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   ESCWAاإلسكوا/
  

  ARCIF"معرفة" تطلق معامل التأثير واالستشهاد العربي 
 
 إطالق المقياس األول من نوعه للمنتج األكاديمي العربي وفق معايير عالمية -االردن )MENAFN( 
  معرفة" تطلق معامل التأُثير واالستشهاد العربي"ARCIF تقرير تلفزيوني .. )FACTJO( 
  قاعدة بيانات "معرفة" تطلق معامل التأُثير واالستشهاد العربيARCIF )سرايا( 
 أحداث اليومي (ربمعرفة تطلق معامل التاثير واالستشهاد الع( 
  معرفة" تطلق معامل التأُثير واالستشهاد العربي"ARCIF )الدستور( 
 362  بلد نيوز( 4000مجلة تجتاز معايير االختيار من أصل( 
  معرفة" تطلق معامل التأثير واالستشهاد العربي"ARCIF )موقع وزارة الثقافة األردنية( 
 »تطلق معامل التأُثير واالستشهاد العربي » معرفةARCIF )مدار الساعة( 
 عمون( فق معايير عالميةإطالق المقياس األول من نوعه للمنتج األكاديمي العربي و( 
 

  يوم اللغة العربية:
  
 الفن( لينا دوغان وبسام براك .. إبداع لغوي ورسالة للحفاظ على اللغة العربية( 
  

  ورشة كفايات الكوادر العليا
  
 دنيا الوطن( ديوان الموظفين واالسكوا يختتمان ورشة كفايات الكوادر العليا في القطاع العام في بيروت( 
 سما اإلخبارية( ديوان الموظفين واالسكوا يختتمان ورشة كفايات الكوادر العليا( 
  

 Variousشؤون متفرقة/
 
 ..مليار جنيه  16طارق عامر:  خالل إطالق الرؤية العربية المشتركة لالقتصاد الرقمى من أبوظبى

 )أهرام أونالين( ماليين فرصة عمل 3للتمويل المتناهى الصغر وفرت 
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  ESCWAاإلسكوا/

  

 )MENAFN( إطالق المقياس األول من نوعه للمنتج األكاديمي العربي وفق معايير عالمية -االردن
12/16/2018 

 
بيانات "معرفة" للمجالت األكاديمية والبحثية العربية، اليوم  أطلقت قاعدة -كانون األول (بترا) 16عمان 

، وهو المقياس األول من نوعه للمنتج "ARCIF األحد من عّمان، "معامل التأُثير واالستشهاد العربي
   .األكاديمي العربي وفق المعايير العالمية

بروفيسور سامي الخزندار، ال "ARCIF" وقال مؤسس ورئيس مبادرة معامل التأثير واالستشهاد العربي
خالل ندوة وحفل إشهار المبادرة، إن هذا المشروع سيقدم مساهمة كبيرة في خدمة البحث العلمي العربي، 

وإعادة االعتبار له، وتحسين المكانة العلمية لالنتاج الفكري المنشور باللغة العربية؛ في ظل تباين األجندات 
   .المشهد العلمي العالمي البحثية، وتراجع حضور العربي منها في

وذهب الخزندار إلى القول: "بأن هذا المشروع هو مفخرة األردن وهديته لألمه العربية، وهو أيضا هدية 
العالم العربي للعالم الذي سينظر إلينا بمهنية وموضوعية"، وأضاف: "أنه بالرغم من ضعف مواردنا المالية 

   ."العقول وأصحاب المبادرةأردنيا، إال أننا نفتخر بأننا أثرياء في 
جاء ذلك، في ندوة "تحسين تصنيف الجامعات العربية في التصنيفات العالمية للجامعات ودور معامل التأثير 

التي نظمتها "معرفة"، اليوم األحد، برعاية وزير الثقافة والشباب الدكتور  "(ARCIF) واالستشهاد العربي
اليونسكو، ولجنة األمم المتحدة لغرب آسيا (منظمة اإلسكوا)،  محمد أبو رمان، بحضور ممثلين عن منظمة

   .العالمية لتصنيف الجامعات، واتحاد جامعات الدول العربية QS ومؤسسة
وبيّن الخزندار، وهو أيضاً مؤسس قاعدة البيانات األكاديمية والعلمية األضخم في العالم العربي "معرفة"، أن 

قياس إقليمي بمعايير عالمية، قادر على تقييس األهمية النسبية عبارة عن م (ARCIF) معامل أرسيف
للمجالت العلمية واألكاديمية الصادرة عن الجامعات والهيئات العلمية العربية، سواء باللغة العربية أو بلغة 

   ."أخرى
دي، يقدم حالً بمعايير علمية إلشكالية التهميش الوجو (ARCIF) ورأى د. الخزندار أن "معامل أرسيف

المعرفي والحضاري، للمنتج األكاديمي العربي، الناتج عن هيمنة مؤسستين غربيتين، بشكل أساسي، على 
   ."معايير التصنيف العالمية ومؤشرات قياس اإلنتاج العلمي المنشور

، سواء (ARCIF) وقدّم الخزندار، تصورات لما سيكون عليه الواقع األكاديمي عقب إطالق معامل أرسيف
عادة االعتبار للمنتج العلمي العربي ودوره في المشهد الكلي لألمة، أو لجهة إعادة التعريف بالمعرفة لجهة إ
   .العربية

، األول من نوعه من حيث معاييره الدولية وحجمه ودقته (ARCIF) ويعد "معامل التأُثير واالستشهاد العربي
ضخمة يعّول عليها كثيراً في إعادة االعتبار على المستوى العربي، وهو ما رآه مشاركون في الندوة خطوة 

   .للبناء المعرفي والبحثي األكاديمي العربي
 وقال األمين العام المساعد التحاد الجامعات العربية البروفيسور خميس حميدي، إن هذه المبادرة

(ARCIF) في وقت ، أحيت اآلمال بإضافة عربية للجهد اإلنساني العالمي، ووفق معايير صارمة، وتأتي
المؤسسات األكاديمية والعاملون فيها وعليها بأمس الحاجة لهذا النوع من المقاييس، لتحسين ترتيبها على 

   .المؤشرات الدولية، وبين نظيراتها العالمية
في حين قال نائب رئيس الجامعة األردنية البروفيسور أحمد مجدوبة، إن التصنيفات أصبحت حقيقة واقعة 

ألداء، مضيفا أن ما يقلق الجامعات العربية هو غياب المنتج العربي عن الرؤية؛ ومؤشر على جودة ا
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فالجامعات التي تتصدر المؤشرات هي تلك التي تنشر منتجها باللغة اإلنجليزية، وبعبارة أخرى، هي 
   .الجامعات الناطقة باللغة اإلنجليزية

لنجداوي، في كلمة لها خالل الندوة، لجملة من وقدمت المديرة التنفيذية لمركز األسكوا للتكنولوجيا ريم ا
البرامج المتخصصة لتطوير المحتوى العربي التي يقدمها المركز، في استجابة للتحديات، ولتجاوزها إلى أفق 

   .أكثر أمالً وتمكينا لشعوب المنطقة العربية
آناس بوهالل، أن إطالق من جانبه، اعتبر ممثل مكتب اليونسكو االقليمي للتربية في الدول العربية د. 

له أهمية كبرى لمؤشرات القياس األكاديمية، وفي إعادة االعتبار للمنتج البحثي العربي.  (ARCIF) مشروع
وأكد األمين العام التحاد الجامعات العربية سابقا الدكتور سلطان أبو عرابي، المشارك في الندوة، أن ما 

في المائة من ناتج الدخل القومي لبعض الدول العربية،  1وز أل يخصصه العالم العربي للبحث العلمي ال يتجا
في المائة من ناتج دخلها القومي للبحث  6إلى  5في حين أن العديد من الدول المتقدمة تخصص ما نسبته 

   .العلمي
الدكتور نجيب الشربجي عرضاً للجهود المبذولة للخروج بمعامل  "ARCIF وقدم مستشار معامل "ارسيف

التأثير ارسيف، مبيناً أنها استندت إلى كم ضخم من البيانات اشتغلت عليها قاعدة بيانات معرفة، وهي 
   .األضخم في العالم العربي

لمية أو بحثية عنوان مجلة عربية ع 4000وزاد الشربجي "تم العمل على جمع ودراسة بيانات ما يزيد عن 
في مختلف التخصصات، منشورة باللغة العربية، أو اإلنكليزية أو الفرنسية أو متعددة اللغات، و الصادرة عن 

   ."دولة عربية 20هيئة علمية أو بحثية في  1400أكثر من 
 18تخصصا أكاديميا متداخال ومتفردا، موزعة على  60بيانات ونتائج  "ARCIF ويشمل معامل "ارسيف

   .لة عربية، ويوفرها من مصادرها األصلية، وضمن معايير شفافةدو
وشهدت الجلسة الختامية للندوة الدولية وحفل االشهار، عرضاً مختصرا للتقرير السنوي لمعامل التأثير 

دورية ومجلة  362، وذلك استعداداً إلعالنها بشكل تفصيلي، إذ استطاعت 2018" للعام ARCIF"ارسيف 
  معيارا مخصصة الختيار المجالت واعتمادها. 31مجلة اجتياز  4000عربية من أصل  أكاديمية محكمة
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 )FACTJO( .. تقرير تلفزيوني ARCIF"معرفة" تطلق معامل التأُثير واالستشهاد العربي 
16/12/2018 

 
األكاديمية والبحثية العربية األحد، من العاصمة األردنية عّمان، أطلقت قاعدة بيانات "معرفة" للمجالت 

، وهو المقياس األول من نوعه للمنتج األكاديمي العربي وفق "ARCIF "معامل التأُثير واالستشهاد العربي
  .المعايير العالمية

  
، خالل ندوة أ.د. سامي الخزندارARCIF وقال مؤسس ورئيس مبادرة معامل التأثير واالستشهاد العربي

، إن "إطالق معامل التأثير واالستشهاد للجامعات العربية ----وحفل إشهار المبادرة وإعالن نتائجها لعام 
يشكل خطوة أولى إلعادة االعتبار للمنتج العلمي والمعرفي العربي، بعد أن كان ضرورة ملحة في ظل تباين 

  ."د العلمي العالمياألجندات البحثية، وتراجع حضور العربي منها في المشه
  

وبين الخزندار، وهو أيضاً مؤسس قاعدة البيانات األكاديمية والعلمية األضخم في العالم العربي (معرفة)، أن 
عبارة عن مقياس إقليمي بمعايير عالمية، قادرة على تقييس األهمية النسبية  (ARCIF) "معامل أرسيف

عات والهيئات العلمية العربية، سواء باللغة العربية أو للمجالت العلمية واألكاديمية الصادرة عن الجام
  ."بالعربية ولغة أخرى

  
يقدم حالً بمعايير علمية إلشكالية التهميش الوجودي،  (ARCIF) ورأى د. الخزندار أن "معامل أرسيف

ى المعرفي والحضاري، للمنتج األكاديمي العربي، الناتج عن هيمنة مؤسستين غربيتين، بشكل أساسي، عل
  ."معايير التصنيف العالمية ومؤشرات قياس اإلنتاج العلمي المنشور

  
وقدم الخزندار، في الندوة الدولية التي نظمت على هامش حفل اإلشهار وجاءت بعنوان "تحسين تصنيف 

الجامعات العربية في التصنيفات العالمية"، تصورات لما سيكون عليه الواقع األكاديمي عقب إطالق معامل 
، سواء لجهة إعادة االعتبار للمنتج العلمي العربي ودوره في المشهد الكلي لألمة، أو (ARCIF) أرسيف

  .لجهة إعادة التعريف بالمعرفة العربية
  

وذهب د. الخزندار إلى القول بأن واحدة من التحديات أمام الجهد األكاديمي العربي هي غياب الثقة بما ننتج، 
 بشكل علمي ووفق المعايير العالمية المتبعة، االمر الذي يوفره معامل أرسيف ما استدعى آلية لتقييمه وقياسه

(ARCIF).  
  

