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عادة نشر البحوث العممية بين محنة تقييم المجالت المصرية ا

 واخالقيات النشر العممى ، والمحمية
 

 * جمال عمى الدىشان /دأ.
 :مقدمة

ىيئة التدريس في  أعضاءيعد قرار الترقية يعد من أىم القرارات التي يتأثر بيا 
، لمبحوث ونشرىا ىيئة التدريس أعضاء جراءىم الدوافع إلأحد أتعد كما  ، الجامعات

بل وأحد الحقوق التى ينبغى ان يتمتع بيا كل من يشغل وظيفة عضو ىيئة التدريس 
 .في مؤسسات التعميم العالي ممثمة في الكميات الجامعية والمراكز البحثية

ليات واضحة ومحددة آرقية وضرورتيا وضرورة وجود نظم و ىمية التأانطالقا من 
ور متميز فى تنمية وتطوير التعميم الجامعى فى ليا وما يمكن ان تسيم بو من د

فقد نص قانون ، تحقق العدالة والموضوعية والشفافية فى عممية التقييم، مراحمو  كافة
( بأن تتولى لجان 91)  م فى مادتو رقم1491( لسنة 94) تنظيم الجامعات رقم

ن واألساتذة المساعدي  العممى لممتقدمين لشغل وظائف األساتذة اإلنتاجعممية فحص 
، لمدة ثالث سنوات  ويصدر بتشكيل ىذه المجان، أو لمحصول عمى ألقابيا العممية

 األعمىوموافقة المجمس  قرار من وزير التعميم العالى بعد أخذ رأى مجالس الجامعات
 .لمجامعات

 : محنة تقييم المجالت المصرية والمحمية
من قانون تنظيم الجامعات من الالئحة التنفيذية  31فى ضوء ما جاء بالمادة 

 األعمىيصدر وزير التعميم العالي بناء عمى اقتراح المجمس »التى نصت عمى ان 
اصدر ، «ات المنظمة لسير العمل في المجان العممية الدائمةجراءباإل االجامعات قرارً 

                                                           

 وفية جامعة المن -سبق لكمية التربيةصول التربية والعميد األأستاذ أ :جمال عمى الدىشان /دأ.*  
 (11،11،11عضو المجنة العممية لمترقيات فى الدورات )
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بناء عمى موافقة  12/1/1111بتاريخ  520  القرار الوزارى رقم وزير التعميم العالى
 ونظام التشكيل قواعد بشان، 11/11/1111لمجامعات بتاريخ  األعمىمس المج
 واألساتذة األساتذة لوظائف لممتقدمين العممي اإلنتاج لفحص العممية المجان عمل

 .تمك المجان التى سبق ذكرىا أىدافلتحقيق  المساعدين
كما تقوم بوضع قواعد تكفل معالجة موضوعية لممشكالت التى تنشأ عن تقويم 
البحوث وذلك من خالل تحقيق التوازن بين مكانة المجمة/الدورية وقيمة المحتوى 

وقدر مساىمة ، العممى لمبحث كما نصت عمييا القرارات الوزارية المتعمقة بذلك
وكذلك المشكالت التى تنشأ عن تباين تقدير المحكمين لمبحوث، من خالل  ، المتقدم

العممى  ونشاط التدريسى والخدمى  اجاإلنتوضع نماذج عامة لتقييم كل جانبى 
، نقطة من مجمل التقييم 91 اإلنتاجبحث يمثل ، داخل جامعتو وكميتو وقسمو

تقدير المجنة بناء عمى متوسط درجات المحكمين ونقاط تقييم  أساستحسب عمى 
بحث يتضمن التقييم النيائى  ، المجمة ونسبة مشاركة المتقدم وفق نماذج معينة

ومساىمة المتقدم ونقاط ، والتى تتضمن متوسط تقييم المحكين) بحوثنقاط ال، مجمل
المجمة او المؤتمر( + نتيجة المناقشة لمباحث + درجة تقييم القسم الداء عضو ىيئة 

