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انطالقا من إن تقدم أمة من األمم في النشاط العلمي ،ال يكون إال بلغة هذه األمة  -فلن تنهض أمه
يرتبط قدرها بأمم أخرى  -ومن ضرورة االعتزاز بهويتنا العربية وتسجيل مجهود أبناءنا في البحث العلمي في
منصات عربية بأدوات دولية.
يستاء الباحث العربي كثي ار من غياب اإلنتاج البحثي المنشور باللغة العربية عن ساحة التصنيف
العالمي تماما  ،فال علم لدينا بحصول مجلة عربية الحرف واحدة على معامل تأثير عالمي  ،فى ظل وجود
احتكار واضح تفرضه تومسون رويترز على تصنيف المجالت والدوريات وقصرها على المنشور باللغة
االنجليزية  ،بشكل ادى الى حرمان المجالت العربية من هذا الحق.
لقد اصبح من االهمية ضرورة وجود جهة علمية تتولى تصنيف ووضع معايير للحكم على االنتاج
العلمى المنشور باللغة العربية اسوة بمعامل التاثير العلمى الذى يقتصر على اوعية النشر المنشورة باللغة
االنجليزية دون العربية من خالل إنشاء وحدة ومركز لعدد من المؤشرات االحصائية ودراسات تحليل
االستشهادات المرجعية  Citation Analysisللدوريات العلمية الصادرة باللغة العربية أسوة بقريناتها
األجنبية ونشر التقارير السنوي ة التي يمكن اعتمادها لمكافأة الباحثين وتقييم المؤسسات العلمية والتعليمية
والبحثية وفق إنتاجية العاملين بها ونسبة االستشهاد بأعمالهم المنشورة على المستويين العالمي والعربي ،وهو
ما عرف بمعامل التاثير العربى  ،باعتباره منصة عالمية لتصنيف وتقييم المجالت المحكمة التى تنشر باللغة
العربية.
وأخذا بالحكمة المستبشرة ( ال تلعن الظالم وأوقد شمعة ) نستصرخ مؤسساتنا بضرورة وضع معامل
تأثير عربي يكون منارة لصناع القرار والمعنيين باستراتيجيات البحث العلمي في أوطاننا العربية عبر ما
يوضحه من تقرير مهني دوري عن جودة المجالت الناطقة بالحرف العربي  ،وتصنيف الباحثين في العلوم
اإلن سانية واالجتماعية  ،وال يساورنا أدنى شك في أن عددا من مؤسساتنا يترقب ميالد هذا الحدث العلمي
الهام.
ويقف وراء الدعوة ا لى وجود معامل تاثير عربى للمجالت والبحوث المنشورة باللغة العربية مبررات
عديدة من ابرزها :
 -1كسر احتكار مؤسسات النشر العالمية واقتصارها على البحوث المنشورة باللغات غير العربية  ،ووضع
مجموع من الشروط المجحفة ألوعية النشر باللغة العربية  ،والتى قد ال يكون لها عالقة بجودة النشر
العلمى.
 -2افتقار المجالت التي تنشر باللغة العربية ,وغالبيتها العظمى تنتمي للحقول االجتماعية والتربوية
واالنسانيات ,لجهة تصنيفية موحدة لتحديد معامالت تأثير لها ,والذى يعد من أهم مشاكل المحتوى العربي
المنشور.
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الحاجة الملحة إلى تعزز مكانة اللغة العربية  ،والمساهمة في خدمة المؤسسات البحثية والمراكز،
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والمجالس ،والهيئات العلمية والعربية ،والدولية ،التي تفتقد حاليا لآلليات الموضوعية الالزمة لتقويم
األبحاث واألوراق العلمية المنشورة باللغة العربية.
 -4تاكيد أهمية اإلعتزاز بهويتنا العربية وتسجيل مجهود الباحثين في الوطن العربي في محتوى عربي يعود
علي أمتنا العربية بالنفع ،وحان الوقت ان ندعم النشر باللغة العربية إلى جانب النشر باللغة اإل نجليزية،
فمعامل التاثير العربي منصة عربية بأدوات عالمية لنشر أبحاث علمية رصينة بلغة المنطقة.
 -5تشجيع العلماء والباحثين على خوض غمار البحوث ذات الصبغة المحلية واإلقليمية ،والتي ربما ال تروق
كثير من العلماء عن خدمة القضايا العلمية الوطنية لبالدهم.
للدوريات اإلنجليزية عالية التأثير ،بما أخرج ًا
 -6ان وجود ذلك المعامل سينتج عنه امكانية تصنيف للدوريات ،والمجالت العربية  ،ذلك التصنيف الذي
سيؤثر على اعتبارها في منح درجات لترقية أعضاء هيئة التدريس في الجامعات العربية ،بناء على نشر
بحوثهم في الدوريات ذات التصنيفات المختلفة.
 -7االستجابة لتطلعات الباحثين والمؤسسات األكاديمية والبحثية عبر العالم الرامية إلى وجود جهود علمية
وتقنية تستهدف إدراج ،وتصنيف اإلنتاج العلمي المنشور باللغة العربية ،السيما في ظل الفراغ الناشئ عن
عدم وجود مبادرات عربية أو أجنبية في هذا المجال.
 -8اإلسهام في دعم المحتوى العربي على اإلنترنت ،بما يستجيب للمبادرات الداعية إلثراء المحتوى العربي
على اإلنترنت ،إلى جانب دور هذه المبادرة في دعم صناعة البرمجيات التي تدعم اللغة العربية.
 -9رفع كفاءة األبحاث المكتوبة باللغة العربية ،وما يتصل بهما من علوم ،حيث سيعمل المشروع على تصنيف
المجالت العلمية بناء على معامالت تأثيرها  Impact Factorsفي اإلنتاج العلمي في التخصص ،إلى
جانب تصنيف الباحثين بحسب تأثير إنتاجهم العلمي في اإلنتاج العلمي للباحثين اآلخرين.
-11