األول من نوعه من حيث معاييره الدولية وحجمه ودقته  "ARCIF ويعد "معامل التأُثير واالستشهاد العربي
ي إعادة االعتبار على المستوى العربي، وهو ما رآه مشاركون في الندوة خطوة ضخمة يعّول عليها كثيراً ف

  .للبناء المعرفي والبحثي األكاديمي العربي
  

وقال األمين العام المساعد التحاد الجامعات العربية أ.د. خميس حميدي، في كلمة خالل الندوة حفل اإلشهار، 
إن جهود تخليق مؤشرات القياس األكاديمية تشكل أرضية لتحسين مستوى وترتيب الجامعات العربية عالميا، 

  .و أمر تستدعيه الضرورة األكاديميةوه
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أحيت اآلمال بإضافة عربية للجهد  "ARCIF وبين د. حميدي أن مبادرة "معامل التأُثير واالستشهاد العربي
اإلنساني العالمي، ووفق معايير صارمة، وتأتي في وقت المؤسسات األكاديمية والعاملون فيها وعليها بأمس 

  .س، لتحسين ترتيبها على المؤشرات الدولية، وبين نظيراتها العالميةالحاجة لهذا النوع من المقايي
  

األول من نوعه من حيث معاييره الدولية وحجمه ودقته على المستوى  "ARCIF ويعتبر معامل "ارسيف
العربي، ويصدر عن قاعدة بيانات "معرفة" للمجالت العلمية واألكاديمية، ويؤسس رحاباً واسعة أمام 

والمجالت العلمية العربية بمقياس يستند إلى المعايير العالمية ويراعي االعتبارات الحضارية الجامعات 
  .والثقافية العربية

  
، عند "ARCIF وتوقف نائب رئيس الجامعة األردنية أ.د. أحمد مجدوبة، في مطالعته لـ "معامل ارسيف

قيقة واقعة ومؤشرا على جودة األداء، مع آليات القياس وأهميتها في التقييم، وقال إن التصنيفات أصبحت ح
اإلقرار عجزها أمام الجهد الكلي المبذول في المؤسسات األكاديمية العربية، بيد أن هذا ال ينتقص من أهميتها 

  .المطلقة
  

ورأى د. مجدوبة أن ما يقلق الجامعات العربية هو غياب المنتج العربي عن الرؤية، فالجامعات التي تتصدر 
هي تلك التي تنشر منتجها باللغة اإلنجليزية، وبعبارة أخرى، هي الجامعات الناطقة باللغة المؤشرات 
  .اإلنجليزية

  
وزاد أ.د. مجدوبة أن ما يزيد عن نصف المنتج األكاديمي العربي غير مدرج على المقاييس العالمية، ما يجعل 

العربي، إذ أنه يبرز دور هذه وجود مقياس عربي ضرورة واجبة، وأولوية لتطور المشهد األكاديمي 
   .المؤسسات ويقدمها في المشهد العالمي

  
ومن زاوية أوسع، قدمت المديرة التنفيذية لمركز األسكوا للتكنولوجيا ريم النجداوي، في كلمة خالل الندوة 

 وحفل اإلشهار، رؤية واسعة عما تعانيه المنطقة العربية من تحديات متعددة ومعقدة، ما فرض جملة من
البرامج المتخصصة لتطوير المحتوى العربي، في استجابة للتحديات، ولتجاوزها إلى أفق أكثر أمالً وتمكينا 

  .لشعوب المنطقة العربية
  

ولفتت النجداوي إلى "حلقة مفقودة" بين الجامعات والبحوث والمجتمع في المنطقة العربية، مستعرضة نتائج 
بالتعاون مع المجلس الوطني للبحوث العلمية، كشف النقاب عن غياب تقرير أعده مركز اإلسكوا للتكنولوجبا 

ثقافة "البحث المجتمعي" للتعرف على االحتياجات الملحة، وضعف الربط بين الحاجات المجتمعية وأهداف 
  .البحوث

  
لنشر وأشارت النجداوي إلى تطرق التقرير لـ "سياسات الترقية"، مبينة أنها "في معظم الجامعات تركز على ا

  ."في المجالت العالمية المحكمة، وال تعطي قيمة لعالقة البحوث الجامعية بتلبية االحتياجات المجتمعية
  

وأعربت النجداوي عن تطلع األسكوا إلى العمل والتعاون مع قاعدة بيانات معرفة ومؤشراتها، وكذلك 
وبما يساهم في تطوير المجتمع العلمي المؤسسات األكاديمية المرموقة، في المواطيع ذات االهتمام المشترك، 

  .العربي، وتوجيه األبحاث لمعالجة القضايا الملحة للمنطقة، وتوفيرها باللغة العربية
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من جانبه، توقف ممثل مكتب اليونسكو االقليمي للتربية في الدول العربية د. آناس بوهالل، في كلمة، عند 
لمنتجات األكاديية والبحثية الصادرة عنها، معتبرا إطالق أهمية المؤشرات في تقييم الجامعات العربية وا

  .تستحق االهتمام "ARCIF "معامل ارسيف
  

ورأى د. بو هالل أهمية كبرى لمؤشرات القياس األكاديمية، في إعادة االعتبار للمنتج البحثي العربي، داعيا 
  .إلى تكامل الجهود في سبيل تحقيق الغايات العليا

  
"أنموذج تكاملي" في التعامل مع المشهد األكاديمي العربي ونظيره الغربي، بدال من  وينظر بو هالل إلى

"تكامل معرفي إنساني"، إذ ال يمكن الفصل بينهما على الصعيد  -بحسبه  -"المقاربة التنافسية"، وهو 
  .اإلنساني

  
روج بمعامل التأثير د. نجيب الشربجي عرضاً  للجهود المبذولة للخ "ARCIF وقدم مستشار معامل "ارسيف

ارسيف، مبيناً أنها استندت إلى كم ضخم من البيانات اشتغلت عليها قاعدة بيانات معرفة، وهي األضخم في 
  .العالم العربي

  
عنوان مجلة عربية علمية أو بحثية  4000وزاد الشربجي: تم العمل على جمع ودراسة بيانات ما يزيد عن 

العربية، أو اإلنكليزية أو الفرنسية أو متعددة اللغات، و الصادرة   في مختلف التخصصات، منشورة باللغة
  .دولة عربية 20هيئة علمية أو بحثية في  1400عن أكثر من 

وأشار الشربجي أن تحليل البيانات أظهر طبيعة مشكالت الدوريات العلمية العربية، وتأثيرها على المشروع 
  .ومن ثم كيفية التعامل معها ومعالجتها ونوع و حجم التحديات التي يمكن أن يواجها،

  
مدى ارتباط األبحاث الجديدة باألبحاث التي نشرت سابقاً،  -وفق الشربجي  -ويعكس معامل التأثير ارسيف 

لمقاالت نشرت  واالستشهاد بها ضمن فترة زمنية معينة، ما يعكس متوسط العدد السنوي من االستشهادات
  .مؤخراً في مجلة ما، وذلك وفق معادالت حسابية معتمدة لدى مؤشرات عالمية

  
 18تخصص أكاديمي متداخل ومتفرد، موزعة على  60بيانات ونتائج  "ARCIF ويشمل معامل "ارسيف

  .دولة عربية، ويوفرها من مصادرها األصلية، وضمن معايير شفافة
  

وطرق عرضها، إذ تقدمها عبر عرض عاما  "ARCIF معامل "ارسيفوتتنوع أشكال البيانات في 
لالقتباسات، وعبر مقارنة بين المجالت، وكذلك بيانات المؤلمين، وصوال الى تقرير النتائج، ووفق معايير 

  .عالمية
  

وشهدت الجلسة الختامية للندوة الدولية وحفل االشهار عرضاً مختصرا للتقرير السنوي لمعامل التأثير 
دورية ومجلة  362، وذلك استعداداً إلعالنها بشكل تفصيلي، إذ استطاعت 2018" للعام ARCIFرسيف "ا

  معيارا مخصصة  الختيار المجالت واعتمادها.  31مجلة اجتياز   4000أكاديمية محكمة عربية من أصل 
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  )سرايا( ARCIFبالصور .. قاعدة بيانات "معرفة" تطلق معامل التأُثير واالستشهاد العربي 
16-12-2018  

  
أطلقت قاعدة بيانات 'معرفة' للمجالت األكاديمية والبحثية العربية األحد، من العاصمة األردنية  -سرايا 

للمنتج األكاديمي العربي ، وهو المقياس األول من نوعه 'ARCIF عّمان، 'معامل التأُثير واالستشهاد العربي
  .وفق المعايير العالمية

أ.د. سامي الخزندار، خالل ندوة ARCIF وقال مؤسس ورئيس مبادرة معامل التأثير واالستشهاد العربي
، إن 'إطالق معامل التأثير واالستشهاد للجامعات العربية ----وحفل إشهار المبادرة وإعالن نتائجها لعام 

االعتبار للمنتج العلمي والمعرفي العربي، بعد أن كان ضرورة ملحة في ظل تباين  يشكل خطوة أولى إلعادة
  .'األجندات البحثية، وتراجع حضور العربي منها في المشهد العلمي العالمي

وبين الخزندار، وهو أيضاً مؤسس قاعدة البيانات األكاديمية والعلمية األضخم في العالم العربي (معرفة)، أن 
عبارة عن مقياس إقليمي بمعايير عالمية، قادرة على تقييس األهمية النسبية  (ARCIF) ف'معامل أرسي

للمجالت العلمية واألكاديمية الصادرة عن الجامعات والهيئات العلمية العربية، سواء باللغة العربية أو 
  .'بالعربية ولغة أخرى

علمية إلشكالية التهميش الوجودي،  يقدم حالً بمعايير (ARCIF) ورأى د. الخزندار أن 'معامل أرسيف
المعرفي والحضاري، للمنتج األكاديمي العربي، الناتج عن هيمنة مؤسستين غربيتين، بشكل أساسي، على 

  .'معايير التصنيف العالمية ومؤشرات قياس اإلنتاج العلمي المنشور
بعنوان 'تحسين تصنيف  وقدم الخزندار، في الندوة الدولية التي نظمت على هامش حفل اإلشهار وجاءت

الجامعات العربية في التصنيفات العالمية'، تصورات لما سيكون عليه الواقع األكاديمي عقب إطالق معامل 
، سواء لجهة إعادة االعتبار للمنتج العلمي العربي ودوره في المشهد الكلي لألمة، أو (ARCIF) أرسيف

  .لجهة إعادة التعريف بالمعرفة العربية
لخزندار إلى القول بأن واحدة من التحديات أمام الجهد األكاديمي العربي هي غياب الثقة بما ننتج، وذهب د. ا

 ما استدعى آلية لتقييمه وقياسه بشكل علمي ووفق المعايير العالمية المتبعة، االمر الذي يوفره معامل أرسيف
(ARCIF).  

نوعه من حيث معاييره الدولية وحجمه ودقته  األول من 'ARCIF ويعد 'معامل التأُثير واالستشهاد العربي
على المستوى العربي، وهو ما رآه مشاركون في الندوة خطوة ضخمة يعّول عليها كثيراً في إعادة االعتبار 

  .للبناء المعرفي والبحثي األكاديمي العربي
ل الندوة حفل اإلشهار، وقال األمين العام المساعد التحاد الجامعات العربية أ.د. خميس حميدي، في كلمة خال

إن جهود تخليق مؤشرات القياس األكاديمية تشكل أرضية لتحسين مستوى وترتيب الجامعات العربية عالميا، 
  .وهو أمر تستدعيه الضرورة األكاديمية

أحيت اآلمال بإضافة عربية للجهد  'ARCIF وبين د. حميدي أن مبادرة 'معامل التأُثير واالستشهاد العربي
ي العالمي، ووفق معايير صارمة، وتأتي في وقت المؤسسات األكاديمية والعاملون فيها وعليها بأمس اإلنسان

  .الحاجة لهذا النوع من المقاييس، لتحسين ترتيبها على المؤشرات الدولية، وبين نظيراتها العالمية
ه على المستوى األول من نوعه من حيث معاييره الدولية وحجمه ودقت 'ARCIF ويعتبر معامل 'ارسيف

العربي، ويصدر عن قاعدة بيانات 'معرفة' للمجالت العلمية واألكاديمية، ويؤسس رحاباً واسعة أمام 
الجامعات والمجالت العلمية العربية بمقياس يستند إلى المعايير العالمية ويراعي االعتبارات الحضارية 

  .والثقافية العربية
، عند آليات 'ARCIF . أحمد مجدوبة، في مطالعته لـ 'معامل ارسيفوتوقف نائب رئيس الجامعة األردنية أ.د

القياس وأهميتها في التقييم، وقال إن التصنيفات أصبحت حقيقة واقعة ومؤشرا على جودة األداء، مع اإلقرار 
  .طلقةعجزها أمام الجهد الكلي المبذول في المؤسسات األكاديمية العربية، بيد أن هذا ال ينتقص من أهميتها الم
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ورأى د. مجدوبة أن ما يقلق الجامعات العربية هو غياب المنتج العربي عن الرؤية، فالجامعات التي تتصدر 
المؤشرات هي تلك التي تنشر منتجها باللغة اإلنجليزية، وبعبارة أخرى، هي الجامعات الناطقة باللغة 

  .اإلنجليزية
يمي العربي غير مدرج على المقاييس العالمية، ما يجعل وزاد أ.د. مجدوبة أن ما يزيد عن نصف المنتج األكاد

وجود مقياس عربي ضرورة واجبة، وأولوية لتطور المشهد األكاديمي العربي، إذ أنه يبرز دور هذه 
   .المؤسسات ويقدمها في المشهد العالمي

ي كلمة خالل الندوة ومن زاوية أوسع، قدمت المديرة التنفيذية لمركز األسكوا للتكنولوجيا ريم النجداوي، ف
وحفل اإلشهار، رؤية واسعة عما تعانيه المنطقة العربية من تحديات متعددة ومعقدة، ما فرض جملة من 

