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محاور النقاش

تاريخها •

تعريفها•

علميات التحقق منها•

أمثلة عليها•

كيفية التعامل معها•



سة تاري    خ المجالت المفتر



نت • نشأت مع ظهور اإلنتر

ي •  المفتوح الذهثر
(Gold Open Access Model)مجالت النشر

وليس القارئ–مؤلف البحث يدفع الرسوم •

رأسمالية معكوسة•

ن مكتبة متقاعد من جامعة كولورادو دنفر: جفري بيل• أمي 

سة دورابتكر مصطلح • (Predatory Publishers)النشر المفتر

يد غت  المرغوب فيه–الجانب المظلم من النشر المفتوح • مثل التر

2017إىل 2008من عام ( Beall’s List)قائمة بيل •

ز قام بيل بإلغاء هذه القائمة بعد تهديد من • (كما يقال)ميديا فرونتت 

ف عليها حاليا أكاديمي مجهول الهوية• يشر

•www.beallslist.net 
Jeffrey Beall





ي مختلف التخصصات 8000هناك ما يقارب •
ن
سة ف مجلة مفتر

ي عام •
ن
ت 2010ف بحثا 53,000، نشر

ي عام •
ن
ت 2014ف بحثا 420,000، نشر

(أكت  من رب  ع مليار ريال)مليون سنويا $ 74حجم هذا السوق •

•(Shen & Björk, 2015)



سة تعريف المجالت المفتر



(Yeo et al., 2021)







:  رسوم النشر 
ريال8000حدود 





متعمد؟



DEFINITION

• “Predatory journals and publishers are entities that prioritize self-interest at the expense of 

scholarship and are characterized by false or misleading information, deviation from best 

editorial and publication practices, a lack of transparency, and/or the use of aggressive and 

indiscriminate solicitation practices” (Grudniewicz et al., 2019)



سة عمليات التحقق من المجالت المفتر

(STINGS)



العملية األوىل





(  Bradley C. Allf)برادىلي آلف •

ي جامعة والية شمال كاروالينا •
طالب دكتوراه فن

وصلته دعوة باإليميل من إحدى المجالت إلرسال بحث لها•

•US-China Education Review

أرسل لهم بحث ساخر •

(Breaking Bad)المؤلفون المشاركون شخصيات مسلسل •

قبلت المجلة البحث خالل أسابيع قليلة•

520$: وطلبت رسوم نشر •

ريال2000ما يقارب •









العلمية الثانية





من جامعة نيويورك بكتابة بحث ساخر برفسورانقام : 2005عام •

•David Mazières (now at Stanford)

•Eddie Kohler (now at Harvard)

اىلي : 2014عام •
من مجلة( Peter Vamplew)وصلت دعوة للدكتور األستر

•International Journal of Advanced Computer Technology

فقام بإرسال هذا البحث لهم •

قبلت الورقة وطلبوا منه دفع الرسوم•

•$150

ريال560حدود •







العلمية الثالثة





العمليات السابقة كانت محاوالت ساخرة وليست دراسات علمية•

بالتعاون مع مجلة ساينس بتجربة ( John Bohannon)بانونقام جون •

مجلة تتبع نظام النشر المفتوح304كتب بحثا مليئا باألخطاء العلمية وأرسله إىل •

مجلة قبلت البحث157•

مجلة رفضت البحث 98•

ي •
ر
مجالت تبدو مهجورة أو الزال البحث تحت التحكيم عند انتهاء الدراسة: الباف

ي بعض المجالت كان التحكيم شكلي فقط •
(  اللغة والتنسيق)فن

ي بعض المجالت أوىص المحكمون بالرفض، ولكن المجلة قبلت البحث من دون إجراء التعديالت•
المطلوبةوفن



ي قبل البحث تابعة ل  •
بعض المجالت الثر

•Wolters Kluwer

•Elsevier

•Sage( ريال11600حدود -$ 3100وطلبت رسوم  )

ي قائمة بيل% 82•
ي قبلت البحث مصنفة فن

. من المجالت الثر

ي % 45•
Directory of Open Access Journalsمصنفة فن

ثلث المجالت صادرة من الهند•







العملية الرابعة





اع شخصية وهمية • قام المؤلفون باختر

•Anna O. Szust (“Dr. Fraud” in Polish)

تها الذاتية• ي ت: ست 
ة فن ي تحكيم األبحاث، وال ختر

ة فن ي مجالت محكمة، وال ختر
حرير المجالت ليس لديها أبحاث فن

و هذه الكتب دور نشر خيالية• ي كتب، وحثر ناشر
لديها بعض الفصول فن

تطلب االلتحاق بالمجلة كمحررة•

مجلة تتبع نظام النشر المفتوح360قام الباحثون بمراسلة •

من المجالت المصنفة قائمة بيل وافقت%33•

ي %7•
ن
وافقتDirectory of Open Access Journalsمن المجالت المصنفة ف

ي شبكة العلوم وافقت%0•
من المجالت المصنفة فن





• “In many cases, we received a positive response within days of application, and often within 

hours. Four titles immediately appointed Szust editor-in-chief.”

• Some journals request payment (US$750) about 2800 SAR

• Some journals offered splitting profits: 

• “60% us 40% You”

• “30% of the revenue earned thru you” for launching a new journal, but 20% for joining an existing 

journal as editor.