ان الباحثين العرب خاصة فى العلوم االجتماعية واالنسانية بغض النظر عن تخصصاتهم ،يفضلون

استخدام اللغة العربية كلغة للبحث اكثر من اللغات االجنبية مجتمعة ،واهمية ذلك تكمن في توجه الباحثين
العرب الى جمهور القراء العرب لبث افكارهم العلمية ونشر انتاجهم الفكري ،على اعتبار ان المجتمع العربي
وجمهور القراء العرب ليسوا في حاجة الى بث افكارهم العلمية ونشر انتاجهم الفكري من المجتمعات
الغربية ،كما ان الموضوعات التي يعالجونها في بحوثهم تهم القارئ العربي وليس األجنبي.
وانطالقا من كل ما سبق عن أهمية معامل التأثير فانه وألسباب مختلفة ،ومن عدم وجود لألسف
اهتمام عالمي بحساب معامالت التأثير للمجالت العربية ،وعدم وجود مؤشرات دقيقة ومنهجية على مدى جودة
النشاط العلمي العربي؛ جاء االهتمام بالسعي لتوفير "معامل التأثير العربي" ،يكون معامل خاص بالمجالت
العربية دون غيرها  ،كرد فعل طبيعي لالحتكار الذي تفرضه تومسون رويترز على تصنيف المجالت والدوريات
 ،وحرمان المجالت العربية من هذا الحق.
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ففي العام  2007فكر ا د  /محمود عبد العاطي رئيس قسم الرياضيات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة
زويل في إقامة (معامل التأثير العربي للمجالت واألبحاث ) !!..بذر الرجل نبات مشروعه في البحرين وأنبت
ثمرته في القاهرة وشاركه الفكرة زمالء في السعودية والكويت ،وايده العلماء من المحيط إلى الخليج وباركت
الجامعة العربية المشروع  ،و تصدت له مؤسسة دار نشر العلوم الطبيعية