البرامج المتخصصة لتطوير المحتوى العربي، في استجابة للتحديات، ولتجاوزها إلى أفق أكثر أمالً وتمكينا 
  .لشعوب المنطقة العربية

مفقودة' بين الجامعات والبحوث والمجتمع في المنطقة العربية، مستعرضة نتائج  ولفتت النجداوي إلى 'حلقة
تقرير أعده مركز اإلسكوا للتكنولوجبا بالتعاون مع المجلس الوطني للبحوث العلمية، كشف النقاب عن غياب 

وأهداف ثقافة 'البحث المجتمعي' للتعرف على االحتياجات الملحة، وضعف الربط بين الحاجات المجتمعية 
  .البحوث

وأشارت النجداوي إلى تطرق التقرير لـ 'سياسات الترقية'، مبينة أنها 'في معظم الجامعات تركز على النشر 
  .'في المجالت العالمية المحكمة، وال تعطي قيمة لعالقة البحوث الجامعية بتلبية االحتياجات المجتمعية

إلى العمل والتعاون مع قاعدة بيانات معرفة ومؤشراتها، وكذلك  وأعربت النجداوي عن تطلع األسكوا
المؤسسات األكاديمية المرموقة، في المواطيع ذات االهتمام المشترك، وبما يساهم في تطوير المجتمع العلمي 

  .العربي، وتوجيه األبحاث لمعالجة القضايا الملحة للمنطقة، وتوفيرها باللغة العربية
ل مكتب اليونسكو االقليمي للتربية في الدول العربية د. آناس بوهالل، في كلمة، عند من جانبه، توقف ممث

أهمية المؤشرات في تقييم الجامعات العربية والمنتجات األكاديية والبحثية الصادرة عنها، معتبرا إطالق 
  .تستحق االهتمام 'ARCIF 'معامل ارسيف

األكاديمية، في إعادة االعتبار للمنتج البحثي العربي، داعيا ورأى د. بو هالل أهمية كبرى لمؤشرات القياس 
  .إلى تكامل الجهود في سبيل تحقيق الغايات العليا

وينظر بو هالل إلى 'أنموذج تكاملي' في التعامل مع المشهد األكاديمي العربي ونظيره الغربي، بدال من 
  .، إذ ال يمكن الفصل بينهما على الصعيد اإلنساني'تكامل معرفي إنساني' -بحسبه  -'المقاربة التنافسية'، وهو 

د. نجيب الشربجي عرضاً للجهود المبذولة للخروج بمعامل التأثير  'ARCIF وقدم مستشار معامل 'ارسيف
ارسيف، مبيناً أنها استندت إلى كم ضخم من البيانات اشتغلت عليها قاعدة بيانات معرفة، وهي األضخم في 

  .العالم العربي
عنوان مجلة عربية علمية أو بحثية  4000لشربجي: تم العمل على جمع ودراسة بيانات ما يزيد عن وزاد ا

في مختلف التخصصات، منشورة باللغة العربية، أو اإلنكليزية أو الفرنسية أو متعددة اللغات، و الصادرة عن 
  .دولة عربية 20هيئة علمية أو بحثية في  1400أكثر من 

ليل البيانات أظهر طبيعة مشكالت الدوريات العلمية العربية، وتأثيرها على المشروع وأشار الشربجي أن تح
  .ونوع و حجم التحديات التي يمكن أن يواجها، ومن ثم كيفية التعامل معها ومعالجتها

مدى ارتباط األبحاث الجديدة باألبحاث التي نشرت سابقاً،  -وفق الشربجي  -ويعكس معامل التأثير ارسيف 
ستشهاد بها ضمن فترة زمنية معينة، ما يعكس متوسط العدد السنوي من االستشهادات لمقاالت نشرت واال

  .مؤخراً في مجلة ما، وذلك وفق معادالت حسابية معتمدة لدى مؤشرات عالمية
 18تخصص أكاديمي متداخل ومتفرد، موزعة على  60بيانات ونتائج  'ARCIF ويشمل معامل 'ارسيف

  .فرها من مصادرها األصلية، وضمن معايير شفافةدولة عربية، ويو
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وطرق عرضها، إذ تقدمها عبر عرض عاما  'ARCIF وتتنوع أشكال البيانات في معامل 'ارسيف
لالقتباسات، وعبر مقارنة بين المجالت، وكذلك بيانات المؤلمين، وصوال الى تقرير النتائج، ووفق معايير 

  .عالمية
ة الدولية وحفل االشهار عرضاً مختصرا للتقرير السنوي لمعامل التأثير وشهدت الجلسة الختامية للندو

دورية ومجلة  362، وذلك استعداداً إلعالنها بشكل تفصيلي، إذ استطاعت 2018' للعام ARCIF'ارسيف 
  معيارا مخصصة الختيار المجالت واعتمادها. 31مجلة اجتياز  4000أكاديمية محكمة عربية من أصل 
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  )الدستور( ARCIFلق معامل التأُثير واالستشهاد العربي "معرفة" تط
  2018كانون األول / ديسمبر  16األحد 

  
أطلقت قاعدة بيانات "معرفة" للمجالت األكاديمية والبحثية العربية األحد، من العاصمة األردنية عّمان، 

ج األكاديمي العربي وفق ، وهو المقياس األول من نوعه للمنت"ARCIF "معامل التأُثير واالستشهاد العربي
  .المعايير العالمية

  
أ.د. سامي الخزندار، خالل ندوة ARCIF وقال مؤسس ورئيس مبادرة معامل التأثير واالستشهاد العربي

، إن "إطالق معامل التأثير واالستشهاد للجامعات العربية ----وحفل إشهار المبادرة وإعالن نتائجها لعام 
عتبار للمنتج العلمي والمعرفي العربي، بعد أن كان ضرورة ملحة في ظل تباين يشكل خطوة أولى إلعادة اال

  ."األجندات البحثية، وتراجع حضور العربي منها في المشهد العلمي العالمي
  

وبين الخزندار، وهو أيضاً مؤسس قاعدة البيانات األكاديمية والعلمية األضخم في العالم العربي (معرفة)، أن 
عبارة عن مقياس إقليمي بمعايير عالمية، قادرة على تقييس األهمية النسبية  (ARCIF) "معامل أرسيف

للمجالت العلمية واألكاديمية الصادرة عن الجامعات والهيئات العلمية العربية، سواء باللغة العربية أو 
  ."بالعربية ولغة أخرى

  
لمية إلشكالية التهميش الوجودي، يقدم حالً بمعايير ع (ARCIF) ورأى د. الخزندار أن "معامل أرسيف

المعرفي والحضاري، للمنتج األكاديمي العربي، الناتج عن هيمنة مؤسستين غربيتين، بشكل أساسي، على 
  ."معايير التصنيف العالمية ومؤشرات قياس اإلنتاج العلمي المنشور

  
، في الندوة الدولية التي نظمت على هامش حفل اإلشهار وجاءت بعنوان "تحسين تصنيف وقدم الخزندار

الجامعات العربية في التصنيفات العالمية"، تصورات لما سيكون عليه الواقع األكاديمي عقب إطالق معامل 
لألمة، أو ، سواء لجهة إعادة االعتبار للمنتج العلمي العربي ودوره في المشهد الكلي (ARCIF) أرسيف

  .لجهة إعادة التعريف بالمعرفة العربية
  

وذهب د. الخزندار إلى القول بأن واحدة من التحديات أمام الجهد األكاديمي العربي هي غياب الثقة بما ننتج، 
 ما استدعى آلية لتقييمه وقياسه بشكل علمي ووفق المعايير العالمية المتبعة، االمر الذي يوفره معامل أرسيف

(ARCIF).  
  

األول من نوعه من حيث معاييره الدولية وحجمه ودقته  "ARCIF ويعد "معامل التأُثير واالستشهاد العربي
على المستوى العربي، وهو ما رآه مشاركون في الندوة خطوة ضخمة يعّول عليها كثيراً في إعادة االعتبار 

  .للبناء المعرفي والبحثي األكاديمي العربي
  

وقال األمين العام المساعد التحاد الجامعات العربية أ.د. خميس حميدي، في كلمة خالل الندوة حفل اإلشهار، 
إن جهود تخليق مؤشرات القياس األكاديمية تشكل أرضية لتحسين مستوى وترتيب الجامعات العربية عالميا، 

  .وهو أمر تستدعيه الضرورة األكاديمية
  



ة  د ح لو ا ص ت ال م ا ال ع إل ا ي و ا ف و ك س إل   14 | ص    ا
 

أحيت اآلمال بإضافة عربية للجهد  "ARCIF "معامل التأُثير واالستشهاد العربيوبين د. حميدي أن مبادرة 
اإلنساني العالمي، ووفق معايير صارمة، وتأتي في وقت المؤسسات األكاديمية والعاملون فيها وعليها بأمس 

  .ميةالحاجة لهذا النوع من المقاييس، لتحسين ترتيبها على المؤشرات الدولية، وبين نظيراتها العال
  

األول من نوعه من حيث معاييره الدولية وحجمه ودقته على المستوى  "ARCIF ويعتبر معامل "ارسيف
العربي، ويصدر عن قاعدة بيانات "معرفة" للمجالت العلمية واألكاديمية، ويؤسس رحاباً واسعة أمام 

راعي االعتبارات الحضارية الجامعات والمجالت العلمية العربية بمقياس يستند إلى المعايير العالمية وي
  .والثقافية العربية

  
، عند "ARCIF وتوقف نائب رئيس الجامعة األردنية أ.د. أحمد مجدوبة، في مطالعته لـ "معامل ارسيف

آليات القياس وأهميتها في التقييم، وقال إن التصنيفات أصبحت حقيقة واقعة ومؤشرا على جودة األداء، مع 
الكلي المبذول في المؤسسات األكاديمية العربية، بيد أن هذا ال ينتقص من أهميتها  اإلقرار عجزها أمام الجهد

  .المطلقة
  

ورأى د. مجدوبة أن ما يقلق الجامعات العربية هو غياب المنتج العربي عن الرؤية، فالجامعات التي تتصدر 
جامعات الناطقة باللغة المؤشرات هي تلك التي تنشر منتجها باللغة اإلنجليزية، وبعبارة أخرى، هي ال

  .اإلنجليزية
  

وزاد أ.د. مجدوبة أن ما يزيد عن نصف المنتج األكاديمي العربي غير مدرج على المقاييس العالمية، ما يجعل 
وجود مقياس عربي ضرورة واجبة، وأولوية لتطور المشهد األكاديمي العربي، إذ أنه يبرز دور هذه 

   .المؤسسات ويقدمها في المشهد العالمي
  

ومن زاوية أوسع، قدمت المديرة التنفيذية لمركز األسكوا للتكنولوجيا ريم النجداوي، في كلمة خالل الندوة 
وحفل اإلشهار، رؤية واسعة عما تعانيه المنطقة العربية من تحديات متعددة ومعقدة، ما فرض جملة من 

ولتجاوزها إلى أفق أكثر أمالً وتمكينا البرامج المتخصصة لتطوير المحتوى العربي، في استجابة للتحديات، 
  .لشعوب المنطقة العربية

  
ولفتت النجداوي إلى "حلقة مفقودة" بين الجامعات والبحوث والمجتمع في المنطقة العربية، مستعرضة نتائج 
تقرير أعده مركز اإلسكوا للتكنولوجبا بالتعاون مع المجلس الوطني للبحوث العلمية، كشف النقاب عن غياب 

قافة "البحث المجتمعي" للتعرف على االحتياجات الملحة، وضعف الربط بين الحاجات المجتمعية وأهداف ث
  .البحوث

  
وأشارت النجداوي إلى تطرق التقرير لـ "سياسات الترقية"، مبينة أنها "في معظم الجامعات تركز على النشر 

  ."الجامعية بتلبية االحتياجات المجتمعيةفي المجالت العالمية المحكمة، وال تعطي قيمة لعالقة البحوث 
  

وأعربت النجداوي عن تطلع األسكوا إلى العمل والتعاون مع قاعدة بيانات معرفة ومؤشراتها، وكذلك 
المؤسسات األكاديمية المرموقة، في المواطيع ذات االهتمام المشترك، وبما يساهم في تطوير المجتمع العلمي 

  .لجة القضايا الملحة للمنطقة، وتوفيرها باللغة العربيةالعربي، وتوجيه األبحاث لمعا
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من جانبه، توقف ممثل مكتب اليونسكو االقليمي للتربية في الدول العربية د. آناس بوهالل، في كلمة، عند 
أهمية المؤشرات في تقييم الجامعات العربية والمنتجات األكاديية والبحثية الصادرة عنها، معتبرا إطالق 

  .تستحق االهتمام "ARCIF رسيف"معامل ا
  

ورأى د. بو هالل أهمية كبرى لمؤشرات القياس األكاديمية، في إعادة االعتبار للمنتج البحثي العربي، داعيا 
  .إلى تكامل الجهود في سبيل تحقيق الغايات العليا

