وكتابة البحث95هل انجاز بحث  Reviewمهم لطلبة الدراسات العليا ولالساتذة؟نعم مهم جدا وكل اطروحة يمكن نشر بحث  Reviewمنها النه يمثل الفصل االول من كل اطروحة ،وبالنسبة لالساتذة يمكنهم ان يفصلوا جزء  Reviewعن اي
بحث يرغبون بانجازه وينشرونه بشكل منفصل بحيث يكون لديهم بحثين بدل بحث واحد ،كمثال اذا كان عنوان البحث االصلي هو (تطوير نظام حقن الوقود لمحرك
السيارة) يمكن نشر بحث  Reviewهو (االنظمة المستعملة في حقن الوقود لمحرك السيارة) وبهذا نفس البحوث التي قرات النجاز البحث االصلي يمكن استخدامها
في بحث الرفيوبمجهود ووقت اضافي بسيط

Question

 96ماهو اهم عنصر لقبول بحث  Review؟ ان يكون موضوع بحث  Reviewدقيق جدا والمصادر حديثة ومن مجالت رصينة 97كم يبلغ عدد البحوث منشورة في مجالت ومؤتمرات رصينة من جامعات ووزارات العراق؟14024بحث مسجل في سكوبس باسم العراق منذ عام  1937الى حد االن في جميع التخصصات
98ماهو وضع العراق بالنسبة لدول الجوار؟حسب احصائيات سكوبس الخر عشرين سنة فان العراق نشر في جميع التخصصات حوالي  11الف بحث ،بينما تركيا نشرت  434الف ،ايران  333الف ،مصر  137الف،
السعودية  111الف ،االمارات  31الف ،االردن  28الف ،لبنان  20الف،الكويت  18الف ،قطر  13الف ،عمان  12الف ،سوريا  5االف ،بحرين  4االف ،فلسطين  4االف ،اليمن
الفين
99ماهو عدد البحوث المنشورة الفضل خمس جامعات عراقية منذ تاسيسها؟جامعة بغداد  ،4009جامعة الموصل  ،2138جامعة البصرة  ،1817الجامعة التكنولوجية  ،1270الجامعة المستنصرية  752بحث
100ماهو وضع الجامعات في دول الجوار في عدد البحوث المنشورة منذ تاسيسها؟كمثال جامعة طهران  38683بحث ،جامعة الملك عبد العزيز  ،24776جامعة اسطنبول  ،19817جامعة الكويت  ،11391الجامعة االردنية  ،8931جامعة دمشق
1462
101ماهو المثير بالنتائج اعاله؟البحوث المنشورة لجامعة الكويت فقط تعادل تقريبا  3اضعاف بحوث جامعة بغداد ،وبحوث جامعة الكويت تعادل  %80من بحوث الجامعات العراقية جميعها منذ
تاسيسها
102ماهو الجيد في النشر بالنسبة للجامعات العراقية؟زيادة النشر للجامعات العراقية حيث في اخر سنوات كانت عدد البحوث المنشورة كاالتي (1355=2016بحث) 1310=2015( ،بحث) 1366=2014( ،بحث)1176=2013( ،
بحث)1024=2012( ،بحث) بينما كانت البحوث المنشورة في سنوات سابقة كاالتي( 99=2002بحث)86 =2001( ،بحث) 84=2000( ،بحث) 63=1999( ،بحث)

Question

 103ماهو الغير جيد في نشر البحوث في المجالت االجنبية بالنسبة للباحثين العراقيين في الجامعات العراقية؟اختيارهم لمجالت ذات معامل تاثير ضعيف واغلبها من الدول االسيوية وليست تابعة لدور نشر عالمية ،باالضافة الى اغلبهم نشروا بحوثهم في مجالت ليست
مجانية مماخسروا مبالغ تتراوح (700-300دوالر) عن كل بحث ،وايضا بعضهم نشر بحثه بمجلة تدعي لها معامل تاثير ولكنه ليس نفس معامل تاثير سكوبس او
ثومسن رويترز
104ماهي اغلب اسباب رفض البحوث للعراقيين من الجامعات العراقية؟ضعف اللغة االنكليزية ،افكارهم البحثية ليست جديدة ،استخدامهم اجهزة او برامج قديمة ،استخدامهم مصادر قديمة (يجب ان يحتوي البحث على مصادر الخر سنة