Natural Sciences

 ، ) (NSP(Publishingتحت رعاية اتحاد الجامعات العربية؛ وبالتعاون مع بعض أبرز المؤسسات العلمية
والبحثية الرصينة في العالم العربي وخارجه.
ويهدف مشروع إعداد معامل التأثير العربى  ،الى خدمة المجتمع العلمي العربي ومؤسساته وباحثيه.
ويعتزم الحرص على إصدار تقرير بمعامل التأثير العربي ،بناء على اإلجراء السابق ،بصورة دورية  ،وقد تم
مؤخر نشر تقرير معامل التأثير العربي لعام  2015فى  15أكتوبر  2015م ونشر الثاني في  15أكتوبر
ًا
 2016م والتقرير الثالث فى  15اكتوبر 2017م ويحتوى على عدد  167مجلة تصدر باللغة العربية من
مجمل  247مجلة تقدموا للحصول على معامل التأثير العربي خالل عام  2017م .
وتتبع مؤسسة ( )NSPالمعايير المتعارف عليها في المجتمعات العلمية ،في فحص مدى إدراج المجالت
المتخصصة كوثائق مصدرية؛ وذلك مثل توافر هيئة للتحرير بتلك المجالت ،والنص بوضوح على خضوع
مقاالتها للتحكيم العلمي ،وانتظام صدورها ،والتزامها على وجه العموم بأخالقيات وأعراف النشر العلمي .ويقوم
على النظر في المجالت العربية على ضوء تلك المعايير ،نخبة من العلماء والباحثين المتخصصين فى
المجاالت العلمية المختلفة.
ويتم إجراء التقييم من خالل تحليل عوامل متعددة ،مثل استعراض عدد االستشهادات بالبحوث المنشورة في
هذه المجالت من ِقبل المجالت األخرى ،واألصالة والجودة العلمية للبحوث المنشورة ،والجودة التقنية لهيئة
فضال عن االلتزام بأخالقيات
التحرير ،ونوعية التحرير ،وانتظام صدور المجالت ،ونظام تحكيم البحوث فيها،
ً
البحث والنشر العلميين.

وقد ضعت مؤسسة ( )NSPمجموعة من الشروط الختيار المجلة لتكون ضمن مقتنياتها فيما يلى :
 -1أن يكون للمجلة رقم تصنيف دولي للنسخة الورقية وآخر للنسخة اإللكترونية
-2

أن يكون للمجلة موقع إلكتروني يحتوى على جميع المعلومات

-3

أن تصدر بشكل منتظم

 -4أن تكون هيئة التحرير من األساتذة المشهود لهم علميًّا
 -5أن تكون البحوث موزعة جغرافيًّا
 -6أن يحتوي الموقع على قواعد النشر وأخالقيات النشر وقواعد الملكية الفكرية
 -7االلتزام بمواعيد النشر المعلنة لكل عدد
-8

االلتزام بقواعد تعيين أعضاء هيئة التحرير

 -9االهتمام بالدقة اللغوية
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وقد حدد القائمون على اعداد مشروع معامل التأثير العربي اهميته في الجوانب التالية:
 -1تعريف الباحثين العرب بأبرز المجالت العلمية في تخصصاتهم الموضوعية ،وفقا لمعامل التأثير؛ بما يتيح
الفرصة لهم للنشر في تلك المجالت البارزة.
 -2مساعدة الهيئات العربية لمنح الجوائز في العلوم االنسانية والعلوم االجتماعية وايضا لجان الترقية العلمية
في الجامعات العرب ية على الكشف عن أبرز المجالت العربية في تخصصاتها العلمية ،والكشف عن معامل
التأثير الفعلي لكل مجلة من هذه المجالت ومعامل التأثير للباحثين العرب.
 -3تعريف دور النشر العربية القائمة على إصدار المجالت العلمية ،بمدى تأثير تلك المجالت في تخصصاتها
الموضوعية؛ وبما يتيح الفرصة لهم لالرتقاء بمستوى تلك المجالت.
 -4تعريف الباحثين العرب بمدى تأثيرهم العلمي من خالل اإلشارات المرجعية إلى دراساتهم المنشورة في
المجالت المتخصصة العربية الرصينة.
 -5التعرف على أكثر المدارس العلمية العربية حظوة باالستشهادات المرجعية ،ومن ثم أبزرها في تخصصاتها
العلمية.
وتأثير في تخصصاتها العلمية ،من خالل اإلشارات
ًا
بروز
ًا
 -6الكشف عن أكثر المؤسسات العلمية والبحثية
المرجعية إلى أعمال منسوبيها من الباحثين.
 -7الكشف عن طبوغرافية البحث العلمي العربي على العموم ،في جميع تخصصات المعرفة البشرية.
 -8الكشف عن العالقات العل مية فيما بين المجالت العربية وبعضها البعض ،والتخصصات العلمية ،والدول
العربية ناشرة تلك المجالت وبعضها البعض؛ وذلك عن طريق أسلوب تبادل االستشهاد المرجعيInter-
.citation
وفى إطار السعي نحو العمل على تطوير معامل التأثير العربي وتفعيل دوره والمساعدة في تحقيق اهدافه،
استلزم األمر زيادة الوعي بأهميته وضروريته في مصر والعالم العربي بأكمله عن طريق المؤتمرات العلمية
والندوات والمحاضرات العامة بالجامعات والمؤسسات االكاديمية.
وهو ما سعى المسئولون عن المشروع الى األخذ به من خالل المسارات التالية:

 -1عقد العديد من الندوات وورش العمل بالجامعات المصرية ،والعربية للتعريف بالمشروع واهميته وضرورته
(جامعات المنوفية  ،القاهرة  ،جامعة بنها ،جامعة سوهاج  ،جامعة المصورة  ،جامعة المنيا  ،واخير
جامعة أسيوط  ،جامعة عين شمس ،وندوات ضمن مؤتمر وقاية النبات بمدينة الغردقة فى نهاية عام
 ، 2017والمؤتمر العلمى الدولى السابع للرياضيات وعلوم المعلومات بجامعة سوهاج فبراير ) 2018
 ،ورشة إعداد المراجعات العلمية  -ورشة ادراج الدوريات العلمية  - DOAJورشة معامل التأثير
العربي  ،وفتح الباب امام الجميع للكتابة عن معامل التأثير على الموقع المخصص له تحت عنوان قالوا
عن معامل التأثير .
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 -2االعالن عن المشروع من خالل كل وسائل االعالم وشبكة المعلومات الدولية وتوضيح اهميته لالرتقاء
باإلنتاج البحثي العربي -أحاديث صحفية -نشر فيديوهات عن المشروع على شبكات التواصل
واالنترنت.

 -3عقد المؤتمرات المتخصصة في مجال قياس المعلومات ومعامل التأثير كان من أبرزها:
•

المؤتمر الدولي لقياسات المعلومات و معامل التأثير العربي  9-6اغسطس International 2016

Conference of Informetrics and Arab Impact Factor 9 Aug 2016, Alexandria
• المؤتمر الدولي الثاني للنشر العلمي ومعامل التأثير العربي  9-6مايو  2017في مدينة زويل تحت رعاية
اتحاد الجامعات العربية.
• وباذن اهلل سيتم عقد المؤتمر الثالث بمدينة دبى بدولة االما ارت العربية فى اوائل مايو من العام الحالى .

 -4اصدار تقارير دورية عن المشروع ومعامالت التأثير للمجالت ونشرها بكافة طرق النشر واتاحتها للجميع ،
فقد صدر التقرير األول والذي يحتوي على  31مجلة علمية عربية في  15اكتوبر  2015والتقرير الثاني

الذي يضم  53مجلة عربية في  15اكتوبر  ، 2016والتقرير الثالث الذى صدر  15اكتوبر  2017والذى
يضم 167مجلة عربية ومنشور على الموقع التالي  ./http://arabimpactfactor.comواألن يوجد
أكثر من  670مجلة تحت التقييم والمتابعة لكي تصل الى المستوى المطلوب إلدراجهم في المشروع
وحصولهم على معامل التأثير العربي – والهدف البعيد أن نستطيع مساعدة عدد  1250مجلة عربية لتصل
الى المستويات العالمية.

 -5اختيار مجموعة من المتخصصين والمهتمين على مستوى العالم للعمل كلجنة علمية واستشارية للمشروع
كمتطوعين.

