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أخالقيات البحث العلمي وبشاعة االستغالل المادي
من المجالت المفتوحة والُمختَطفة إلى المؤتمرات الوهمية
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جامعة أم القرى



البحث والنشرالعلمي

في 

البيئة الجامعية 



مهام عضو هيئة التدريس بالجامعات ( 25) المادة  

س حسب الالئحة المنظمة لشئون أعضاء هيئة التدري

السعوديين ومن في حكمهم

:تيةتتم ترقية أعضاء هيئة التدريس حسب المعايير اآل

.اإلنتاج العلمي-1

. التدريس-2

.خدمة الجامعة والمجتمع-3



ول مواد  عديدة في الالئحة لتحديد وتقنين  اإلنتاج العلمي الالزم والمقب

29،30، 25،26،27،28، 22، 21)للترقيات العلمية وغيرها 

،31 ،31 ،32 ،33 ،34 ،35.)

:يجب أن يتصف عضو هيئة التدريس بالصفات اآلتية

باألنظمة والتعليمات وقواعد ، وأن يلتزم األمانة والخلق القويم-1

السلوك واآلداب المرعية، وأن يترفع عن كل ما هو مخل بشرف 

.الوظيفة

( 37)حضور المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية، كما تحددها المادة 

.من الالئحة  المنظمة لشئون أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم



منافذ النشر التقليدية

.مجالت علمية تصدر عن جامعات-1

.دوريات جمعيات علمية-2

.إصدارات مؤتمرات علمية-3

.إصدارات أخرى-4



!ماذا عن اآلن ومستقبالً؟

Open Access Journalsمجالت مفتوحة -1

Other Publishersناشرون آخرون -2

 Different Internationalمؤتمرات دولية مختلفة -3
Conferences



 predatory open accessمجالت مفتوحة ُمستِغلّة -1
journals

predatory publishersناشرون ُمستِغلّون -2

 hijacked journalsمجالت ُمختَطفة -3

bogus conferencesمؤتمرات دولية وهمية مزيفة -4



https://plus.google.com/111161805568662909956

https://scholarlyoa.com/publishers/
https://scholarlyoa.com/individual-journals/
http://libguides.wits.ac.za/Scholarly_Research_Resourc
es/Predatory_Publishers

https://scholarlyoa.com/2015/09/17/new-fake-metric-
company-sells-nine-bogus-metrics-to-publishers/

https://plus.google.com/111161805568662909956
https://scholarlyoa.com/publishers/
https://scholarlyoa.com/individual-journals/
http://libguides.wits.ac.za/Scholarly_Research_Resources/Predatory_Publishers
https://scholarlyoa.com/2015/09/17/new-fake-metric-company-sells-nine-bogus-metrics-to-publishers/






http://iaria-highsci.blogspot.com/?view=mosaic#!/

https://scholarlykitchen.sspnet.org/tag/open-
access/

http://iaria-highsci.blogspot.com/?view=mosaic#!/
https://scholarlykitchen.sspnet.org/tag/open-access/


سمات النشر االستغاللي

ً قبول األوراق المقدمة للنشر -1 –هران ش)، إما بالحد األدنى من التحكيم، أو بدون سريعا
(.شهور من التسليم3

.بعد قبول األبحاثرسوم النشر إشعار المؤلفين بقيمة -2

لمساهمة ، للتشجيع على النشر بها، أو االبريد االلكترونيالقيام بحمالت واسعة عبر -3

.في هيئة تحريرها

.وهميةهيئة تحرير تعيين -4

.ا، وال يتاح لهم االنسحاب منهبدون موافقتهماختيار هيئة تحرير من أكاديميين -5

.مجالت وناشرين مشهورينتقليد مواقع -6



.لمكان المجلة أو دار النشرموقع جغرافي مزيفتحديد -7
ومعامل تأثير ISSNsمثل مقاييس الجودة واالنتشار سوء استخدام بعض -8

Faked Impact Factorمزّور 



من المجالت % ( 10-5) حوالي (:  القائمة السوداء)–Beall’s Listقائمة بيل -1

.المفتوحة استغاللية

 Dictionary of Open Access Journalsقائمة قاموس المجالت المفتوحة  -2
(DOAJ)–(القائمة البيضاء  :) من المجالت المفتوحة استغاللية% ( 1) فقط حوالي.

دولية قائمة بيل دوريًا، ويحذف البعض منها من البيبلوغرافيا ال ProQuestيراجع 

.International Bibliography of the Social Sciencesللعلوم االجتماعية 

ت المفتوحة تعتمد وزارة التعليم العالي في جنوب أفريقيا قائمة بيل في تقييم المجال

.لألغراض المختلفة الالزمة



ضد جيفري بيل، المحاكمرفعت قضايا إلى 

.معتهملإلساءة لسبليون دوالر طالب بعضهم بتعويض يصل إلى 



Scholars Middle East Publishers

An International Publisher for Academic & Scientific 

Journals (Dubai, United Arab Emirates(

http://scholarsmepub.com/


Journals 
Multidisciplinary 
Scholars Bulletin (A Multidisciplinary Journal) (SB); ISSN 2412-897X (Online), ISSN 2412-9771 
(Print)
Medical Sciences
Saudi Journal of Medical and Pharmaceutical Sciences (SJMPS); ISSN 2413-4910 (Online), 
ISSN 2413-4929 (Print). 
Saudi Journal of Biomedical Research (SJBR) ISSN 2518-3222 (Online), ISSN 2518-3214 (Print)
Saudi Journal of Medicine (SJM) ISSN 2518-3397 (Online), ISSN 2518-3389 (Print)
Saudi Journal of Pathology and Microbiology (SJPM) ISSN 2518-3370 (Online), 2518-3362 
(Print)
Saudi Journal of Oncology Research (SJOR) ISSN (Applied)