 التدريس.
(  ضرورة ان  تقوم كل 11، 11، 11وقد تضمنت تمك القواعد  فى الدورات ) 
ة، العالمية واإلقميمية والمحمية في مجال لجنة عممية بتقييم المجالت والدوريات العممي

عمميا، بنظام النقاط آّلٍى حسب مستواىا، وذلك في إطار مجموعة من المعايير 
والضوابط والمعايير االسترشادية ضميل القرار الوزاى الخاص بتنظيم عمل تمك 

شبكة المعمومات عمى صفحة عمى عالن نتيجة أن تقوم المجنة بأعمى ، المجان
ولألقسام العممية بالجامعات المصرية  .عمي أن يتم مراجعتيا سنوياً ، العممية المجان

، أن ُترِسل إلي المجنة العممية المختصة ما تراه من مجالت أو دوريات عممية
 لتقييميا وضميا لمقائمة. 

 األعمىوغالبا ما تعتمد لجان الترقية فى القطاعات المختمفة بالمجمس 
الدوريات العممية التى تفتقد إلى التوحيد فى تقييميا،  لمجامعات عمى مجموعة من

حيث ال يوجد معايير موحدة يتم من خالليا تقييم تمك الدوريات ومنحيا الدرجات 
المناسبة التى تعكس مستواىا العممى وترتيبيا بين الدوريات التى تشترك معيا فى 

الذين يرغبون فى  المجان العممية أعضاءوىذا القصور يعانى منو  ، نفس القطاع
تحقيق أقصى مستوى من النزاىة المطموبة لتحكيم األبحاث المقدمة، كما يعانى منو 
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المتقدمين لمترقية أنفسيم الذين يرغبون فى التعرف عمى مستويات الدوريات التى 
يمكن النشر بيا مما يمكنيم من إتخاذ القرار بشأن الدورية المناسبة التى يمكن 

غياب تمك المعايير ال تجد مؤسسات النشر من جامعات ومعاىد النشر بيا،  وفي 
وجمعيات عممية ما يساعدىا عمى تطوير نشر دورياتيا العممية وتحسين جودتو بما 

 يرقى إلى المستويات العالمية وبما يمبى متطمبات عصر العمم الحالى.
نو نظر لالختالف داخل المجان حول تطبيق معايير ودرجات تقييم أال إ

وكذلك المؤتمرات وعمومية ، لمجالت والدوريات العممية التى قام المتقدم بالنشر فيياا
نسانية العموم االجتماعية واإل تمك المعايير وصعوبة توافر بعضيا خاصة فى

مور غير العممية وغير الموضوعية فى ذلك وتدخل بعض األ، معامل التاثير()
و من بين أويدولى ادارتيا  ،خاصة فى ظل وجود مجالت غير عممية، المجال

لى ظيور العديد من المجالت يصدرىا إضافة إىذا ، المجان أعضاءمحررييا بعض 
أووىمية ، ناس ال عالقة ليم بالعمم والبحث العممي ويستغمون أسماء عممية حقيقية

وربما ، كمحررين )وعمى حد معرفتي ظير اسمي كمحرر في مجمتين من ىذا النوع(
وتستخدم ىذه المجالت ، المجان العممية او المحكمين أعضاء يتشرف عمييا بعض

بأسموب المراجعة وان لم ، نفس األسموب الذي تتبعو المجالت الرصينة والمفتوحة
ن لم نقل كل البحوث التي تقدم إلييا أ، تكن ىذه المراجعة حقيقية، ولذا تقبل معظم

خالقية أب غير ساليأانت تافية ومضحكة، وتستخدم طرق و لمنشر حتى ولو ك
 .ى وىمى ومزيفساسن ليا مكانة ومعامل تاثير وىو فى األألالدعاء ب

زاء تمك إيدى لمجامعات ان يقف مكتوف األ األعمىولم يكن لممجمس 
مسابقة لتقييم المجالت جاء عمن عن أف، الممارسات عير العممية بل وغير االخالقية

و في مصر فإنو يمزم أن يتم في إطار تطوير البحث العممي ورفع شأننو أفييا 
إعتماد المجالت والدوريات العممية المتميزة التي تظير في مصر لتكون بمثابة 