  
الغربي، بدال من وينظر بو هالل إلى "أنموذج تكاملي" في التعامل مع المشهد األكاديمي العربي ونظيره 

"تكامل معرفي إنساني"، إذ ال يمكن الفصل بينهما على الصعيد  -بحسبه  -"المقاربة التنافسية"، وهو 
  .اإلنساني

  
د. نجيب الشربجي عرضاً  للجهود المبذولة للخروج بمعامل التأثير  "ARCIF وقدم مستشار معامل "ارسيف

يانات اشتغلت عليها قاعدة بيانات معرفة، وهي األضخم في ارسيف، مبيناً أنها استندت إلى كم ضخم من الب
  .العالم العربي

  
عنوان مجلة عربية علمية أو بحثية  4000وزاد الشربجي: تم العمل على جمع ودراسة بيانات ما يزيد عن 

ة  في مختلف التخصصات، منشورة باللغة العربية، أو اإلنكليزية أو الفرنسية أو متعددة اللغات، و الصادر
  .دولة عربية 20هيئة علمية أو بحثية في  1400عن أكثر من 

  
وأشار الشربجي أن تحليل البيانات أظهر طبيعة مشكالت الدوريات العلمية العربية، وتأثيرها على المشروع 

  .ونوع و حجم التحديات التي يمكن أن يواجها، ومن ثم كيفية التعامل معها ومعالجتها
  

مدى ارتباط األبحاث الجديدة باألبحاث التي نشرت سابقاً،  -وفق الشربجي  -سيف ويعكس معامل التأثير ار
واالستشهاد بها ضمن فترة زمنية معينة، ما يعكس متوسط العدد السنوي من االستشهادات لمقاالت نشرت 

  .مؤخراً في مجلة ما، وذلك وفق معادالت حسابية معتمدة لدى مؤشرات عالمية
  

 18تخصص أكاديمي متداخل ومتفرد، موزعة على  60بيانات ونتائج  "ARCIF ويشمل معامل "ارسيف
  .دولة عربية، ويوفرها من مصادرها األصلية، وضمن معايير شفافة

  
وطرق عرضها، إذ تقدمها عبر عرض عاما  "ARCIF وتتنوع أشكال البيانات في معامل "ارسيف

مؤلمين، وصوال الى تقرير النتائج، ووفق معايير لالقتباسات، وعبر مقارنة بين المجالت، وكذلك بيانات ال
  .عالمية

  
وشهدت الجلسة الختامية للندوة الدولية وحفل االشهار عرضاً مختصرا للتقرير السنوي لمعامل التأثير 

دورية ومجلة  362، وذلك استعداداً إلعالنها بشكل تفصيلي، إذ استطاعت 2018" للعام ARCIF"ارسيف 
 معيارا مخصصة  الختيار المجالت واعتمادها.  31مجلة اجتياز   4000أكاديمية محكمة عربية من أصل 
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  )بلد نيوز( 4000مجلة تجتاز معايير االختيار من أصل  362
16-12-2018  

  
"معرفة" للمجالت األكاديمية والبحثية العربية األحد، من العاصمة أطلقت قاعدة بيانات  -أحداث اليوم 

، وهو المقياس األول من نوعه للمنتج "ARCIF األردنية عّمان، "معامل التأُثير واالستشهاد العربي
  .األكاديمي العربي وفق المعايير العالمية

. سامي الخزندار، خالل ندوة أ.دARCIF وقال مؤسس ورئيس مبادرة معامل التأثير واالستشهاد العربي
، إن "إطالق معامل التأثير واالستشهاد للجامعات العربية ----وحفل إشهار المبادرة وإعالن نتائجها لعام 

يشكل خطوة أولى إلعادة االعتبار للمنتج العلمي والمعرفي العربي، بعد أن كان ضرورة ملحة في ظل تباين 
  ."ي منها في المشهد العلمي العالمياألجندات البحثية، وتراجع حضور العرب

وبين الخزندار، وهو أيضاً مؤسس قاعدة البيانات األكاديمية والعلمية األضخم في العالم العربي (معرفة)، أن 
عبارة عن مقياس إقليمي بمعايير عالمية، قادرة على تقييس األهمية النسبية  (ARCIF) "معامل أرسيف

صادرة عن الجامعات والهيئات العلمية العربية، سواء باللغة العربية أو للمجالت العلمية واألكاديمية ال
  ."بالعربية ولغة أخرى

يقدم حالً بمعايير علمية إلشكالية التهميش الوجودي،  (ARCIF) ورأى د. الخزندار أن "معامل أرسيف
شكل أساسي، على المعرفي والحضاري، للمنتج األكاديمي العربي، الناتج عن هيمنة مؤسستين غربيتين، ب

  ."معايير التصنيف العالمية ومؤشرات قياس اإلنتاج العلمي المنشور
وقدم الخزندار، في الندوة الدولية التي نظمت على هامش حفل اإلشهار وجاءت بعنوان "تحسين تصنيف 

معامل  الجامعات العربية في التصنيفات العالمية"، تصورات لما سيكون عليه الواقع األكاديمي عقب إطالق
، سواء لجهة إعادة االعتبار للمنتج العلمي العربي ودوره في المشهد الكلي لألمة، أو (ARCIF) أرسيف

  .لجهة إعادة التعريف بالمعرفة العربية
وذهب د. الخزندار إلى القول بأن واحدة من التحديات أمام الجهد األكاديمي العربي هي غياب الثقة بما ننتج، 

 ييمه وقياسه بشكل علمي ووفق المعايير العالمية المتبعة، االمر الذي يوفره معامل أرسيفما استدعى آلية لتق
(ARCIF).  

األول من نوعه من حيث معاييره الدولية وحجمه ودقته  "ARCIF ويعد "معامل التأُثير واالستشهاد العربي
ا كثيراً في إعادة االعتبار على المستوى العربي، وهو ما رآه مشاركون في الندوة خطوة ضخمة يعّول عليه

  .للبناء المعرفي والبحثي األكاديمي العربي
وقال األمين العام المساعد التحاد الجامعات العربية أ.د. خميس حميدي، في كلمة خالل الندوة حفل اإلشهار، 

الميا، إن جهود تخليق مؤشرات القياس األكاديمية تشكل أرضية لتحسين مستوى وترتيب الجامعات العربية ع
  .وهو أمر تستدعيه الضرورة األكاديمية

أحيت اآلمال بإضافة عربية للجهد  "ARCIF وبين د. حميدي أن مبادرة "معامل التأُثير واالستشهاد العربي
اإلنساني العالمي، ووفق معايير صارمة، وتأتي في وقت المؤسسات األكاديمية والعاملون فيها وعليها بأمس 

  .المقاييس، لتحسين ترتيبها على المؤشرات الدولية، وبين نظيراتها العالمية الحاجة لهذا النوع من
األول من نوعه من حيث معاييره الدولية وحجمه ودقته على المستوى  "ARCIF ويعتبر معامل "ارسيف

العربي، ويصدر عن قاعدة بيانات "معرفة" للمجالت العلمية واألكاديمية، ويؤسس رحاباً واسعة أمام 
عات والمجالت العلمية العربية بمقياس يستند إلى المعايير العالمية ويراعي االعتبارات الحضارية الجام

  .والثقافية العربية
، عند "ARCIF وتوقف نائب رئيس الجامعة األردنية أ.د. أحمد مجدوبة، في مطالعته لـ "معامل ارسيف

ت حقيقة واقعة ومؤشرا على جودة األداء، مع آليات القياس وأهميتها في التقييم، وقال إن التصنيفات أصبح
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اإلقرار عجزها أمام الجهد الكلي المبذول في المؤسسات األكاديمية العربية، بيد أن هذا ال ينتقص من أهميتها 
  .المطلقة

ورأى د. مجدوبة أن ما يقلق الجامعات العربية هو غياب المنتج العربي عن الرؤية، فالجامعات التي تتصدر 
ت هي تلك التي تنشر منتجها باللغة اإلنجليزية، وبعبارة أخرى، هي الجامعات الناطقة باللغة المؤشرا

  .اإلنجليزية
أن ما يزيد عن نصف المنتج األكاديمي العربي غير مدرج على المقاييس العالمية، ما يجعل  وزاد أ.د. مجدوبة

وجود مقياس عربي ضرورة واجبة، وأولوية لتطور المشهد األكاديمي العربي، إذ أنه يبرز دور هذه 
  .المؤسسات ويقدمها في المشهد العالمي

كوا للتكنولوجيا ريم النجداوي، في كلمة خالل الندوة ومن زاوية أوسع، قدمت المديرة التنفيذية لمركز األس
وحفل اإلشهار، رؤية واسعة عما تعانيه المنطقة العربية من تحديات متعددة ومعقدة، ما فرض جملة من 

البرامج المتخصصة لتطوير المحتوى العربي، في استجابة للتحديات، ولتجاوزها إلى أفق أكثر أمالً وتمكينا 
  .عربيةلشعوب المنطقة ال

ولفتت النجداوي إلى "حلقة مفقودة" بين الجامعات والبحوث والمجتمع في المنطقة العربية، مستعرضة نتائج 
تقرير أعده مركز اإلسكوا للتكنولوجبا بالتعاون مع المجلس الوطني للبحوث العلمية، كشف النقاب عن غياب 

عف الربط بين الحاجات المجتمعية وأهداف ثقافة "البحث المجتمعي" للتعرف على االحتياجات الملحة، وض
  .البحوث

وأشارت النجداوي إلى تطرق التقرير لـ "سياسات الترقية"، مبينة أنها "في معظم الجامعات تركز على النشر 
  ."في المجالت العالمية المحكمة، وال تعطي قيمة لعالقة البحوث الجامعية بتلبية االحتياجات المجتمعية

عن تطلع األسكوا إلى العمل والتعاون مع قاعدة بيانات معرفة ومؤشراتها، وكذلك وأعربت النجداوي 
المؤسسات األكاديمية المرموقة، في المواطيع ذات االهتمام المشترك، وبما يساهم في تطوير المجتمع العلمي 

  .العربي، وتوجيه األبحاث لمعالجة القضايا الملحة للمنطقة، وتوفيرها باللغة العربية
جانبه، توقف ممثل مكتب اليونسكو االقليمي للتربية في الدول العربية د. آناس بوهالل، في كلمة، عند من 

أهمية المؤشرات في تقييم الجامعات العربية والمنتجات األكاديية والبحثية الصادرة عنها، معتبرا إطالق 
  .تستحق االهتمام "ARCIF "معامل ارسيف

ؤشرات القياس األكاديمية، في إعادة االعتبار للمنتج البحثي العربي، داعيا ورأى د. بو هالل أهمية كبرى لم
  .إلى تكامل الجهود في سبيل تحقيق الغايات العليا

وينظر بو هالل إلى "أنموذج تكاملي" في التعامل مع المشهد األكاديمي العربي ونظيره الغربي، بدال من 
معرفي إنساني"، إذ ال يمكن الفصل بينهما على الصعيد "تكامل  -بحسبه  -"المقاربة التنافسية"، وهو 

  .اإلنساني
د. نجيب الشربجي عرضاً للجهود المبذولة للخروج بمعامل التأثير  "ARCIF وقدم مستشار معامل "ارسيف

ارسيف، مبيناً أنها استندت إلى كم ضخم من البيانات اشتغلت عليها قاعدة بيانات معرفة، وهي األضخم في 
  .لعربيالعالم ا

عنوان مجلة عربية علمية أو بحثية  4000وزاد الشربجي: تم العمل على جمع ودراسة بيانات ما يزيد عن 
في مختلف التخصصات، منشورة باللغة العربية، أو اإلنكليزية أو الفرنسية أو متعددة اللغات، و الصادرة عن 

  .دولة عربية 20هيئة علمية أو بحثية في  1400أكثر من 
الشربجي أن تحليل البيانات أظهر طبيعة مشكالت الدوريات العلمية العربية، وتأثيرها على المشروع وأشار 

  .ونوع و حجم التحديات التي يمكن أن يواجها، ومن ثم كيفية التعامل معها ومعالجتها
سابقاً،  مدى ارتباط األبحاث الجديدة باألبحاث التي نشرت -وفق الشربجي  -ويعكس معامل التأثير ارسيف 

واالستشهاد بها ضمن فترة زمنية معينة، ما يعكس متوسط العدد السنوي من االستشهادات لمقاالت نشرت 
  .مؤخراً في مجلة ما، وذلك وفق معادالت حسابية معتمدة لدى مؤشرات عالمية
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 18تخصص أكاديمي متداخل ومتفرد، موزعة على  60بيانات ونتائج  "ARCIF ويشمل معامل "ارسيف
  .لة عربية، ويوفرها من مصادرها األصلية، وضمن معايير شفافةدو

وطرق عرضها، إذ تقدمها عبر عرض عاما  "ARCIF وتتنوع أشكال البيانات في معامل "ارسيف
لالقتباسات، وعبر مقارنة بين المجالت، وكذلك بيانات المؤلمين، وصوال الى تقرير النتائج، ووفق معايير 

  .عالمية
الختامية للندوة الدولية وحفل االشهار عرضاً مختصرا للتقرير السنوي لمعامل التأثير وشهدت الجلسة 

دورية ومجلة  362، وذلك استعداداً إلعالنها بشكل تفصيلي، إذ استطاعت 2018" للعام ARCIF"ارسيف 
  .معيارا مخصصة الختيار المجالت واعتمادها 31مجلة اجتياز  4000أكاديمية محكمة عربية من أصل 
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  )موقع وزارة الثقافة األردنية( ARCIF"معرفة" تطلق معامل التأثير واالستشهاد العربي 
17  /12  /2018  

  
برعاية وزير الثقافة والشباب الدكتور محمد أبو رمان أطلقت قاعدة بيانات "معرفة" للمجالت األكاديمية 

 ، من العاصمة األردنية عّمان، "معامل التأثير واالستشهاد العربي16/12/2018والبحثية العربية األحد 
ARCIF" وهو المقياس األول من نوعه للمنتج األكاديمي العربي وفق المعايير العالمية ،.  