 -6التعاون مع بعض أبرز المؤسسات العلمية والبحثية الرصينة في العالم العربي وخارجه؛ كان اخرها
المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا ،إلطالق منصة عربية تقوم بخدمة الباحثين والدارسين العرب
ومساعدتهم على معرفة أثر المجالت التي تصدر باللغة العربية ،وتكون مرجعاً لجميع الباحثين على غرار

نظيراتها األجنبية- ،لتعزيز النشر العلمي العربي والتصنيف للمجالت التي تصدر باللغة العربية .
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الهيكل التنظيمى لمعامل التأثير العربى
المدير
اللجنة
العلمية

اللجنة
االستشارية

اللجنة الفنية

منسق عام

مجموعة
الدعم الفنى

المدير :البد أن يكون من العلماء المشهود لهم علميا  ،وله خبرة كبيرة فى موضوع النشر العلمى  ،ومعايير
تقييم المجالت العلمية – بأن يكون قد شغل على االقل رئاسة تحرير مجلة علمية محكمة .

اللجنة العلمية  :تتكون اللجنة العلمية من مجموعة من العلماء العرب المهتميين بالنشر العلمى والتى تمثل
غالبية الدول العربية .

اللجنة االستشارية  :تتكون اللجنة االستشارية من مجموعة منتقاة من العلماء العرب واألجانب إلبداء الرأي
فى تحكيم المجالت وتطوير المشروع

اللجنة الفنية :مجم وعة من الفنيين فى مجال تطوير البرمجيات ومتابعة قواعد البيانات وتطوير موقع المشروع
وتقديم كل أنواع الدعم الفني  ،كما تشمل اللجنة الفنية منسقا عاما يقوم بالتنسيق بين المجموعات
المختلفة .

دور اجلامعات واملراكز البحثية والباحثني العرب فى دعم مشروع معامل التاثري العرىى
وفى اطار السعى نحو تحويل هذا الحلم الى ان يصبح حفيفة وواقعا معاش  ،يسهم فى تقديم
معيار موضوعى وعالمى لتقييم وترتيب المجالت التى تنشر البحوث باللغة العربية فى جميع المجاالت
ويؤكد القائمون على المشروع على الدور الهام الذى يمكن ان تقوم به الجامعات لتطوير النشر العلمى
وتدعيم مشروع معامل التاثير العربى من خالل ما يلى:


ضرورة ان تكون البحوث المنشورة فيها باللغتين العربية و اإلنجليزية أي ان المجلة تكون بلغتين حتى
يتعرف عليها ويسعى اليها دور النشر العالمية إلدراجها فيها واالخذ منها مما يجعل المجلة العلمية ذات
قيمة ووزن في دور النشر العالمية .



التقليل من التنظير للبحث فالبحوث العالمية ال يتجاوز تنظيرها صفحة ونصف مدعوما بالبحوث السابقة في
مجاله  ،كما ان بقية البحث تتعلق بالتصميم التجريبي وتوصيف جيد وصادق للنتائج ومناقشتها
واستخالص حلول للمشكلة فيها وكتابة قائمة المراجع العلمية الحديثة التي تدعم النتائج .
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االلتزام بقواعد النشر العالمية فى الشكل والحجم  ،فال يوجد بحث في هذه المجالت العلمية الدولية
المحترمة ما يزيد عدد صفحاته عن  12صفحة من البداية الى النهاية أي من ( العنوان حتى قائمة
المراجع )  ،وهو ما يخالف ذلك فى البحوث العربية  ،كما ان المجالت تفرض اسعار اضافية على عدد
الصفحات وهي بذلك تضع الفائدة المادية نصب اعينها وال تكون صارمة ازاء تحديد عدد الصفحات .



ان يكون للباحثين العرب مواقع تعريفية خاصة بهم وتتضمن بيانات الباحث باللغة االنكليزية مع انجازاته
وملخصات بحوثه ونشاطاته العلمية والتي من خاللها تكون له هوية خاصة وهي شبه غائبة اال في حاالت
قليلة .