ولكي يتم نشرىا بصورة دولية تساعد عمى رفع ، نموذج يحتذى بو كخطوة أولى
لمجامعات  األعمىلذا يعمن المجمس ، تصنيف مصر وجامعاتيا في المحافل الدولية

لممجالت العممية التي سيتم إدراجيا عمى قائمة المجان العممية عن فتح باب التقدم 
حيث سوف يتم تقييم ، 1114نوفمبر  11وذلك حتى ، لمجامعات األعمىبالمجمس 

عمى أن ، ىذه المجالت بالتعاون مع أكاديمية البحث العممي وبنك المعرفة المصري
  يتم تقديم المستندات التالية:

 جمة موجو إلى السيد األستاذ الدكتور أمين طمب رسمي من جية إصدار الم
 لمجامعات لتقييم المجمة العممية. األعمىالمجمس 
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  وذلك في حالة عدم وجود نسخة ، نسخة ورقية من أخر ثالث أعداد لممجمة
 إلكترونية لممجمة. 

   (الموقع اإللكتروني لممجمة )إن وجد. 
  المجمة. تقديم مستند يفيد شكل التحكيم ُموقع من رئيس تحرير 
   بيان ما إذا كانت المجمة متاحة عمى إحدى مواقع الكشافاتIndexes  مثل

مع ذكر أخر ، (IEEE –بنك المعرفة  –)إتحاد المكتبات الجامعية المصرية 
 .Indexesعدد من المجمة تم رفعو عمى ىذه الكشافات 

لمجامعات بإصدار اول تقييم لممجالت المحمية  األعمىوقد قام المجمس 
ىذا التصنيف يعتمد عمى معايير  1111لمصرية عمى موقعو في شير مارس ا

، المجالت المحمية مع بداية العمل بالقواعد الجديدة الخاصة بالدورة الثالثة عشرة
عمى معيار من المعايير التى  أن كل درجة لممجمة تم احتسابيا واكد المجمس 

جان العممية فى دورتيا الثالثة من قواعد ونظم عمل الم 14اضحتيا واكدتيا المادة 
بناء عمى   -الفتا إلى أنو تم مراعاة إضافة أوخصم درجة من قيمة المجمة -عشر 

 المعايير الى يوضحيا الجدول التالى:

 
( سيطبق عمى كل االبحاث 1111تقييم مارس ) ن ىذا التقييمأكد المجمس أو 

نشورة بعد ذلك التاريخ فسيتم لكن بالنسبة لألبحاث الم، 1111يوليو  1المنشورة قبل 
وبالتالي ، تطبيق درجة التصنيف السنوي عمييا الذي يصدر في يونيو من كل عام

سيكون تقييم المجالت المحمية وفق درجة المجمة في سنة النشر وفق التصنيف 
و أذلك الخطاب بأنو سيتم خصم درجة  كما تم التنبيو في، األعمىالسنوي لممجمس 
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التصنيف إذا كانت المجمة غير متخصصة في التخصص  نصف درجة من ىذا
  العام لمجنة.
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صدر المجمس تقريره الثانى والذى تضمن تعديل درجات أ 0202وفى  يونيو 
نو أال إضوء المعايير الثمانية السابقة  بعض المجالت التى عدلت من نفسيا فى 

تنشر بحاث التى سلممجالت سيكون عمى كل األ 0202طبيق تقييم يونيو كد ان تأ
 .0201ى صدور تقييم جديد في يونيو تحو  0202يوليو  1فييا بدء من 
يجعل المتقدم  ، عالنياا  ن صدور تمك التقارير و أنو عمى الرغم من أوالواقع 

من خالل البحث داخل موقع ، لمترقية يعرف درجة المجمة دون انتظار لرأي المجنة
حمية المصرية بواسطة اسم الت الملمجامعات عمى درجة المج األعمىالمجمس 
أو عن طريق التخصص والقطاع في الموقع التالي   ISSNو ال  أالمجمة 

 (http://egjournal.scu.eg/Home.php) ،مكان من اضافة الى  التقميل قدر اإل
داخل المجان في تصنيف المجالت المحمية تجنب  عضاءتفاوت المجان وربما األ