قدر االمكان واالعتماد على بحوث المجالت ذات معامل تاثير اكثر من الكتب وبحوث المؤتمرات)
 105ماهو اهم عنصر ضعف لدى الباحثين العراقيين؟ عدم القراءة الكافية للبحوث السابقة ،عادة لكتابة بحث يجب قراءة مااليقل عن  100-50مصدر من مجالترصينة
106ماهو الشي الذي يجب على الباحثين العراقيين العمل عليه؟ ترك المجالت االسيوية ذات المعامل تاثير ضعيف والغير مرتبطة بدور نشر عالمية والمكلفةوالتوجه الى المجالت المرتبطة بدور نشر اوربية وعالمية والمجانية ذات االنتشار الواسع في الجامعات العالمية الرصينة
107من هو جفري بيل  Jeffrey Beall؟ وهو دكتور يعمل في جامعة كولورادو االمريكية تخصصه مكتبات باالضافة الى عمله كناقد للمجالت ولدور النشر،سيرته الذاتية في الرابط التالي https://en.wikipedia.org/wiki/Jeffrey_Beall
 108ماهي فعاليات جيفري بيل في مجال النشر العلمي؟ يقوم جفري بمتابعة المجالت ودور النشر الوهمية والمفترسة لتنبيه المؤلفين باالبتعاد عنها من خاللموقعه على االنترنيت  Scholarly Open Accessفي الرابط التالي https://scholarlyoa.com/
109هل جيفري لديه قائمة بدور النشر الغير رصينة؟ نعم وتحدث باستمرار وموجودة في الرابط التالي https://predatoryjournals.com/publishers/110ماهي معايير التي يتبعها جفري للحكم على ان دار النشر غير رصينة؟المعايير التي يتبعها جفري في الرابط التالي https://predatoryjournals.com/metrics/
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 111ماهي المجالت المفترسة؟وهي مجالت التتبع اصول نشر البحث العلمي من ناحية التقييم والمحتوى العلمي واالنتحال وانما هدفها الرئيسي هو الحصول على المال من خالل استالمها اجور
النشر من المؤلف ،مخاطرها ليست باخذ االموال فقط وانما بنشر بحوث ذات معلومات غير دقيقة او غير صحيحة يمكن للباحثين واالطباء والطلبة االعتماد عليها
وهي غير صحيحة
112ماهي المجالت الغير رصينة؟ وهي مجالت موجودة وتنشر بحوث ولكنها متساهلة في عملية التدقيق والتتبع اصول النشر بدقة 113ماهي اهم االساليب التي تتخذها المجالت المفترسة لاليقاع بالمؤلفين؟ لديها عدة اساليب اههما هو ادعائها بان المجلة لها معامل تاثير114هل ان المجالت المفترسة التي تدعي انها لها معامل تاثير فعال هي تمتلك معامل تاثير؟نعم ولكن هناك اكثر من معامل تاثير غير رصين او وهمي حيث ان معامل التاثير الرصين هو فقط الصادر من ثومسن رويتز وسكوبس والتي تم شرحهما في االسئلة
اعاله
115هل هناك قائمة باسماء معامل التاثير الغير رصين؟ نعم لدى جفري قائمة تحدث باستمرار بخصوص اسماء ومواقع معامل التاثير الغير رصين وكما موضحة فيالرابط https://predatoryjournals.com/metrics/
116هل هناك قائمة بالمجالت المفترسة او الغير رصينة؟نعم لدى جفري قائمة تحدث باستمرار بخصوص اسماء المجالت المفترسة والغير رصينة وكما موضحة في الرابط
التالي https://predatoryjournals.com/journals/
 117ماهي االساليب االخرى التي تتبعها المجالت المفترسة لاليقاع بالمؤلفين؟تضع على موقعها شعارات لمؤسسة ثومسن رويترز او تدعي بان لها  ReasercherIDمن قبل ثومسن رويترز او ترسل الى المؤلفين بدعوة اختيارك محرر او رئيس