• Some journals required her own papers be published for a fee first. 

• Or Dr. Szust’s “Friends/Colleagues/Associates and Fellow Researcher’s”. 









سة  (أو المشبوهة)أمثلة عل المجالت المفتر



OMICS INTERNATIONAL



كة هندية تأسس عام • 2008شر

سة • (  700أكت  من )تملك مجموعة من المجالت المفتر

سة • (  سنويا3000أكت  من )والمؤتمرات المفتر

اض• :  أوجه االعتر

عدم إيضاح أن النشر يستلزم دفع رسوم، ومفاجأة الباحث بالفاتورة بعد قبول البحث•

ن يطلب الباحث سحب بحثه، أو طلب رسوم للموافقة عل السحب• عدم الموفقة حي 

عدم أخذ إذن المحررين قبل إضافة أسمائهم•

ن • استخدام معامالت تأثت  مزيفة إليهام الباحثي 

ي •
عدم وجود تحكيم حقيقر

هددت برفع دعوة قضائية ضد جفري بيل بتهمة القذف ومطالبته بمليار دوالر•

مليون دوالر50، رفعت هيئة التجارة الفدرالية األمريكية دعود قضائية ضدها وغرمتها 2019عام •

، طلبت بعض الجامعات السعودية من منسوب  ها • ي
هم منهاأبحاثسحببعد صدور هذا الحكم القضائ 





1099$: الرسوم
ريال 4100حدود 



نامج ورقة مزيفة كتبت بتر
SCIgen

https://pdos.csail.mit.edu/archive/scigen/







MPDI



•Multidisciplinary Digital Publishing Institute

ي الجنسية1996تأسس عام •
، ومؤسسها صيثن

ي شبكة العلوم( 300يقارب )تمتلك مجموعة من المجالت •
بعضها مصنف فن

ي عام •
ت حدود ،2019فن بحث110,000نشر

اض• أوجه االعتر

(Pseudo-science)نشر أبحاث مبنية عل العلم المزيف •

(  كتفوق العرق األبيض)نشر أبحاث ذات طابع عنرصي •

وس كورونا • (غت  مبنية عل أساس علمي )نشر أبحاث ضد لقاحات فت 

ي أوىص بها المحكمون •
تحكيم شكلي وقبول األبحاث بدون إجراء التعليالت الثر

حاالت استقالة جماعية لمحررين لالحتجاج عل هذه السياسات •

بانونلم تقبل بحث جون •

أضافها بيل لقائمته ثم حذفها بعض ضغط منها عل جامعته •

عل الباحث أن يطلع عل هذا الجدل قبل يقرر إرسال بحثه•





FRONTIERS





Quoted with permission



ي سويشا2007تأسست عام •
ن
ف

(ريال11000حدود )$ 2950رسوم النشر تصل إىل •

ي قائمة بيل عام •
ن
، ويقال أن ذلك هو سبب إغالق هذه القائمة2015صنفت ف

اض المنتقدين• :  أوجه اعتر

(من األبحاث تقبل90%يقال أن )نسبة الرفض منخفضة •

(ال يوجد خيار للمحرر لرفض األبحاث)صعوبة رفض األبحاث •

ي حال ارتفاع نسبة الرفض •
ن
فصل بعض المحررين ف

عل الباحث أن يطلع عل هذا الجدل قبل يقرر إرسال بحثه•



















ي نفس المجلة ونفس العدد ومنهجية مش
ن
ابهة ف

ز ولكن استثثن  سةمن المجالت المفرونتت  فتر



سة كيفية التعامل مع المجالت المفتر



ال تنشر فيها•

تك الذاتية، حثر لو كانت األبحاث جيدة• ال تعزز ست 

قد تؤثر سلبا عل قابليتك للتوظيف •

سة • ال تستشهد بأبحاث من مجالت مفتر

ي تستشهد بها •
مصداقيتك مبنية عل مصداقية األبحاث الثر

ها قبل االستشهاد بها• اقرأ األبحاث واطلع عل منافذ مشر

Citation Stuffingتجنب •

سة • ي المجالت المفتر
تجنب قراءة األبحاث المنشورة فن

كال المحتوى واللغة ضعيف •

ي قراءة األبحاث الرصينة•
ن
استثمار الوقت ف



• Useful Resources 

• Bealls’ list: www.beallslist.net

• Think, Check, Submit: www.thinkchecksubmit.org

• Open Access Scholarly Publishers Association: www.oaspa.org

• Directory of Open Access Journals: http://doaj.org/bestpractice

• Retraction Watch: www.retractionwatch.com

• Committee on Publication Ethics (COPE): www.publicationethics.org

• Science Integrity Digest: www.scienceintegritydigest.com

• Predatory Publishing: www.predatory-publishing.com

• Rele, Kennedy, & Blas (2017) Journal Evaluation Tool (see next slide)

http://www.beallslist.net/
http://www.thinkchecksubmit.org/
https://oaspa.org/
http://doaj.org/bestpractice
http://www.retractionwatch.com/
http://www.publicationethics.org/
http://www.scienceintegritydigest.com/
http://www.predatory-publishing.com/




(Swauger, 2017)
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