 حد بعيد العامل الشخصي فى  الى 
ن صدور تمك التقارير خاصة  احدث صدمة لمكثيرين أال إرغم كل ما سبق    

جعمتيم ، خاصة ممن قاموا بنشر ابحاثيم فى مجالت كانت ليا  نقاط عالية -
ثارت تساؤالت عدة حول أو   -جات وافق عمييا المجمس نفسو تمك الدر ، ينشرون فييا
التقييم سيتم باثر رجعى عمى البحوث ن ىذا أكد أن المجمس أ ةخاص، ما جاء بيا

 : التى نشرت قبل ظيور ىذا التقرير من ابرز تمك التساؤالت
 مجمة من عدد  39ال عدد محدود من المجالت لم يتجاوز إن التقييم لم يتضمن إ

فالزالت ىناك مجالت محمية مصرية لم يتم ضميا بعد  ، بالمئات من المجالت
التى نشر فيو الباحثين من قبل خاصة تمك ، لمجامعات األعمىلتصنيف المجمس 
لى إنيا مصنفة استنادا إعض الييئات والجمعيات التى ادعت المجالت التابعة لب

ن ليا تتوافر فييا بعض الشروط الشكمية وكان ينبغى من وجية نظرىم ان يتم أ
وىو ما سبب ارتباك فى عمل ، التقييم بعد صدور المعايير واعالنيا لمجميع

العممية لعدم وجود ىذه المجالت فى القائمة وىو ما استدعى قيام المجان  المجان
حيث اكد المجمس ان درجات تمك المجالت سوف ترسل ، باالستفسار عن ذلك

مع نتيجة فحص االنتحال ومعامل التاثير لكل بحث من البحوث وىو ما سيكون 
فى ، قييميا وتصنيفياكما اكد المجمس انو يمكن لمجان ان تقوم بت .مفاجاة لممتقدم

لمجان القيام بيا لصعوبة وىو يعد من يصعب ا، ضوء المعايير السابق ذكر
لى البيانات المتعمقة بمدى توافر تمك المعايير فى تمك المجالت  إالوصول 
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لمجامعات ىى االقدر عمى  األعمىوتعد المكتبة الرقمية بالمجمس  ، المجالت
  .القيام بذلك

 ن يتساءل عن ذنب الباحث أثر رجعى وىو ما دعى البعض يتم بان التقييم سإ
و جمعية أعرق المؤسسات العممية كمية أالذى نشر فى مجمة عممية تصدر عن 

عمى التقديرات وتحاسب أمنذ سنوات كانت وقتيا حاصمة عمى عممية متخصصة 
ن يكون عمى الجيات التى أن والذنب والعقاب يجب اآلاليوم عمى معايير 

ت ولم تمتزم بالمعايير المجالت حتى بعد نشرىا وطمب المجال اصدرت تمك
 .1114لى المجمس لتقييميا اى منذ نوفمبر إالتقدم 

 لى جوىر إة وفى معظميا  شكمية دون التطرق اعتماد التقييم عمى معايير محدود
البحوث المنشورة فى كل مجمة او مضموتن التحكيم ومحتواه ومدى التزام 

 .يالت والمالظات  التى ابدىا المحكمينصاحب البحث بالتعد
  ويونيو  1111وجود تفاوت كبير بين تقييم المجالت بعد صدور تقيميي مارس

لى انخفض إضافة إ، والتقييمات السابقة لممجالت وقت النشر فييا 1111
وعدم ، درجة  خاصة فى تقييم يونيو 1لى إاضحة واصحة التقييمات بصورة و 

 ، مجمة ظيرت فى التقييم 39من بين  9ى الدرجة ال مجمتتي فقط عمإحصول 
حد فى ظل تمك التقييمات وىذا االمر أاالمر الذى يجعل من الصعب ترقية 

خاصة من نشروا ، جعل الباحثين يحجمون عن التقدم لمجان حتى تتضح الصورة
و حصمت عمى تقديرا أغير الموجودة فى قائمة التقييم  بحوثيم فى المجالت 