محررين للعدد القادم ،وتدعي ايضا بانها مجلة سريعة وخالل ايام سيصلك قبول بحثك ،وايضا تقوم بعرض اسماء لمؤلفين من جامعات عالمية على موقعها تدعي
بانهم نشروا بحوثهم او ابدوا اعجابهم بالمجلة ،وايضا اختيار اسماء للمجالت الوهمية تكون قريبة من اسماء لمجالت رصينة ،باالضافة الى ان بعض المجالت
المفترسة تقوم بتغيير اسمها باستمرار وخصوصا بعد اكتشافها من قبل جفري
118-هل االسماء التي يذكرها جفري بخصوص المجالت ودور النشر المفترسة هي ملزمة؟ كال فهي تعبر عن متابعته للموضوع وارائه مهمة ولكن غير رسمية
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 119ماهي االمور االخرى التي يتابعها جفري؟ايضا يتابع البحوث المنشورة من ناحية اتباعها للمعايير من ناحية استخدام المصادر وحقوق الملكية وغيرها وعندما يجد هناك خرق يقوم باالتصال بمحرر المجلة
لمعرفة راييه ،الرابط التالي هو الحد رسائل جفري الحد محرري المجالت اعتراضه حول احد المؤلفين نشر بحث وقد نقل نصوص من بحث اخر بدون تغيير رغم ذكر
المصدر https://scholarlyoa.files.wordpress.com/2014/03/email-report-and-documentation-2.pdf
 120ماهي الخدمات االخرى التي يقدمها موقع جفري؟موقع جفري هو عبارة عن مدونة يمكن من خاللها ابداء الراي من قبل اي شخص الي بوست وايضا يمكن االستفسار عن اي مجلة او دار نشر او معامل تاثير
وسيقوم جفري باالجابه وهو متابع جيد لجميع االراء واالسئلة ،وايضا ممكن مشاهدة اراء االخرين وتعليقاتهم اسفل كل بوست وراي جفري بخصوصه
 121ماهي االجراءات التي يجب على المؤلف اتباعها لعدم وقوعه ضحية المجالت المفترسة والوهمية؟التاكد من اعتماد المجلة من قبل سكوبس او ثومسن رويترز قبل ارسال البحث وكما موضح في االسئلة اعاله ،وتجنب المجالت التي تطلب اجور نشر واالكتفاء
بالمجالت المجانية قدر االمكان ،واالبتعاد عن المجالت ودور النشر المذكورة في موقع جفري
122ماهو ال  Self-Plagiarism؟هو استخدام نفس النصوص او المعلومات او النتائج او الصور في بحثين لنفس الباحث بدون االشارة للبحث االول كمصدر
 123هل يجوز استخدام الصور والمخططات من المصادر او المواقع االلكترونية في بحثي كما هي؟يجوز على ان يكون المؤلف قد حصل على موافقة باستعمال الصورة او المخطط في بحثه حيث اليكفي اخذ الصورة مع فقط ذكر المصدر بدون الموافقة
 124هل يجوز استخدام الصور والمخططات المنشورة في بحثي السابق واعادة استخدامها في بحثي الجديد كما هي؟اليجوز بدون اخذ الموافقة من دار النشر الذي نشر البحث االول حتى وان كان نفس دار النشر ونفس المجلة وان ذكر المصدر
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 125لماذا اليجوز استخدام الصور او المصادر من بحثي السابق في بحثي الجديد كما هي؟الن البحث السابق الذي نشر في مجلة اصبح ملك لدار النشر او المجلة بحكم موافقتك على نقل حقوق الملكية الفكرية لدار النشر وبهذا اصبح دار النشر هو المالك