  
، خالل ندوة أ.د. سامي الخزندارARCIF وقال مؤسس ورئيس مبادرة معامل التأثير واالستشهاد العربي

وحفل إشهار المبادرة وإعالن نتائجها إن "إطالق معامل التأثير واالستشهاد للجامعات العربية يشكل خطوة 
أولى إلعادة االعتبار للمنتج العلمي والمعرفي العربي، بعد أن كان ضرورة ملحة في ظل تباين األجندات 

  ."عالميالبحثية، وتراجع حضور العربي منها في المشهد العلمي ال
  

وبين الخزندار، وهو أيضاً مؤسس قاعدة البيانات األكاديمية والعلمية األضخم في العالم العربي (معرفة)، أن 
عبارة عن مقياس إقليمي بمعايير عالمية، قادرة على تقييس األهمية النسبية  (ARCIF) "معامل أرسيف

ت العلمية العربية، سواء باللغة العربية أو للمجالت العلمية واألكاديمية الصادرة عن الجامعات والهيئا
  ."بالعربية ولغة أخرى

  
يقدم حالً بمعايير علمية إلشكالية التهميش الوجودي،  (ARCIF) ورأى د. الخزندار أن "معامل أرسيف

المعرفي والحضاري، للمنتج األكاديمي العربي، الناتج عن هيمنة مؤسستين غربيتين، بشكل أساسي، على 
  ."تصنيف العالمية ومؤشرات قياس اإلنتاج العلمي المنشورمعايير ال

  
وقدم الخزندار، في الندوة الدولية التي نظمت على هامش حفل اإلشهار وجاءت بعنوان "تحسين تصنيف 

الجامعات العربية في التصنيفات العالمية"، تصورات لما سيكون عليه الواقع األكاديمي عقب إطالق معامل 
سواء لجهة إعادة االعتبار للمنتج العلمي العربي ودوره في المشهد الكلي لألمة، أو ، (ARCIF) أرسيف

  .لجهة إعادة التعريف بالمعرفة العربية
  

وذهب د. الخزندار إلى القول بأن واحدة من التحديات أمام الجهد األكاديمي العربي هي غياب الثقة بما ننتج، 
 ووفق المعايير العالمية المتبعة، األمر الذي يوفره معامل أرسيف ما استدعى آلية لتقييمه وقياسه بشكل علمي

(ARCIF).  
  

األول من نوعه من حيث معاييره الدولية وحجمه ودقته  "ARCIF ويعد "معامل التأُثير واالستشهاد العربي
عتبار على المستوى العربي، وهو ما رآه مشاركون في الندوة خطوة ضخمة يعّول عليها كثيراً في إعادة اال

  .للبناء المعرفي والبحثي األكاديمي العربي
  

وقال األمين العام المساعد التحاد الجامعات العربية أ.د. خميس حميدي، في كلمة خالل الندوة حفل اإلشهار، 
إن جهود تخليق مؤشرات القياس األكاديمية تشكل أرضية لتحسين مستوى وترتيب الجامعات العربية عالميا، 

  .عيه الضرورة األكاديميةوهو أمر تستد
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أحيت اآلمال بإضافة عربية للجهد  "ARCIF وبين د. حميدي أن مبادرة "معامل التأُثير واالستشهاد العربي
اإلنساني العالمي، ووفق معايير صارمة، وتأتي في وقت المؤسسات األكاديمية والعاملون فيها وعليها بأمس 

  .ترتيبها على المؤشرات الدولية، وبين نظيراتها العالميةالحاجة لهذا النوع من المقاييس، لتحسين 
  

األول من نوعه من حيث معاييره الدولية وحجمه ودقته على المستوى  "ARCIF ويعتبر معامل "ارسيف
العربي، ويصدر عن قاعدة بيانات "معرفة" للمجالت العلمية واألكاديمية، ويؤسس رحاباً واسعة أمام 

العلمية العربية بمقياس يستند إلى المعايير العالمية ويراعي االعتبارات الحضارية الجامعات والمجالت 
  .والثقافية العربية

  
، عند "ARCIF وتوقف نائب رئيس الجامعة األردنية أ.د. أحمد مجدوبة، في مطالعته لـ "معامل ارسيف

ة ومؤشرا على جودة األداء، مع آليات القياس وأهميتها في التقييم، وقال إن التصنيفات أصبحت حقيقة واقع
اإلقرار عجزها أمام الجهد الكلي المبذول في المؤسسات األكاديمية العربية، بيد أن هذا ال ينتقص من أهميتها 

  .المطلقة
  

ورأى د. مجدوبة أن ما يقلق الجامعات العربية هو غياب المنتج العربي عن الرؤية، فالجامعات التي تتصدر 
تي تنشر منتجها باللغة اإلنجليزية، وبعبارة أخرى، هي الجامعات الناطقة باللغة المؤشرات هي تلك ال

  .اإلنجليزية
  

وزاد أ.د. مجدوبة أن ما يزيد عن نصف المنتج األكاديمي العربي غير مدرج على المقاييس العالمية، ما يجعل 
ذ أنه يبرز دور هذه وجود مقياس عربي ضرورة واجبة، وأولوية لتطور المشهد األكاديمي العربي، إ

  .المؤسسات ويقدمها في المشهد العالمي
  

ومن زاوية أوسع، قدمت المديرة التنفيذية لمركز األسكوا للتكنولوجيا ريم النجداوي، في كلمة خالل الندوة 
وحفل اإلشهار، رؤية واسعة عما تعانيه المنطقة العربية من تحديات متعددة ومعقدة، ما فرض جملة من 

لمتخصصة لتطوير المحتوى العربي، في استجابة للتحديات، ولتجاوزها إلى أفق أكثر أمالً وتمكينا البرامج ا
  .لشعوب المنطقة العربية

  
ولفتت النجداوي إلى "حلقة مفقودة" بين الجامعات والبحوث والمجتمع في المنطقة العربية، مستعرضة نتائج 

ع المجلس الوطني للبحوث العلمية، كشف النقاب عن غياب تقرير أعده مركز اإلسكوا للتكنولوجيا بالتعاون م
ثقافة "البحث المجتمعي" للتعرف على االحتياجات الملحة، وضعف الربط بين الحاجات المجتمعية وأهداف 

  .البحوث
  

وأشارت النجداوي إلى تطرق التقرير لـ "سياسات الترقية"، مبينة أنها "في معظم الجامعات تركز على النشر 
  ."مجالت العالمية المحكمة، وال تعطي قيمة لعالقة البحوث الجامعية بتلبية االحتياجات المجتمعيةفي ال

  
وأعربت النجداوي عن تطلع األسكوا إلى العمل والتعاون مع قاعدة بيانات معرفة ومؤشراتها، وكذلك 

في تطوير المجتمع العلمي  المؤسسات األكاديمية المرموقة، في المواضيع ذات االهتمام المشترك، وبما يساهم
  .العربي، وتوجيه األبحاث لمعالجة القضايا الملحة للمنطقة، وتوفيرها باللغة العربية
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من جانبه، توقف ممثل مكتب اليونسكو االقليمي للتربية في الدول العربية د. آناس بوهالل، في كلمة، عند 
كاديمية والبحثية الصادرة عنها، معتبرا إطالق أهمية المؤشرات في تقييم الجامعات العربية والمنتجات األ

  .تستحق االهتمام "ARCIF "معامل ارسيف
  

ورأى د. بو هالل أهمية كبرى لمؤشرات القياس األكاديمية، في إعادة االعتبار للمنتج البحثي العربي، داعيا 
  .إلى تكامل الجهود في سبيل تحقيق الغايات العليا

  
تكاملي" في التعامل مع المشهد األكاديمي العربي ونظيره الغربي، بدال من وينظر بو هالل إلى "أنموذج 

"تكامل معرفي إنساني"، إذ ال يمكن الفصل بينهما على الصعيد  -بحسبه  -"المقاربة التنافسية"، وهو 
  .اإلنساني

  
ل التأثير د. نجيب الشربجي عرضاً  للجهود المبذولة للخروج بمعام "ARCIF وقدم مستشار معامل "ارسيف

ارسيف، مبيناً أنها استندت إلى كم ضخم من البيانات اشتغلت عليها قاعدة بيانات معرفة، وهي األضخم في 
  .العالم العربي

  
عنوان مجلة عربية علمية أو بحثية  4000وزاد الشربجي: تم العمل على جمع ودراسة بيانات ما يزيد عن 

أو اإلنكليزية أو الفرنسية أو متعددة اللغات، و الصادرة   في مختلف التخصصات، منشورة باللغة العربية،
  .دولة عربية 20هيئة علمية أو بحثية في  1400عن أكثر من 

  
وأشار الشربجي أن تحليل البيانات أظهر طبيعة مشكالت الدوريات العلمية العربية، وتأثيرها على المشروع 

  .كيفية التعامل معها ومعالجتهاونوع و حجم التحديات التي يمكن أن يواجها، ومن ثم 
  

مدى ارتباط األبحاث الجديدة باألبحاث التي نشرت سابقاً،  -وفق الشربجي  -ويعكس معامل التأثير ارسيف 
لمقاالت نشرت  واالستشهاد بها ضمن فترة زمنية معينة، ما يعكس متوسط العدد السنوي من االستشهادات

  .مؤخراً في مجلة ما، وذلك وفق معادالت حسابية معتمدة لدى مؤشرات عالمية
  

 18تخصص أكاديمي متداخل ومتفرد، موزعة على  60بيانات ونتائج  "ARCIF ويشمل معامل "ارسيف
  .دولة عربية، ويوفرها من مصادرها األصلية، وضمن معايير شفافة

  
وطرق عرضها، إذ تقدمها عبر عرض عاما  "ARCIF مل "ارسيفوتتنوع أشكال البيانات في معا

لالقتباسات، وعبر مقارنة بين المجالت، وكذلك بيانات المؤلمين، وصوال الى تقرير النتائج، ووفق معايير 
  .عالمية

  
وشهدت الجلسة الختامية للندوة الدولية وحفل االشهار عرضاً مختصرا للتقرير السنوي لمعامل التأثير 

دورية ومجلة  362، وذلك استعداداً إلعالنها بشكل تفصيلي، إذ استطاعت 2018" للعام ARCIFف "ارسي
 معيارا مخصصة  الختيار المجالت واعتمادها.  31مجلة اجتياز   4000أكاديمية محكمة عربية من أصل 
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  )مدار الساعة( ARCIFتطلق معامل التأُثير واالستشهاد العربي » معرفة«

16/12/2018  
  

أطلقت قاعدة بيانات "معرفة" للمجالت األكاديمية والبحثية العربية األحد، من العاصمة  -مدار الساعة 
 ، وهو المقياس األول من نوعه للمنتج"ARCIF األردنية عّمان، "معامل التأُثير واالستشهاد العربي

  .األكاديمي العربي وفق المعايير العالمية
  

أ.د. سامي الخزندار، خالل ندوة ARCIF وقال مؤسس ورئيس مبادرة معامل التأثير واالستشهاد العربي
، إن "إطالق معامل التأثير واالستشهاد للجامعات العربية ----وحفل إشهار المبادرة وإعالن نتائجها لعام 

تبار للمنتج العلمي والمعرفي العربي، بعد أن كان ضرورة ملحة في ظل تباين يشكل خطوة أولى إلعادة االع
  ."األجندات البحثية، وتراجع حضور العربي منها في المشهد العلمي العالمي

  
وبين الخزندار، وهو أيضاً مؤسس قاعدة البيانات األكاديمية والعلمية األضخم في العالم العربي (معرفة)، أن 

عبارة عن مقياس إقليمي بمعايير عالمية، قادرة على تقييس األهمية النسبية  (ARCIF) "معامل أرسيف
للمجالت العلمية واألكاديمية الصادرة عن الجامعات والهيئات العلمية العربية، سواء باللغة العربية أو 

  ."بالعربية ولغة أخرى
  

مية إلشكالية التهميش الوجودي، يقدم حالً بمعايير عل (ARCIF) ورأى د. الخزندار أن "معامل أرسيف
المعرفي والحضاري، للمنتج األكاديمي العربي، الناتج عن هيمنة مؤسستين غربيتين، بشكل أساسي، على 

  ."معايير التصنيف العالمية ومؤشرات قياس اإلنتاج العلمي المنشور
  

، في الندوة الدولية التي نظمت على هامش حفل اإلشهار وجاءت بعنوان "تحسين تصنيف وقدم الخزندار
الجامعات العربية في التصنيفات العالمية"، تصورات لما سيكون عليه الواقع األكاديمي عقب إطالق معامل 

لألمة، أو ، سواء لجهة إعادة االعتبار للمنتج العلمي العربي ودوره في المشهد الكلي (ARCIF) أرسيف
  .لجهة إعادة التعريف بالمعرفة العربية

  
وذهب د. الخزندار إلى القول بأن واحدة من التحديات أمام الجهد األكاديمي العربي هي غياب الثقة بما ننتج، 
 ما استدعى آلية لتقييمه وقياسه بشكل علمي ووفق المعايير العالمية المتبعة، االمر الذي يوفره معامل أرسيف

(ARCIF).  
  