عادة نشر البحوث مرةة إدفع البعض الى اعادة التفكير فى ىذا  كما، منخفضة
خالقات النشر أحصل عمى تقييم عالى ويخال بذلك  خرى فى المجالت التىأ

و أ، نو لم يسبق ان تم نشره من قبلأمى وما سيكتبو من تعيد عمى نفسو العم
كمية بعض التعديالت الش إجراءتجعل صاحب البحث يمجا الى اعادة نشره  بعد 

 .ويضع نفسو ايضا فى نفس المعضمة، عميو
   خير فى نشر أفى خمل كبير تمثل فى التكدس والتالتقييم بيذ الشكل تسبب

بحاث خاصة لممجالت التى حصمت عمى تقديرات عالية حيث اصبح لدييا األ
وىو ما ، خرىأدمة فى حين توقف النشر فى مجالت ابحاث تكفى لسنوات قا

ى االستعانة ببحوث الطمبة المستمة من رسائل لإاضطر بعض المجالت 
الماجستير والدكتوراة بشكل كامل وىو ما سيؤثر عمى جودة النشر فى تمك 

 .المجالت
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 فالقوانين ، ن تترتب عميو مشكالت قاونية عديدةأالتقييم باثر رجعى يمكن  إن
لى المجمة سوف تحصل عمى تقييمن مختمفين فى إضافة إ، ثر رجعىأالتطبق ب

وقت تقدم الباحثان  ثين منشورين فى نفس المجمة والفارق سيكون فقط فىبح
 .يو عالقة بجودة المجمة نفسياأببحثيما دون 

 : خالقيات النشر العممىأ
ولذلك ، العممي االتصال نظام في محورًيا عنصًرا النشر أخالقيات تشكل

صبح لكل أو ، العممية النشر ودور البحثية المؤسسات جذب ىذا الموضوع اىتمام
 .خالقيات النشر بذلك الوعاءأوعية النشر جزء خاص بأوعاء من 

والواقع ان الحديث عن أخالقيات النشر العممى يعد فرًعا من الحديث عن 
إذ ال يبدو النشاط العممي مستقيًما في حالة ، أخالقيات البحث العممي بصفة عامة

ة، ومن ثمَّ تدعو الحاجة حدوث اختراق لما ىو متعارٌف عميو من أخالقيات راسخ
بشكل مستمر إلى إرساء المبادئ األخالقية والتعريف بيا بين أوساط الباحثين، 
فضاًل عن إقرار عقوبات المخالفة في حالة وقوعيا من جانب من تسول لو نفسو 

 اإلقدام عمى انتياك أخالقيات البحث والنشر بصورة أو بأخرى. 
بيا من التقيد عمى كل باحث اتباعيا و  قيات يجبأخاللمنشر العممي ضوابط و 
المساىمة في جودتو، البد لكل باحث من دراستيا أجل الحفاظ عمى مقوماتو و 

  .والتعرف عمييا حتى يمكن االلتزام بو
يقصد بيا "مجموعة  Publication Ethics: العممىواخالقيات النشر 

والمحررين والمحكمين المبادئ والقواعد التي تصف السموك السوي لكل من المؤلفين 
نواع سوء إلى نوع من إلتزام  بيا  يشير وعدم اإل، والناشرين والمؤسسات البحثية

الذى يعرف  وفًقا لموقع السياسة  Research Misconductالسموك العممى 
عمى انو  Federal Policy on Research Misconductاالتحادية األمريكية ،

عممية، سواٌء تمثل ذلك الخمُل في تمفيق البيانات    خمل يحدث في مخرجات األبحاث ال
Fabrication    وتزويرىاFalsification   اواالنتحالPlagiarism  فى األفكار

خراجيا أو حتى في كتابة     Reviewingأو تحكيم األبحاث العممية    ، العممية وا 
 .Reportingتقارير نتائج ىذه األبحاث 

خالقيات النشر العممى أبوة الى يقف وراء االىتمام وغالبا ما يقف وراء الدع 
 : سباب عديدة من بينيا ما يمىأمبررات و 
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  كثرة الممارسات غير السوية التي يقدم عمييا بعض المؤلفين في مختمف
؛ كسرقة األفكار العممية التي أصبحت تتنامى بطريقة ممحوظةالتخصصات، و 

ياك حقوق التأليف والنشر، وغير ذلك وانتحاليا وتمفيق البيانات وتزويرىا، وانت
 من سموكيات بات عوارىا ظاىًرا بجالء في البيئة األكاديمية.