الشرعي والقانوني لبحثك االول ولكل مايحتويه ،فحين ترغب باستخدام جزء منه كما هو يجب اخذ الموافقة الخطية من دار النشراوال
126هل يجوز ارسال البحث لمجلتين بنفس الوقت؟اليجوز الن المؤلف عند ارسال بحثه سيوافق بالتاشير على  Terms and conditionsومن ضمنها التعهد بعدم ارسال البحث اثناء التقييم لمجلة او مؤتمر اخر
ويمثل هذا التعهد عقد واتفاق قانوني وشرعي يجب على المؤلف عدم نقضه وااليفاء بالعهد
 127رد المجلة تاخر طويال ولهذا قمت بارسال البحث لمجلة ثانية للتقييم الستغالل الوقت؟اليجوز الن عند ارسال البحث للمجلة االولى والموافقة على الشروط واالحكام لم تتعهد المجلة االولى بمدة محددة للتقييم واي مدة تذكر في موقع المجلة هي
معدل التاخر المتوقع للبحوث السابقة وليست تعهدا للمؤلف وقد تم شرح اسباب التاخر في اسئلة سابقة
128اذا تاخرت المجلة في تقييم البحث هل استطيع ارسال البحث لمجلة ثانية؟اليجوز ،ويجوز في حالة انه قد ارسلت طلبا مكتوبا لسحب البحث من المجلة االولى وقد حصلت على موافقة مكتوبة من المجلة االولى بسحب البحث
129كيف للمؤلف عدم الوقوع في ال Plagiarism؟اعادة كتابة النص والمعلومات والصور والمخططات واخذ الموافقات الالزمة الستخدام الصور والمخططات من دار النشر مع ذكر المصدر الي معلومة مهما كان
مصدرها حتى وان كانت المعلومة هي نتيجة لحوار مع صديقك اثناء الجلوس في الكافتيريا على سبيل المثال ،والتاكد بشكل دقيق للبحوث التي تقدم من قبل طلبة
الدراسات العليا قبل ارسالها للمجلة
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 130ماهو االجراء الذي ستقوم به المجلة في حالة اكتشافهم ان هناك تشابه او  Plagiarismمع بحوث سابقة عند ارسال البحث للمجلة؟يرفض مباشرة وفي بعض االحيان يرسل مع الرفض تقرير التشابه مع ذكر المصادر التي استخدمتها بشكل غير صحيح ،واذا كان التشابه مع بحوثك السابقة في بعض
االحيان اليرفض وانما يطلب باعادة كتابة النصوص المتشابه فبل ارسال البحث للتقييم
 131ماهو االجراء الذي ستقوم به المجلة في حالة كتشافهم ان هناك تشابه او  Plagiarismبعد نشر البحث؟تلغى البحوث وتختم باللون االحمر بكلمة  RETRACTEDوتوشر في صفحة المؤلف في موقع  Scopusوموقع  Thomson Routersو موقع Google
 Scholarويكون من الصعب او المستحيل قبول بحوث المؤلف في المستقبل وايضا من الصعب ايجاد وظيفة في جامعات اجنبية رصينة
 132هل هناك فعال بحوث اكتشف فيها ال  Plagiarismبعد نشرها؟نعم هناك بحوث كثيرة كما في المثال التالي والذي يوضح البحث الملغى وسبب االلغاء مع ذكر المصدر االصلي الذي تم النقل منه وايضا التاشير على صفحة المؤلف
في موقعGoogle Scholar
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032113002293
http://ac.els-cdn.com/S1364032112004686/1-s2.0-S1364032112004686-main.pdf?_tid=a1d5fe66-b3af-11e6-bc8a00000aab0f27&acdnat=1480147939_bda2a490b96f43a707f2d0ffdbbe7276
https://scholar.google.com/citations?user=mEd03TgAAAAJ&hl=en
https://www.researchgate.net/profile/Amin_Al-Ghonemy