األول من نوعه من حيث معاييره الدولية وحجمه ودقته  "ARCIF ويعد "معامل التأُثير واالستشهاد العربي
على المستوى العربي، وهو ما رآه مشاركون في الندوة خطوة ضخمة يعّول عليها كثيراً في إعادة االعتبار 

  .للبناء المعرفي والبحثي األكاديمي العربي
  

وقال األمين العام المساعد التحاد الجامعات العربية أ.د. خميس حميدي، في كلمة خالل الندوة حفل اإلشهار، 
إن جهود تخليق مؤشرات القياس األكاديمية تشكل أرضية لتحسين مستوى وترتيب الجامعات العربية عالميا، 

  .وهو أمر تستدعيه الضرورة األكاديمية
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أحيت اآلمال بإضافة عربية للجهد  "ARCIF "معامل التأُثير واالستشهاد العربيوبين د. حميدي أن مبادرة 
اإلنساني العالمي، ووفق معايير صارمة، وتأتي في وقت المؤسسات األكاديمية والعاملون فيها وعليها بأمس 

  .ميةالحاجة لهذا النوع من المقاييس، لتحسين ترتيبها على المؤشرات الدولية، وبين نظيراتها العال
  

األول من نوعه من حيث معاييره الدولية وحجمه ودقته على المستوى  "ARCIF ويعتبر معامل "ارسيف
العربي، ويصدر عن قاعدة بيانات "معرفة" للمجالت العلمية واألكاديمية، ويؤسس رحاباً واسعة أمام 

راعي االعتبارات الحضارية الجامعات والمجالت العلمية العربية بمقياس يستند إلى المعايير العالمية وي
  .والثقافية العربية

  
، عند "ARCIF وتوقف نائب رئيس الجامعة األردنية أ.د. أحمد مجدوبة، في مطالعته لـ "معامل ارسيف

آليات القياس وأهميتها في التقييم، وقال إن التصنيفات أصبحت حقيقة واقعة ومؤشرا على جودة األداء، مع 
الكلي المبذول في المؤسسات األكاديمية العربية، بيد أن هذا ال ينتقص من أهميتها  اإلقرار عجزها أمام الجهد

  .المطلقة
  

ورأى د. مجدوبة أن ما يقلق الجامعات العربية هو غياب المنتج العربي عن الرؤية، فالجامعات التي تتصدر 
جامعات الناطقة باللغة المؤشرات هي تلك التي تنشر منتجها باللغة اإلنجليزية، وبعبارة أخرى، هي ال

  .اإلنجليزية
  

وزاد أ.د. مجدوبة أن ما يزيد عن نصف المنتج األكاديمي العربي غير مدرج على المقاييس العالمية، ما يجعل 
وجود مقياس عربي ضرورة واجبة، وأولوية لتطور المشهد األكاديمي العربي، إذ أنه يبرز دور هذه 

  .المؤسسات ويقدمها في المشهد العالمي
  

ومن زاوية أوسع، قدمت المديرة التنفيذية لمركز األسكوا للتكنولوجيا ريم النجداوي، في كلمة خالل الندوة 
وحفل اإلشهار، رؤية واسعة عما تعانيه المنطقة العربية من تحديات متعددة ومعقدة، ما فرض جملة من 

لتجاوزها إلى أفق أكثر أمالً وتمكينا البرامج المتخصصة لتطوير المحتوى العربي، في استجابة للتحديات، و
  .لشعوب المنطقة العربية

  
ولفتت النجداوي إلى "حلقة مفقودة" بين الجامعات والبحوث والمجتمع في المنطقة العربية، مستعرضة نتائج 
تقرير أعده مركز اإلسكوا للتكنولوجبا بالتعاون مع المجلس الوطني للبحوث العلمية، كشف النقاب عن غياب 

افة "البحث المجتمعي" للتعرف على االحتياجات الملحة، وضعف الربط بين الحاجات المجتمعية وأهداف ثق
  .البحوث

  
وأشارت النجداوي إلى تطرق التقرير لـ "سياسات الترقية"، مبينة أنها "في معظم الجامعات تركز على النشر 

  ."لجامعية بتلبية االحتياجات المجتمعيةفي المجالت العالمية المحكمة، وال تعطي قيمة لعالقة البحوث ا
  

وأعربت النجداوي عن تطلع األسكوا إلى العمل والتعاون مع قاعدة بيانات معرفة ومؤشراتها، وكذلك 
المؤسسات األكاديمية المرموقة، في المواطيع ذات االهتمام المشترك، وبما يساهم في تطوير المجتمع العلمي 

  .جة القضايا الملحة للمنطقة، وتوفيرها باللغة العربيةالعربي، وتوجيه األبحاث لمعال
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من جانبه، توقف ممثل مكتب اليونسكو االقليمي للتربية في الدول العربية د. آناس بوهالل، في كلمة، عند 
أهمية المؤشرات في تقييم الجامعات العربية والمنتجات األكاديية والبحثية الصادرة عنها، معتبرا إطالق 

  .تستحق االهتمام "ARCIF سيف"معامل ار
  

ورأى د. بو هالل أهمية كبرى لمؤشرات القياس األكاديمية، في إعادة االعتبار للمنتج البحثي العربي، داعيا 
  .إلى تكامل الجهود في سبيل تحقيق الغايات العليا

  
الغربي، بدال من وينظر بو هالل إلى "أنموذج تكاملي" في التعامل مع المشهد األكاديمي العربي ونظيره 

"تكامل معرفي إنساني"، إذ ال يمكن الفصل بينهما على الصعيد  -بحسبه  -"المقاربة التنافسية"، وهو 
  .اإلنساني

  
د. نجيب الشربجي عرضاً للجهود المبذولة للخروج بمعامل التأثير  "ARCIF وقدم مستشار معامل "ارسيف

انات اشتغلت عليها قاعدة بيانات معرفة، وهي األضخم في ارسيف، مبيناً أنها استندت إلى كم ضخم من البي
  .العالم العربي

  
عنوان مجلة عربية علمية أو بحثية  4000وزاد الشربجي: تم العمل على جمع ودراسة بيانات ما يزيد عن 

عن  في مختلف التخصصات، منشورة باللغة العربية، أو اإلنكليزية أو الفرنسية أو متعددة اللغات، و الصادرة
  .دولة عربية 20هيئة علمية أو بحثية في  1400أكثر من 

  
وأشار الشربجي أن تحليل البيانات أظهر طبيعة مشكالت الدوريات العلمية العربية، وتأثيرها على المشروع 

  .ونوع و حجم التحديات التي يمكن أن يواجها، ومن ثم كيفية التعامل معها ومعالجتها
  

مدى ارتباط األبحاث الجديدة باألبحاث التي نشرت سابقاً،  -وفق الشربجي  -ف ويعكس معامل التأثير ارسي
واالستشهاد بها ضمن فترة زمنية معينة، ما يعكس متوسط العدد السنوي من االستشهادات لمقاالت نشرت 

  .مؤخراً في مجلة ما، وذلك وفق معادالت حسابية معتمدة لدى مؤشرات عالمية
  

 18تخصص أكاديمي متداخل ومتفرد، موزعة على  60بيانات ونتائج  "ARCIF ويشمل معامل "ارسيف
  .دولة عربية، ويوفرها من مصادرها األصلية، وضمن معايير شفافة

  
وطرق عرضها، إذ تقدمها عبر عرض عاما  "ARCIF وتتنوع أشكال البيانات في معامل "ارسيف

لمين، وصوال الى تقرير النتائج، ووفق معايير لالقتباسات، وعبر مقارنة بين المجالت، وكذلك بيانات المؤ
  .عالمية

  
وشهدت الجلسة الختامية للندوة الدولية وحفل االشهار عرضاً مختصرا للتقرير السنوي لمعامل التأثير 

دورية ومجلة  362، وذلك استعداداً إلعالنها بشكل تفصيلي، إذ استطاعت 2018" للعام ARCIF"ارسيف 
  معيارا مخصصة الختيار المجالت واعتمادها. 31مجلة اجتياز  4000من أصل أكاديمية محكمة عربية 
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  )عمون( إطالق المقياس األول من نوعه للمنتج األكاديمي العربي وفق معايير عالمية
16-12-2018  

  
 التأُثير معامل" عّمان، من األحد العربية، والبحثية األكاديمية للمجالت" معرفة" بيانات قاعدة أطلقت - عمون

 المعايير وفق العربي األكاديمي للمنتج نوعه من األول المقياس وهو ، "ARCIFالعربي واالستشهاد
 .العالمية

 الخزندار، سامي البروفيسور  "ARCIF"العربي واالستشهاد التأثير معامل مبادرة ورئيس مؤسس وقال
 العربي، العلمي البحث خدمة في كبيرة مساهمة سيقدم المشروع هذا إن المبادرة، إشهار وحفل ندوة خالل

 األجندات تباين ظل في العربية؛ باللغة المنشور الفكري لالنتاج العلمية المكانة وتحسين له، االعتبار وإعادة
 .العالمي العلمي المشهد في منها العربي حضور وتراجع البحثية،
 هدية أيضا وهو العربية، لألمه وهديته األردن مفخرة هو المشروع هذا بأن: "القول إلى الخزندار وذهب
 المالية مواردنا ضعف من بالرغم أنه: "وأضاف ،"وموضوعية بمهنية إلينا سينظر الذي للعالم العربي العالم

 ."المبادرة وأصحاب العقول في أثرياء بأننا نفتخر أننا إال أردنيا،
 التأثير معامل ودور للجامعات العالمية التصنيفات في العربية الجامعات تصنيف تحسين" ندوة في ذلك، جاء

 الدكتور والشباب الثقافة وزير برعاية األحد، اليوم ،"معرفة" نظمتها التي  "(ARCIF)العربي واالستشهاد
 ،)اإلسكوا منظمة( آسيا لغرب المتحدة األمم ولجنة اليونسكو، منظمة عن ممثلين بحضور رمان، أبو محمد

 .العربية الدول جامعات واتحاد الجامعات، لتصنيف العالمية  QSومؤسسة
ً  وهو الخزندار، وبيّن  أن ،"معرفة" العربي العالم في األضخم والعلمية األكاديمية البيانات قاعدة مؤسس أيضا

 النسبية األهمية تقييس على قادر عالمية، بمعايير إقليمي مقياس عن عبارة  (ARCIF)أرسيف معامل
 بلغة أو العربية باللغة سواء العربية، العلمية والهيئات الجامعات عن الصادرة واألكاديمية العلمية للمجالت

 ."أخرى
 الوجودي، التهميش إلشكالية علمية بمعايير حالً  يقدم  (ARCIF)أرسيف معامل" أن الخزندار. د ورأى

 على أساسي، بشكل غربيتين، مؤسستين هيمنة عن الناتج العربي، األكاديمي للمنتج والحضاري، المعرفي
 ."المنشور العلمي اإلنتاج قياس ومؤشرات العالمية التصنيف معايير

 سواء ، (ARCIF)أرسيف معامل إطالق عقب األكاديمي الواقع عليه سيكون لما تصورات الخزندار، وقدّم
 بالمعرفة التعريف إعادة لجهة أو لألمة، الكلي المشهد في ودوره العربي العلمي للمنتج االعتبار إعادة لجهة