    نشر العديد من الدراسات واألبحاث وتنظيم عدٍد من الفعاليات عمى المستوى
المحمي واإلقميمي من أجل مناقشة بعض تمك الممارسات المنافية ألخالقيات 

ظاىرة االنتحال العممي، ما يشير إلى تفاقم ىذه النشر والوقوف عمييا، سيما 
 الظاىرة في الوسط العممي.

     إقدام بعض المؤسسات األكاديمية والبحثية عمى إلزام المؤلف المتقدم لمترقية
أن يحضر ما  ، العممية أو المتقدم بنشر مقالتو بإحدى الدوريات المتخصصة

ئج أحد البرمجيات المعنية بالكشف عن يفيد أصالة مقالتو العممية، استناًدا إلى نتا
االنتحال المحتمل في المقالة المقدمة لمنشر، ولعل أشيرىا استخداًما في الوسط 

  iThenticate.األكاديمي برنامج
  افتقار بعض الدوريات العممية إلى التعميمات اإلرشادية التي يجب أن يسترشد

قيات النشر، بل غالًبا ما خالبيا المؤلف بحيث ال يقع في الممارسات المخالفة أل
ىتمام التعمميات المذكورة ببعض الدوريات إلى التركيز عمى النواحي إينصرف 

الشكمية المجردة وكيفية تنسيق المادة العممية لممقالة، دون التطرق بجدية إلى  
 .الجوانب المتعمقة بأخالقيات النشر

  نشر والفقدت الكثير فى ساءت لمإشكال جديدة من النشر العممى أنماط و أظيور
خالقيات النشر العممى النشر أدنى ممن جيا نظرا لعدم التزاميا بالحد األنتائ

 . الوىمى والمجالت المفترسة
  انتشار العديد من الظواىر السمبية فى النشر العممى مثل السرقات العممية

زام تدنى مستوى االلت، وانتشار وتفشى االنتحال العممى فى البحوث المنشورة
، وغيرىا من مظاىر االنحراف فى النشر العممىخالقيات التحكيم العممى أب

ودخول من ليست ليم عالقة بالبحث العممى فى ساحة النشر انشاء مجالت 
تراعى الحد االدنى من اخالقيات البحث العممى بشكل عام والنشر  عممية ال

 .العممى بشكل خاص
 مغمورة، تتقاضى مبالغ مالية  لجوء بعض الباحثين إلى النشر في مجالت

متفاوتة نظير نشر األبحاث، مما يشكك في مصداقية تمك المجالت ويجعميا 
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أقرب إلى أن تكون مجالت وىمية، ال تقوم بعممية تحكيم حقيقية لألبحاث، بل 
 تنشر ما ىب ودب، طالما تقاضت رسوم النشر.

  ت، مستغمًة فى عدد المجالت العممية في كل التخصصااالنفجار الشديد
إمكانات اإلنترنت اليائمة من دون الحاجة الى طبع إصدارات ورقية لكل عدد 

وعند التدقيق في كثير من الدوريات  ،.online only journalsمنشور 
التي تسمح بالوصول المجاني ، المنتشرة، تكاد جميعيا تكون مجالت وىمية

دىا تصدر من جيات كما نج، open access journalsلألبحاث التي تنشرىا 
مشبوىة تستغل حاجة الباحثين، وتفرض عمييم رسومًا عالية، لكي تظير تمك 

 .األبحاث بسرعة من دون مرورىا بعممية تحكيم حقيقية
تنوع مجاالت البحث العممي في طبيعتيا نو عمى الرغم من أوالواقع 

االختالف فى  االمر الذى ادى الى، وعمى نفس المنوال ، والمواضيع التى يتناوليا
اال انو توجد مجموعة من المبادىء العامة التى ، ساليبو القيام بو واساليب نشرهأ

