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الجزء ا�ولقرصنة المجالت العلمية
المختطفة أو الوهمية

المجلة المختطفة أوالمجلة الوهـمـيــــة 

المجالت المختطفة أو الوهمية
بعض سمات

 او قــد تكــون مجلــة غيــر أصيلــة لبعــض دور النشــر المحتالــة، حيــث تقــوم بإنشــاء مواقــع لمجــالت 
وهمية على شبكة االنترنت بمسمات مرموقة بهدف جذب أكبر عدد من الناشرين،

الموافقة السريعة على نشر ا�بحاث المقدمة دون تحكيم أو مراعاة جودة النشر.

ــر  ــن لنش ــتهدف ا�كاديميي ــي) تس ــد ا£لكترون ــر البري ــة عب ــة (وخاص ــة قوي ــة إلكتروني ــالت دعائي ــن حم ش

ابحاثهم او المشاركة في لجان التحكيم والمراجعة (خارج نطاق مجالهم العلمي).

تحكيم سريع جد» (خالل أيام معدوده ) وتعدد مرات النشر للمجلة.

ال تحتوي هذه المجالت على رقم تسلسلي معياري دولي (ISSN) أو تستخدم رقم غير صحيح.

ال تحمل هذه المجالت عناوين عمل رسمية أو تقدم عناوين مزيفة.

ال توجد سياسة واضحة لنشر المقاالت وأرشفتها على الموقع.

توفير عامل تأثير خاطئ.

بعــض المجــالت الوهميــة قــد تقــوم بتغييــر بســيط علــى إســم المجلــة ا�صليــة لخــداع الباحثيــن بأنهــا 

نفس المجلة ا�صلية.

تتضمــن هــذه المجــالت مقــاالت خــارج نطاقهــا المعلــن او تحتــوي علــى مقــاالت ذات جــودة بحــث رديئــة، 

وقد ال تكون أكاديمية على ا£طالق.

عنــد إعــالم الباحــث بقبــول البحــث, تكــون المالحظــات والتعديــالت المطلوبــة علــى البحــث -إن وجــدت- 

سطحية جد».

بعــد قبــول البحــث, يطلــب مــن الباحــث أن يدفع رســوم النشــر بواســطة بطاقة ا£ئتمــان فقط دون إرســال 

فاتورة الى المؤلفين.

تطلب هذه المجالت من الباحث دفع رسوم النشر في وقت قصير جد» (أيام معدودة).

قائمــة المجـالت المختطفة 

أو الوهمية المحتملة
المراجع

MARKETING UNIT

لتحديد المجالت

المــوثـــوقـــــــــة

 إما ان تكون مجلة أكاديميـــــة أصيـلــــــة، تـــــم إنـشــــــــاء مـــوقـــــــع إلكتـــــرونــــــــي وهمي لها على 
شــبكة ا£نترنــت مــن قبــل طــرف ثالــث (ناشــر وهمي)مضلل لغــرض ا£حتيــال علــى الباحثيــن من خالل 

توفير فرصة لنشر أبحاثهم بشكل سريع على ا£نترنت.

ــريع،  ــي والس ــي الدول ــر العلم ــن للنش ــة الباحثي ــتغلت حاج ــي اس ــة الت ــة الوهمي ــالت العلمي ــار المج ــرة، زاد انتش ــة ا�خي ــي اÃون وف
ــاالت  ــودة المق ــن ج ــق م ــن دون التحق ــى المؤلفي ــر عل ــوم النش ــرض رس ــق ف ــن طري ــث ع ــر البح ــالت نش ــذه المج ــل ه ــث تقب حي
ــر والنشــر ا�خــرى التــي توفرهــا المجــالت ا�كاديميــة الشــرعية، ويعــد هــذا النــوع مــن  وشــرعيتها ودون تقديــم خدمــات التحري

المجالت خطر» كبير» على المجتمع ا�كاديمي.

 هدفها ا�ساسي في كال االمرين تجاري مادي بحت.  



المجالت

 المختطفة أو الوهمية

تجنــب النشــر فــي المجــالت التــي  ترســل دعــوات للنشــر مــن خــالل البريــد ا£لكترونــي. فالمجــالت ذات الجــودة العاليــة عــادًة ال 
تستخدم مثل هذه الطريقة.

 MedLine / PubMed و Web of Science و Scopus :تحقــق مــن فهرســة المجلــة فــي قواعــد البيانــات المشــهورة (مثــل
Central): يمكنك التحقق من ذلك بالبحث عن عنوان المجلة و الرقم التسلســلي المعياري الدولي ISSN)) والناشــر في قواعد البيانات، 

ويجب التمكن من الوصول الى موقع المجلة من خالل الضغط على رابط (Link) موقع المجلة  الموجود في قاعدة البيانات.

تحقــق ممــا إذا كانــت المجلة عضــًوا في دليل الوصــول الحر لدوريــات (DOAJ) أو لجنــة أخالقيات النشــر (COPE) أو رابطة 
الناشــرين ا�كاديميين للوصول المفتوح (OASPA) أو الرابطة الدولية للناشــرين العلميين، التقنيين والطبيين (STM): يمكنك التحقق من 

عضويتها على المواقع ا£لكترونية ذات الصلة.

التحقــق مــن اســم المجلــة  بشــكل دقيــق بحيــث يكــون االســم مطابــق بشــكل كامــل لالســم الموجــود فــي قواعــد 
البيانات المدرجة فيها المجلة.

تحقــق مــن هيئــة التحريــر   تحقــق مــن رئيــس التحريــر وأعضــاء هيئــة التحرير مــن خالل صفحــة مؤسســتهم، أو مــن خالل 
الملفــات الشــخصية المهنيــة مثــل LinkedIn أو Research Gate أو ORCID أو معــّرف الباحــث. إذا لــم يتــم ذكــر المجلــة المعنيــة فــي 

ملفهم الشخصي، فاحذر!

تحقــق مــن موقــع المجلــة بدقــة  تحقــق مــن معلومــات االتصــال بالمجلــة؛ تحقــق مــن المعاييــر ا�كاديميــة للمجلة، 
تحقق من سياسات النشر، تحقق من رسوم المجلة إذا تم ذكرها بوضوح.

تحقــق مــن دار النشــر : هــل هــي شــركة لنشــر، أو جمعيــة مهنيــة، أو جمعيــة للمنــح الدراســية، أو جامعــة (بعــض دور النشــر 
 Elsevier, Springer & Nature, Wiley, Taylor and Francis, Sage, Emerald, Oxford University Press, Cambridge University) :المعروفة

(…press

يمكنكم التحقق من
 خــالل القوائم التالية

لتحقق من الرقم التسلسلي
(ISSN) المراجعالمعيــاري الـــــــدولي

نصائح لتجنب النشر في المجالت

في الوقت الحاضر، ال توجد طريقة مثالية تتيح للمؤلفين تحديد المجالت الوهمية. ومـع ذلك، تتـوفـر هنـا 
بعـض النصائـح لتجنـب التقديم في المجالت المختطفة أو الوهمية

الجزء الثاني

قـرصنــة