 .العربية
 ودقته وحجمه الدولية معاييره حيث من نوعه من األول ، (ARCIF)العربي واالستشهاد التأُثير معامل" ويعد
 االعتبار إعادة في كثيراً  عليها يعّول ضخمة خطوة الندوة في مشاركون رآه ما وهو العربي، المستوى على
 .العربي األكاديمي والبحثي المعرفي للبناء
 المبادرة هذه إن حميدي، خميس البروفيسور العربية الجامعات التحاد المساعد العام األمين وقال

(ARCIF)، وقت في وتأتي صارمة، معايير ووفق العالمي، اإلنساني للجهد عربية بإضافة اآلمال أحيت 
 على ترتيبها لتحسين المقاييس، من النوع لهذا الحاجة بأمس وعليها فيها والعاملون األكاديمية المؤسسات
 .العالمية نظيراتها وبين الدولية، المؤشرات

 واقعة حقيقة أصبحت التصنيفات إن مجدوبة، أحمد البروفيسور األردنية الجامعة رئيس نائب قال حين في
 الرؤية؛ عن العربي المنتج غياب هو العربية الجامعات يقلق ما أن مضيفا األداء، جودة على ومؤشر

 هي أخرى، وبعبارة اإلنجليزية، باللغة منتجها تنشر التي تلك هي المؤشرات تتصدر التي فالجامعات
 .اإلنجليزية باللغة الناطقة الجامعات

 من لجملة الندوة، خالل لها كلمة في النجداوي، ريم للتكنولوجيا األسكوا لمركز التنفيذية المديرة وقدمت
 أفق إلى ولتجاوزها للتحديات، استجابة في المركز، يقدمها التي العربي المحتوى لتطوير المتخصصة البرامج
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 .العربية المنطقة لشعوب وتمكينا أمالً  أكثر
 إطالق أن بوهالل، آناس. د العربية الدول في للتربية االقليمي اليونسكو مكتب ممثل اعتبر جانبه، من

. العربي البحثي للمنتج االعتبار إعادة وفي األكاديمية، القياس لمؤشرات كبرى أهمية له  (ARCIF)مشروع
 ما أن الندوة، في المشارك عرابي، أبو سلطان الدكتور سابقا العربية الجامعات التحاد العام األمين وأكد

 العربية، الدول لبعض القومي الدخل ناتج من المائة في 1 أل يتجاوز ال العلمي للبحث العربي العالم يخصصه
 للبحث القومي دخلها ناتج من المائة في 6 إلى 5 نسبته ما تخصص المتقدمة الدول من العديد أن حين في

 .العلمي
ً  الشربجي نجيب الدكتور  "ARCIFارسيف" معامل مستشار وقدم  بمعامل للخروج المبذولة للجهود عرضا

ً  ارسيف، التأثير  وهي معرفة، بيانات قاعدة عليها اشتغلت البيانات من ضخم كم إلى استندت أنها مبينا
 .العربي العالم في األضخم

 بحثية أو علمية عربية مجلة عنوان 4000 عن يزيد ما بيانات ودراسة جمع على العمل تم" الشربجي وزاد
 عن الصادرة و اللغات، متعددة أو الفرنسية أو اإلنكليزية أو العربية، باللغة منشورة التخصصات، مختلف في

 ."عربية دولة 20 في بحثية أو علمية هيئة 1400 من أكثر
 18 على موزعة ومتفردا، متداخال أكاديميا تخصصا 60 ونتائج بيانات  "ARCIFارسيف" معامل ويشمل

 .شفافة معايير وضمن األصلية، مصادرها من ويوفرها عربية، دولة
ً  االشهار، وحفل الدولية للندوة الختامية الجلسة وشهدت  التأثير لمعامل السنوي للتقرير مختصرا عرضا

 ومجلة دورية 362 استطاعت إذ تفصيلي، بشكل إلعالنها استعداداً  وذلك ،2018 للعام  "ARCIFارسيف"
 .واعتمادها المجالت الختيار مخصصة معيارا 31 اجتياز مجلة 4000 أصل من عربية محكمة أكاديمية
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  يوم اللغة العربية:
  

 )الفن( لينا دوغان وبسام براك .. إبداع لغوي ورسالة للحفاظ على اللغة العربية
  2018كانون األول  17اإلثنين 

  
بمجموعة  اليوم العالمي للغة العربية" اإلسكواأحيت لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغربي آسيا "
باللغة العربية في مبنى اإلسكوا في وسط  أنشطة من قراءات شعرية ونثرية وأسئلة وأجوبة ونص لإلمالء

اللذين قدما قراءات أدبية لكبار الكتاب  لينا دوغانواإلعالمية  بسام براكبيروت، بمشاركة اإلعالمي 
  .والشعراء، وبحضور شخصيات ثقافية ودبلوماسية وإعالمية لبنانية وعالمية

  
الة منير تابت الذي أكد في كلمته أنه كان يريد اإلعتذار البداية كانت مع كلمة األمين التنفيذي لإلسكوا بالوك

عن الحفل بسبب خوف لديه من عدم تمكنه من اللغة العربية ألن أستاذه في المدرسة خلق له عقدة من اللغة 
العربية بسبب صرامته وتشدده مع الطالب، كما كانت كلمة لرئيسة قسم اللغة العربية في اإلسكوا اإلعالمية 

  .، وكلمة أخرى للسيدة منى فتاح ممثلة لجنة الموظفين في اإلسكوانضال نون
  
   
  

من ثم قدم كل من اإلعالمية لينا دوغان واإلعالمي بسام براك قراءات أدبية ونثرية وشعرية للعديد من كبار 
ش، الكتاب واألدباء والشعراء، منهم سعيد عقل، محمد الماغوط، نزار قباني، األخطل الصغير، محمود دروي

  .فبدا التناسق خيالياً بين الشخصيتين وإستمتع الحضور بأداء مميز وإبداع من عالم آخر
  

وبعد القراءات المميزة، أقامت اإلسكوا مسابقة في اإلمالء قدمها اإلعالمي بسام براك، والنص الذي تاله 
األمن الدولي، بتصرف براك على المشاركين، يعود للصحافي الراحل غسان تويني الذي كان ألقاه في مجلس 

  .براك الذي أضاف عليه بعض الجمل والكلمات
  
   
  

موقع "الفن" كان متواجداً في الحفل، وكان لنا حوار مع اإلعالمية لينا دوغان، وحوار آخر مع اإلعالمي 
  .بسام براك

  
   
  

  لينا دوغان
  

نحن هنا اليوم لنحيي اليوم العالمي للغة العربية، لكن يوم واحد إلحياء هذه المناسبة في العام ال يكفي ألنه 
يجب ان يكون هناك متابعة إلعطاء اللغة العربية حقها، خصوصاً أنه بالفترة األخيرة بدأنا نتحدث بلغات 

ات على حساب اللغة العربية التي يجب اال أخرى بالدراسة وعلى مواقع التواصل اإلجتماعي، وأتت هذه اللغ
  .ننسى أنها لغتنا األم والتي نشأنا عليها، لذا يجب أن نوعي أجيالنا ومجتمعنا على أهمية اللغة
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وعن بعض اإلصدارات التي تُنشر حالياً والتي ال تراعي قواعد اللغة وتحتوي على أخطاء كثيرة، أكدت 
، مشددة على أن الواقع األدبي يشبه الواقع الفني لألسف "مين ما كان دوغان ان الرقابة مطلوبة في كل مجال

ر وليس الى مستقبل عامر، وقالت دوغان: "لست بصدد  عم يغني"، وهذا األمر يؤدي الى مستقبل مدّمِ
  ."اإلنتقاد، توجد تجارب روائية جيدة، وهناك تجارب سيئة لألسف

  
اإلعالميون، أسفت لينا دوغان على هذا الواقع، مرجعة سبب  وعن رأيها في األخطاء اللغوية التي يقع فيها

األخطاء الى ان الكثير من المقدمين واإلعالميين والمراسلين ال يتقبلون النقد، كاشفة أنها مازالت تتدرب 
  .وتتقبل اإلنتقادات بكل روح طيبة

  
على النصوص على المسرح قبل  وفي ما يتعلق بأدائها المميز في الحفل، وكشف بسام براك أنهما ال يتدربان

إلقائها بل على الهاتف فقط، أكدت دوغان أن هناك كيمياء مميزة بينها ويبن براك نشأت منذ سنوات، وهنا 
  .تكمن نقطة القوة

  
وختمت دوغان برسالة لكل اإلعالميين واإلعالميات بأن يتدربوا يومياً على األداء واإللقاء كي يتمكنوا من أن 

  .ا المجاليتميزوا في هذ
  
   
  

  بسام براك
  

بدوره اإلعالمي بسام براك اشار الى ان طريقة تعليم اللغة العربية اليوم في المدراس ال تشبه الطريقة 
القديمة، حيث أصبحت األمور مختلفة عما سبق، وأصبح األستاذ متفاعالً وليس منصة، وأصبح المنهج 

الحصص، المشكلة اليوم ليست في المعلم وال في المقاربة، متنوعاً بين المرئي والمسموع، وبين التنويع في 
بل هي أن المجتمع في حالة تبرؤ من اللغة العربية، اللغة موجودة في الحصص الدراسية لكن الطالب ال 

يستخدمها في الخارج، لذا يطرح الطالب على نفسه السؤال اآلتي "لماذا أتعلم هذه اللغة طالما أنني ال 
  ."أستخدمها اليوم؟

  
ورداً على سؤال من يجب أن يتحمل مسؤولية هذا األمر؟، اجاب براك بأن المسؤولية تقع في لبنان على 

الجهات الحكومية كوزارة التربية، حيث يجب زيادة حصص اللغة العربية في المدراس، وكذلك رفع 
امتحانات اللغة العربية  العالمات التي يتم وضعها على مادة اللغة العربية، وكذلك فرض المطالعة، واجراء

  .لكل مواطن يريد الدخول الى وظيفة الدولة
  

  .وأشار براك الى انه يجب أن يتم تشكيل مجلس مهمته اختبار المقدمين والمذيعين
  

وشدد براك على أن بعض اإلصدارات الحديثة تنقل عدوى األخطاء اإلمالئية، وذلك ألن العمل بالنسبة 
ان نعود الى وزارة الثقافة لتضع معايير، كما أن هناك دوراً يجب أن تقوم به للقارئ هو مرجع، وهنا يجب 

دور النشر، فهناك دور نشر تراقب وال تصدر أي عمل من دون بناء لغوي جيد، وبعضها يتجه إلى إصدار 
  .األعمال لهدف تجاري، والنشر للتعميم فقط وليس للتخصيص
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جديدة جيدة ولديها طموح وموهبة، لكن يجب توظيف موهبتها كما كشف براك أن بعض الوجوه اإلعالمية ال
وقدراتها بشكل أفضل، وعلينا أن نحثها ونقدم لها لغة عربية عصرية وليس لغة خشبية، يجب أن نعلم هذه 

  .الوجوه اللغة والقواعد بمقاربة مختلفة
  

أنني أتمرن مع لينا على الهاتف وعن اإلعالمية لينا دوغان قال براك :"هناك تناغم كبير بيني وبينها، تصور 
  ."فقط، من ثم نطل على المسرح ونقدم أداًء مميزاً 

  
وختم براك كلمته بأنه يحلم بأن يطل مع كوكبة من اإلعالميين واإلعالميات على المسرح ويلقوا نصوصاً 

  باللغة العربية.
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  ورشة كفايات الكوادر العليا
  

 )دنيا الوطن( كفايات الكوادر العليا في القطاع العام في بيروتديوان الموظفين واالسكوا يختتمان ورشة 
2018-12-16  

 
  دنيا الوطن -رام هللا 

داد إطار عربي اختتم ديوان الموظفين العام وبالتعاون مع (االسكوا) الورشة التحضيرية االقليمية "إلع
والسياسة العامة"  2030مشترك كفايات الكوادر العليا في القطاع العام من منظورأجندة التنمية المستدامة 

  .في بيروت، لبنان -اإلسكوا-بالتعاون مع اللجنة االقتصادية واالجتماعية لدول غرب آسيا
  

وظيفي وجداول التشكيالت في ديوان التي افتتحها مدير عام اإلدارةالعامة للتخطيط ال -وتهدف الورشة 
دول عربية وهي فلسطين واألردن ولبنان وتونس  9الموظفين العام وبالتعاون مع (االسكوا) وبحضور

الى التحضير إلعداد إطار عربي مشترك لكفايات الوظائف  -والمغرب والعراق والبحرين وُعمان ومصر 
فايات وظائف الفئة العليا، وهي ورشةثانية ضمن سلسلة في الخدمة المدنية في الدول العربية ومن ضمنها ك

ورش عمل ولقاءات من أجل انجاز هذا اإلطار المأمول، حيث جاء تنظيم هذه الورش بطلب من ديوان 
  .2022-2017الموظفين العام بالتعاون مع اإلسكوا، استنادا الى خطة الخدمة المدنية 

  
قاءات مكثفة في مبنى االسكوا في بيروت، حيثعرضت في اليوم وتضمنت  الورشة على مدار ثالثة أيام من  ل