تباعيا والتقيد بيا في كل فروع العموم والتي تتعمق بمجمميا و ، ينبغى االلتزام بيا ا 
 .باألمور المعيارية لمـبـحث والقـواعـد السمـوكية الواجب التقيد بيا عند القيام بو

ان ىناك عدة مخالفات لقواعد النشر العممي قد يقع فييا الباحث قبل والواقع 
لى سحب بحثو من المجمة بعد نشره إلى مجمة رصينة قد تؤدي إل البحث ارسا

)وتكتفي المجمة بذلك اذا كان الخطأ بشري مقبول( وقد يوضع اسم الباحث في 
المتعمد( وفي بعض القائمة السوداء )اذا كان السحب بسبب سوء السموك األكاديمي 

الحاالت قد يصل األمر الى رفع دعوى قضائية ضده وقد تسحب منو الترقية أو 
 (.يطرد من الجامعة التي يدرس أو يعمل بيا

ولعل من بين شروط تقديم ورقة لمنشر ىو اقرار المؤلفين صراحة بأن عمميم 
ة في أصمي ولم ينشر في أي منشور آخر، ان ارسال نفس البحث ألكثر من مجم

نفس الوقت أو إعادة نشر ورقة منشورة، يعد من المخالف الجسيمة فى النشر 
ففي بعض الحاالت يرسل الباحث بحثو الى مجمة معينة وعندما تتأخر ، العممى

المجمة في الرد عميو يقوم بإرسال بحثو الى مجمة أخرى وىذا السموك مخالف لقواعد 
تشترط أن البحث لم ينشر ولم يقدم النشر في جميع المجالت )ألن كل المجالت 

لمنشر إلى أي مجمة أخرى ولن يقدم إلى أي مجمة أخرى في حالة قبولو لمنشر( 
والصواب ىو أن تنتظر رد المجمة األولى أو تأخذ منيم االذن في سحب بحثك منيم 

 فإن وافقوا تقوم بإرسالو الى مجمة أخرى. 
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بب اكتشاف المجمة أن البحث فيذه المقالة سحبت بعد أن تم نشرىا وذلك بس
   .في مجمة أخرىمنشور 

 
عادة نشر بحوثيم مرة اخرى فى مجالت حصمت إن مجرد تفكير البعض فى أ

سيعد مخالف صريحة  ، لمجامعات األعمىعمى درجات عالية فى تقييم المجمس 
ا نً ايحأو ، ن يعرض صاحبو لممخالفة والعقوبةأخالقيات البحث العممى ويمكن أل

ول وموافقة صعوبة الحصول موافقة من النشر األضافة إ، الى التزوير يضطره
ذا اخل إن ينخفض أو عمى تقييم عال ويمكن الناشر الثانى  والذى حصمت مجمت

ة نشر عادإن ألى إضافة إ، حد الشروط والمعايير التى وضعتيا القواعد المنظمةأب
ات خاصة تمك التى ن يؤثر عمى دقة وصدق بيانأالبحث بعد عدة سنوات يمكن 

ن تكون حديثة فى ظل التطور والتغير أحصاءات وبيانات ينبغى إعتمد عمى ت
 .السريع الذى يشيده العالم المعاصر

لمجامعات التخمى عن  األعمىمن وجية نظرى السعى مع المجمس فضل واأل
سنة النشر وليس وقت التقدم  أساسباثر رجعى واعتبار التقييم عمى  فكرة التطبيق
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بحوث اخرى ونشرىا فى مجالت نقديرىا  إجراءوالبديل الثانى السعى نحو ، مترقيةل
حقق الشروط وضعيا لتألى تعديل إن تسعى المجالت أمع التوصيح بضرورة ، عال

 .لمجامعات وىى ليس صعبة األعمىالتى وضعيا المجمس 
ات لمجامعات قد استجاب الستغاث األعمىن المجمس أليو إومما تجدر االشارة 

انو قرر الموافقة  9/1111/ 11 عمن فى جمستو بتاريخأزمكالء المتقدمين لمترقية و ال
المكتبة  ثير منأن تقييم معامل التأان العممية بشعمى تعديل توصية المجنة العميا لمج