133كيف للمجلة اكتشاف ال  Plagiarism؟اكتشاف التشابه يكون باستخدام برامج مخصصة بذلك كبرنامج  iThenticateالذي يكون متوفر في موقع  Turnitinيستعمل بشكل واسع من قبل المجالت
والمؤتمرات ،وهو برنامج امريكي يستخدم من قبل اغلب دور النشر ك  Springerو  Elsevierوايضا يستخدم من قبل اغلب الجامعات لفحص الواجبات واطاريح
الطلبة

Question

 134مالذي يقوم به البرنامج؟ يقوم البرنامج بكشف التشابه في النص مع البحوث السابقة المسجلة في موقع  ، CrossRefاما تحديد ال  Plagiarismيكونمن قبل الشخص المستخدم للبرنامج باالعتماد على نتائج التشابه حيث اليوجد برنامج لكشف ال  Plagiarismوانما البرامج هي لكشف التشابه
135ماهو موقع  CrossRef؟ وهو موقع مجاني ممول من قبل دور النشر يمنح رقم  DOIلكل بحث ينشر ويقدم قاعدة بياناته من نصوص البحوث لبرامجكشف ال ، Plagiarismرابط الموقع http://www.crossref.org/
136ماهي الخدمات االضافية التي يقدمها موقع  CrossRef؟عادة يقوم بمتابعة تطور حالة البحث ويمكن التعرف على تفاصيل اكثر عن البحث بعد الضغط على عالمة  CrossMarkالتي عادة توضع في الصفحة االولى للبحث او
على صفحة البحث على موقع المجلة وكما في المثال التالي (عالمة حمراء بداخل داءرة على جهة اليمين) يمكن الضغط عليها لمعرفة تفاصيل البحث
http://ac.els-cdn.com/S136403211630421X/1-s2.0-S136403211630421X-main.pdf?_tid=3b53233c-b3b2-11e6-ae0400000aab0f01&acdnat=1480149056_da0f205a1746851e1f3ab2529c93b3a5
137ماهي فائدة موقع  CrossRefللمجالت؟ايضا تتيح اغلب المجالت خدمة للمحرر والمقيم تقديم قائمة من موقع  CrossRefبالبحوث المشابهة بموضوع البحث المرسل للتقييم لغرض التعرف بسهولة
على البحوث المنشورة واالطالع عليها لتحديد االختالف وماهو الجديد في البحث ويكون جزء من قرار المحرر من رفض البحث او قبوله بناءا على هذه الخدمة
138ماهي فائدة موقع  CrossRefللمؤلف؟يمكن للمؤلف البحث في الموقع لمعرفة البحوث المنشورة لتجنب تكرار العنوان او االفكار البحثية او النتائج وايضا تعتبر وسيلة فعالة للبحث عن المصادر لكونه
مجاني ويحتوي على ماليين البحوث والكتب ويحدث آنيا ويعتبر اكبر مصدر لعناوين البحوث ،رابط الموقع http://www.crossref.org/
139هل يمكن تحميل البحوث من موقع CrossRef؟اليمكن تحميل البحوث مباشرة من موقع  CrossRefولكن يمكن الضغط على رابط رقم البحث  dx.doi.لتحويلك على موقع المجلة حيث اذا كانت المجلة مجانية
ستتمكن من تحميل البحث مباشرة اما اذا كانت غير مجانية فتكون متاحة فقط للمشتركين من الجامعات واالفراد

 140ماهي استخدامات بيانات موقع  CrossRefمن قبل  Scopusو Thomson Routers؟يستفاد من قاعدة بيانات موقع  CrossRefفي حساب عدد استخدام البحث كمصادر في بحوث االخرين الذي على اساسه يحسب معامل التاثير للمجلة
ويحسب  h-indexللمؤلف وللجامعة وللبلد
141هل جميع المجالت الموجودة في موقع  CrossRefهي تمتلك معامل تاثير؟كال المجالت الموجودة والمسجلة في موقع  CrossRefليس جميعها لديه معامل تاثير حيث اليشترط تسجيل المجلة في الموقع الحصول على اعتماد محدد
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