األول كل دولة حول آخر اإلنجازات التي حققتها طيلة السنة الماضية فيمضمار الكفايات ونقاش لفهم تلك 
التجارب وتحليل مكامن القوة والضعف، تالها في اليومالثاني حلقتان من عرض ونقاش حول اجندة التنمية 

وكذلك البعد السياسي وعالقته بالسياسات العامة وصنع القرار في الدول المشاركة ويسر  2030المستدامة 
الجلسة مستشارون مختصون في المجال، أما اليوم الثالث فقد ناقش المشاركون الكفايات للفئة العليا وتحديد 

ور لإلنجاز االطار مفاهيم مشتركة حول الكفايات والفئة العليا وختاما وضع جدول اعمال خالل ستة شه
فصول  3العربي المشترك لكفايات وظائف الفئة العليا كمخرج نهائي للورشة كلف دول محددة إلنجازه 

لإلطار كان لفلسطين دور صياغة النسخة األولى للكفايات وهو الفصل الثاني أي متن االطار العربي 
    .المشترك لكفايات وظائف الفئة العليا

  
وختاما إذ يشكر الديوان ممثال أ. موسى أبو زيد رئيس ديوان الموظفين العام االسكوا وكافة الدول العربية 

المشاركة لما قدموه منمساهمة عملية في إنجاح أهداف هذه الورشة نحو انجاز تعاون عربي مشترك في 
 .قضايااإلدارة العامة والخدمة المدنية في كافة الدول العربية
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  )سما اإلخبارية( الموظفين واالسكوا يختتمان ورشة كفايات الكوادر العلياديوان 
  2018ديسمبر  16األحد 

  
التحضيرية االقليمية "إلعداد إطار عربي مشترك اختتم ديوان الموظفين العام وبالتعاون مع االسكوا الورشة 

والسياسة العامة"، بالتعاون  2030كفايات الكوادر العليا في القطاع العام من منظور أجندة التنمية المستدامة 
  .في بيروت، لبنان -اإلسكوا-مع اللجنة االقتصادية واالجتماعية لدول غرب آسيا 

  
اإلدارة العامة للتخطيط الوظيفي وجداول التشكيالت في ديوان  وتهدف الورشة التي افتتحها مدير عام

دول عربية وهي فلسطين واألردن ولبنان وتونس  9الموظفين العام وبالتعاون مع االسكوا وبحضور
والمغرب والعراق والبحرين وُعمان ومصر، الى التحضير إلعداد إطار عربي مشترك لكفايات الوظائف في 

دول العربية ومن ضمنها كفايات وظائف الفئة العليا، وهي ورشة ثانية ضمن سلسلة الخدمة المدنية في ال
ورش عمل ولقاءات من أجل انجاز هذا اإلطار المأمول، حيث جاء تنظيم هذه الورش بطلب من ديوان 

  .2022-2017الموظفين العام بالتعاون مع اإلسكوا، استنادا الى خطة الخدمة المدنية 
  

ى مدار ثالثة أيام من لقاءات مكثفة في مبنى االسكوا في بيروت، حيث عرضت في وتضمنت الورشة عل
اليوم األول كل دولة حول آخر اإلنجازات التي حققتها طيلة السنة الماضية في مضمار الكفايات ونقاش لفهم 

جندة تلك التجارب وتحليل مكامن القوة والضعف، تالها في اليوم الثاني حلقتان من عرض ونقاش حول ا
وكذلك البعد السياسي وعالقته بالسياسات العامة وصنع القرار في الدول المشاركة  2030التنمية المستدامة 

ويسر الجلسة مستشارون مختصون في المجال، أما اليوم الثالث فقد ناقش المشاركون الكفايات للفئة العليا 
ضع جدول اعمال خالل ستة شهور لإلنجاز وتحديد مفاهيم مشتركة حول الكفايات والفئة العليا وختاما و

 3االطار العربي المشترك لكفايات وظائف الفئة العليا كمخرج نهائي للورشة كلف دول محددة إلنجازه 
فصول لإلطار كان لفلسطين دور صياغة النسخة األولى للكفايات وهو الفصل الثاني أي متن االطار العربي 

  .االمشترك لكفايات وظائف الفئة العلي
  
   

وختاما إذ يشكر الديوان ممثال أ. موسى أبو زيد رئيس ديوان الموظفين العام االسكوا وكافة الدول العربية 
المشاركة لما قدموه من مساهمة عملية في إنجاح أهداف هذه الورشة نحو انجاز تعاون عربي مشترك في 

  قضايا اإلدارة العامة والخدمة المدنية في كافة الدول العربية.
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 Variousشؤون متفرقة/
 

مليار جنيه للتمويل  16طارق عامر:  خالل إطالق الرؤية العربية المشتركة لالقتصاد الرقمى من أبوظبى..
  )أهرام أونالين( ماليين فرصة عمل 3المتناهى الصغر وفرت 

16-12-2018  
  

تم أمس تدشين الرؤية العربية المشتركة لالقتصاد الرقمى، خالل افتتاح المؤتمر األول لالقتصاد الرقمى 
انطلق بأبوظبى أمس، تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى نائب القائد  العربى، الذى

االعلى للقوات المسلحة، بحضور الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
  .الداخلية، وبمشاركة واسعة من المسئولين والخبراء العرب

  
البنك المركزى المصرى، بالعالقات القوية التى تربط مصر واإلمارات العربية وأشاد طارق عامر، محافظ 

المتحدة، وإمارة أبوظبى، مؤكدا أن موضوع االقتصاد الرقمى مهم جدا للمنطقة العربية، ويلقى اهتماما كبيرا 
  .فى مصر، وقال إن مشاركتنا فى المؤتمر جاءت لعرض أهم تطورات السوق المصرية فى هذا المجال

  
وأكد أن هذا الملف يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، موضحا أن هناك مجلسين هما األعلى لالقتصاد 

الرقمى، والثانى األعلى للمدفوعات برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرا إلى أننا نعمل على استخدام 
مويالت من أجل التنمية المستدامة والصحية التقنيات الحديثة إلتاحة الفرصة لقطاعات كثيرة للحصول على الت

  .لالقتصاد المصرى، ومن أجل خلق فرص عمل أكثر بأسلوب أسرع
  

واستعرض عامر جهود البنك المركزى فى التوسع فى التمويل متناهى الصغر، الذى شهد تحوال كبيرا، حيث 
تخلق فرص عمل كبيرة، لذلك  كانت البنوك فى السابق تركز على التمويالت الكبيرة، وهذه المشروعات ال

مليار جنيه لصالح الجمعيات األهلية  20أطلقنا قبل نحو عامين مبادرة التمويل متناهى الصغر، وتم تخصيص 
مؤسسة على مستوى  680عبر البنوك، موضحا أن هذه الجمعيات لديها شبكات واسعة وعددها يصل لنحو 

مليار جنيه،  16وتمكنا من الوصول بحجم التمويل إلى  الجمهورية، ويمكنها الوصول لجميع فئات المجتمع،
  .ماليين فرصة عمل مباشرة بخالف الفرص غير المباشرة 3أتاحت نحو 

  
وأكد المحافظ أن استخدام األدوات التكنولوجية سيمكننا العمل بشكل أسرع، والوصول ألكبر عدد من 

من خالل مشروعات صغيرة تساعدهم فى  العمالء، ومواجهة النمو السكانى، وتوفير فرص عمل للشباب،
تحمل أعباء الحياة، كاشفا عن االتفاق مع مؤسسات وبيوت خبرة عالمية لتأسيس صندوق دعم االبتكار 

للشباب برأسمال مليار جنيه، والمستهدف إطالقه العام المقبل، موضحا أن الصندوق سيمنح الشباب فرصة 
  .وعاتهم فى بداياتها دون فائدةإلتمام أبحاثهم وتوفير رؤوس األموال لمشر

  
وقال إن مصر نجحت فى التغلب على معوقات تبادل المعلومات مع األسواق العالمية، حيث اتجه البنك 
المركزى لعمليات تقييم المخاطر وتأسيس المنهجيات فى التعامل مع األسواق الخارجية، وقال إن قانون 

، ويؤصل لفكر تعيين الكوادر الشابة فى المناصب القيادية بالقطاع البنوك الجديد يدعم الشفافية والحوكمة
  .المصرفى، لدعم الصناعة المصرفية وتطويرها
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مليون نسمة، ويجب إعطاؤهم الفرصة للتعامل مع االقتصاد الرقمى،  100وأضاف أن عدد سكان مصر نحو 
ل، وقال إن القطاع المصرفى بدأ ماليين عمي 10منوها بأن عدد عمالء المحافظ اإللكترونية يصل لنحو 

  .تطبيق االقتصاد الرقمى مبكرا
  

وقال أحمد أبو الغيط، األمين العام لجامعة الدول العربية، إنه حان الوقت ألن تستفيد الدول العربية مما تزخر 
نة به من موارد بشرية وإمكانات مالية وموارد طبيعية، لتحقيق النهضة المنشودة ووضع المنطقة فى المكا

% فقط من حجم السوق العالمية، األمر الذى 1التى تستحقها، موضحا أن حجم أسواقنا اإللكترونية يمثل 
يتطلب االرتقاء بهذه النسبة، خاصة أن لدينا كل اإلمكانات من حيث المساحة والدخل القومى وعدد السكان، 

  .دفع االقتصادات العربية لذلك فإن المبادرة العربية لالقتصاد الرقمى سيكون لها دور كبير فى
  

وقال إن جامعة الدول العربية تسعى لمواكبة التطورات الجارية وتتبنى أفضل الممارسات، حيث تشارك مع 
فى إطار مبادرة خارطة الطريق لحوكمة اإلنترنت لتكون المجموعة العربية من أولى » األسكوا«

  .االقليمىالمجموعات التى تعمل على حوكمة اإلنترنت على المستوى 
  

وقال السفير محمد الربيع، أمين عام مجلس الوحدة االقتصادية، إن المنطقة العربية تمتلك االمكانات والموارد 
الهائلة وموارد بشرية، أى كل مقومات النجاح لتنفيذ الرؤية العربية لالقتصاد الرقمى، مشيدا بدور اإلمارات 

  .فى دعم اطالق هذه الرؤية
  

الخورى، مستشار مجلس الوحدة االقتصادية العربية ورئيس االتحاد العربى لالقتصاد  وقال الدكتور على
الرقمى، إن التطورات المتسارعة فى العلوم والتطبيقات التكنولوجية تمثل فرصا حقيقية لتحقيق معدالت نمو 

ة وصوال لدعم فى جميع المجاالت االقتصادية، وتعزيز قدرات الدول على االستجابة للمتغيرات االجتماعي
  .االستقرار السياسى

  
وأضاف أن أهمية هذا الموتمر تأتى فى تسليط الضوء على الزاوية التى يجب على الدول من خاللها إعادة 

النظر فى تعاملها مع األطر الجديدة لالقتصادات العالمية لتطوير منظوماتها وآليات عملها، حيث إن الطرق 
عد مجدية، بل لن تؤدى لتحقيق اقتصادات مستدامة على نفس المستوى واألدوات التقليدية للتطوير لم ت

والسرعة المطلوبة، مشيرا إلى أهمية النظرة الشمولية، والتخطيط العلمى والتنفيذ العملى الُمتقن، وهو ما 
آمنت به جامعة الدول العربية من خالل هذا المشروع االقتصادى الطموح تحت عنوان الرؤية العربية 

  .كة لالقتصاد الرقمىالمشتر
  

ولفت الخورى إلى أن االستقرار السياسى يتطلب االستقرار االجتماعى، الذى لن يتأتى إال ببناء مقومات 
االستقرار االقتصادى، من خالل التعليم والصحة واإلنتاج المعرفى فى المجتمع، فهى القوى الدافعة لبناء 

  .االقتصادات المستدامة
  

بنوك تقدمت  4محافظ البنك المركزى لنظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، أن هناك  وكشف أيمن حسين، وكيل
للحصول على رخصة البنوك الرقمية، موضحا أن هذه البنوك تقدم خدماتها بطريقة رقمية دون فروع، 

  .وجرى حاليا دراسات موسعة لوضع الضوابط واألسس النشاء البنوك الرقمية
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مليون محفظة،  12مليارات جنيه هذا العام من خالل  8بلغت نحو » بايل بانكنجالمو«وقال إن حجم مدفوعات 
%، وأال يقل عدد 30موضحا ان هناك ضوابط للبنوك العاملة فى هذا المجال بأن تستهدف نموا سنويا 

  .ألف 200المحافظ لدى كل بنك عن 
  

بطاقات العالمية نهاية الشهر ، أول بطاقة دفع وطنية على غرار ال»ميزة«وأكد أنه سيتم إطالق كروت 
سنوات، موضحا أن هناك  3مليون بطاقة خالل  20الجارى، متعددة التطبيقات، ومن المستهدف إصدار 

  بنوكا عديدة تقدمت إلصدار هذه البطاقة.
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