بحاث  التى تم نشرىا عمى كل األ 1111طبيق تقييم يونيو يتى "الرقمية ليصبح اآل
 .تقييم"بعد صدور ذلك ال وأقبل 
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 المراجع
المكتبة  – النشر العممى فى العصر الرقمى الفرص والتحجيات: جمال عمى الدىشان

 .1111المنصورة  – العصرية لمنشر والتوزيع
تقرير عن الدليل اإلرشادى لتقييم الدوريات العممية المصرية : جمال عمى الدىشان
ألصول التربية والتخطيط  المجنة العممية الدائمة مقدم الى المجنة -ومعاييره 
 –لمجامعات  األعمىالمجمس  –( 1114-1116الدورة الثانية عشر) التربوى
 .1116القاىرة 

نحو معايير موضوعية لتقييم وترتيب المجالت والدوريات : جمال عمى الدىشان 
العممية التربوية ومدى توافرىا بيا  مجمة كمية التربية جامعة المنوفية نموذجا  

المجنة العممية الدائمة ألصول التربية والتخطيط  دمة  الى المجنةورقة مق
 –لمجامعات  األعمىالمجمس  –( 1114-1116) الدورة الثانية عشر التربوى
 .1116القاىرة 

ىيئة التدريس  أعضاءنحو مقترحات لتطوير نظم واليات ترقية : جمال عمى الدىشان
دوة العممية االولى لقسم بمصر ومافى مستواىم ورقة عمل مقدمة الى الن

، اصول التربية بكمية التربية جامعة الزقازيق "حالة البحث التربوى فى مصر"
 . 9/11/1113المنعقدة يوم االثنين 

 في العممية المجالت تقييم معايير: ىشام بركات بشر حسين، جمال عمى الدىشان 
لدولية لمبحوث المجمة ا – والمحمية العالمية واالقميمية المعايير بعض ضوء

 .2020 – العدد الثانى – 1المجمد  – فى العموم التربوية
http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.2.3 

فتح باب التقدم لممجالت العممية التي سيتم إدراجيا  : لمجامعات األعمىالمجمس 
لمجامعات متاح عمى  األعمىية بالمجمس عمى قائمة المجان العمم

http://scu.eg/News/181  إعادة تقييم المجالت العممية المحمية سنويا
 وفرصة حتى يونيو لتوفيق األوضاع متاح عمى 

https://elgama3a.com/p1859-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-

%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%AA- 
قطاع الدراسات  ، المجالت المصرية والمحميةتقييم : لمجامعات األعمىالمجمس 

 http://egjournal.scu.eg/university_search_result.phpالتربوية  متاح عمى   

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.2.3
http://scu.eg/News/181
http://scu.eg/News/181
https://elgama3a.com/p1859-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88-%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9
https://elgama3a.com/p1859-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88-%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9
https://elgama3a.com/p1859-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88-%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9
http://egjournal.scu.eg/university_search_result.php
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ى العمم اإلنتاجقواعد ونظام عمل المجان العممية لفحص : لمجامعات األعمىالمجمس 
التى اقرت  11لممتقدمين لشغل وظائف االساتذة واالساتذة المساعدين الدورة 

والمعدلة  12/9/1114بتاريخ  641لمجامعات رقم  األعمىبجمسة المجمس 
، 14/11/1114بتاريخ  641لمجامعات رقم  األعمىفى جمسة المجمس 

 .1114، القاىرة
  متاح عمى   االخالل_بشروط_النشر :محمد احمد احموده 

https://www.facebook.com/NawahScientific/posts/1622742661141425/ 
 لقواعد الدولية المعايير ضوء في العربية العممية الدوريات تقييم: محمود خميفة  

 - نموذجا المكتبات والمعمومات دوريات: الدوريات وأدلة البيانات
Cybrarians Journal   1119ديسمبر ، 92العدد. 

  Gamal Ali El dahshan: Ethics of Scientific Research in the Era 

of the Fourth Industrial Revolution, Sohag University 
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