http://scholarsbulletin.com/
http://scholarsmepub.com/sjmps/
http://scholarsmepub.com/sjmps/
http://scholarsmepub.com/sjbr/
http://scholarsmepub.com/sjm/
http://scholarsmepub.com/sjor/
http://scholarsmepub.com/sjpm/
http://scholarsmepub.com/sjor/
http://scholarsmepub.com/sjor/


Life Sciences
Haya: The Saudi Journal of Life Sciences (SJLS) ISSN 2415-6221 (Online), ISSN 2415-623X (Print)

Engineering and Technology
Saudi Journal of Engineering and Technology (SJEAT) ISSN 2415-6264 (Online), ISSN 2415-6272 (Print)

Humanities and Social Sciences
Saudi Journal of Humanities and Social Sciences (SJHSS) ISSN 2415-6248 (Online), ISSN 2415-6256 (Print)

Business and Management
Saudi Journal of Business and Management Studies (SJBMS) ISSN 2415-6671 (Online), ISSN 2415-6663 
(Print)

Dental Sciences
Saudi Journal of Oral and Dental Research (SJODR) ISSN 2518-1297 (Online), ISSN 2518-1300 (Print)

http://scholarsmepub.com/haya/
http://scholarsmepub.com/sjet/
http://scholarsmepub.com/sjhss/
http://scholarsmepub.com/sjbms/
http://scholarsmepub.com/sjodr/


Upcoming Medical Journals: 
Saudi Journal of Cardiology (SJC)
Saudi Journal of Imaging Technology (SJIT)
Saudi Journal of Genetic Studies (SJGS)
Saudi Journal of Surgery(SJS)
Saudi Journal of Anatomy and Physiology (SJAP)
Saudi Journal of Anesthesiology Research (SJAR)
Saudi Journal of Obstetrics and Gynecology (SJBG)
Saudi Journal of Otolaryngology (SJO)
Saudi Journal of Psychiatry (SJP)
Saudi Journal of Epidemiology (SJE)
Saudi Journal of Pediatrics Research (SJPR)
Saudi Journal of Pharmacology and Toxicology (SJPT)
N.B: Manuscripts are invited for publication at free of cost for our upcoming Journals. Moreover, Interested 
researcher of respective discipline can join to our editorial board. 
Send your manuscript/CV to scholarsmepub@gmail.com 
(Mention the Journal name in subject of email.) 



Contact Us:

Mohammed Masud Hussain, 
CEO, Scholars Middle East Publishers 

Address: Scholars Middle East Publishers, 
Gold Souk, Deira, d – 24 D85, Dubai, United Arab Emirates

Tel: +971-55-542-5366 
Email: scholarsmepub@gmail.com

mailto:scholarsmepub@gmail.com


رسوم النشر لدى
Scholars Middle East Publishers

دوالر أمريكي( 500-25)تتراوح بين 

ً بالروبية الهندية كما يقبل الدفع  أيضا

Payment Online in Indian Rupees (Internet Banking/Debit 
Card/Credit Card) 



التطور العددي

https://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJ8vf4ksnPAhWLuBoKHQoBB9MQjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v%3DxHVKuLtw72o&psig=AFQjCNHkLoMtr7-1E9_HXFYwfIfXgXOukw&ust=1475945324059581


2016-2011عدد الناشرين المستغلين، 

https://scholarlyoa.com/2016/01/05/beal
ls-list-of-predatory-publishers-
2016/#comments

https://scholarlyoa.com/2016/01/05/bealls-list-of-predatory-publishers-2016/#comments


-2013عدد المجالت المستغلة المستقلة، 

2016

https://scholarlyoa.com/2016/01/0
5/bealls-list-of-predatory-
publishers-2016/#comments

https://scholarlyoa.files.wordpress.com/2016/01/2016-journals.jpg
https://scholarlyoa.com/2016/01/05/bealls-list-of-predatory-publishers-2016/#comments


االنتشار والتوزيع

م2010مادة منشورة في عام 53.000

م2014في عام ______ 420.000

من الناشرين والمؤلفين والمجالت من آسيا وأفريقيا%( 75)حوالي 

دوالر أمريكي( 3000-25)تتراوح بين حوالي  

دوالر أمريكي178المتوسط حوالي 
gold open accessمنجم ذهب مفتوح 

رسوم النشر 



!ثم ماذا بعد هذا؟

!ما دورنا بصفتنا أكاديميين نزهاء؟

!؟كيف نحمي بيئتنا من كل هذا التلوث والفساد المتفشي

األقسام العلمية، الكليات ) صانعي قرار في الجامعات 

ت وخارج الجامعات كالكليا( الخ...والعمادات، المجالس العلمية 

!وغيرها؟...  الخاصة والمستشفيات 

«إن هللا يحب من أحدكم إذا عمل عمالً أن يتقنه»