 ضرورة اال تكتب الملخصات من مترجمين غير اختصاصيين فيخرج البحث ركيكا ال معنى له بل يجعل
الباحثين األجانب ال يعترفون به.
 عدم النشر في مجالت علمية  on lineغير مصنف بقواعد المعلومات الدولية ،وبالتالي تركن وال احد
يقرئها او يستفاد منها او ينشرها على المواقع المعروفة عالميا .
 إعادة بناء شخصية الباحث العلمي العربي خاصة في بداية مشواره العلمي وتعويده على النشر منذ
مرحلة الماجستير والدكتوراه باللغات االجنبية  ،في مجالت علمية دولية محترمة كشروط للمناقشة .
 إعادة النظر في أسلوب نشر البحوث بالمجالت العربية ووضع اليه اكثر رصانة بداء من عرضها على
هيئة تحرير المجلة الذي يجتمع دوريا كل نصف شهر او شهريا للتعرف عليها وابداء الرأي فيها من
حيث الشكل والمضمون قبل ارساله للتحكيم العلمي من خالل متخصصين اثنان او ثالثة من المعروفين
واصحاب الخبرة وتلتزم المجلة بإجراء التعديالت بالبحث قبل النشر بالمجلة .

وفى النهاية
نرى أن المنطقة العربية في حاجة إلى العناية بتوثيق المجالت العلمية في قاعدة بيانات عربية
تشمل ملخصات البحوث على األقل تبنى بطريقة مهنية عالية في إدخال عناوين البحوث وكلماتها الدالة
ومستخلصات البحوث ،و إنشاء وحدة ومركز لعدد من المؤشرات االحصائية ودراسات تحليل االستشهادات
المرجعية  Citation Analysisللدوريات العلمية الصادرة باللغة العربية أسوة بقريناتها األجنبية ونشر
التقارير السنوية التي يمكن اعتمادها لمكافأة الباحثين وتقييم المؤسسات العلمية والتعليمية والبحثية وفق
إنتاجية العاملين بها ونسبة االستشهاد بأعمالهم المنشورة على المستويين العالمي والعربي .وهو إنجاز لم
يتحقق حتى اآلن ،وهو ما يتطلب ضرورة توفير كل الدعم بصوره المختلفة لمشروع معامل التأثير العربي.
هذا إلى جانب مستخلص إعالمي باللغة االنجليزية English Informative Abstractيتسم
بتوفير المعلومات القيمة المتكاملة لكل إنجاز بحثي عربي بغرض اإلعالن عنه والتعريف به على الساحة
العالمية ، ،ويمكن أن تشمل ملخصات رسائل الماجستير والدكتوراه ،على غرار قاعة بيانات MI
. Dissertations Abstracts
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ملحق  :قائمة بالمجالت التى تصدر باللغة العربية وحصلت على معامل التأثير طبقا للتقرير الذى صدر
 15اكتوبر 2017
عدد المجالت34:

الدولة
العراق

بيان بالمجالت

الدولة
السعودية
بيان بالمجالت




































مجلة كلية التربية جامعة واسط
مجلة الكوفة
مجلة البحوث التربوية والنفسية
المجلة العراقية لالستزراع المائي
مجلة علوم الرياضة
مـجلة كـلـية الــرافـــــدين الجـــــــــــامعة للعـــــــــلوم
المجلة العراقية لالستزراع المائي
المجلة العراقية للفيزياء التطبيقية
مجلة الفتح للعلوم التربوية واالنسانية
مجلة مداد اآلداب
مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية جامعة بابل
مجلة دراسات (االطروحة)
مجلة إشراقات تنموية
مجلة جامعة ذي قار
االستاذ
مجلة الغري للعلوم اإلقتصادية واإلدارية
مجلة القادسية لعلوم التربية الرياضية
مجلة الرك للفلسفة واللسانيات والعلوم االجتماعية
مجلة الرياضة المعاصرة
مجلة ديالى للبحوث االنسانية
مجلة كلية اللغات
مجلة العلوم االقتصادية واالدارية
مجلة كلية التربية للبنات /جامعة بغداد
مجلة نسق
مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
مجلة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية واالدارية
مجلة التراث العلمى العربي
مجلة البصرة للعلوم الزراعية
مجلة الفتح للعلوم التربوية واالنسانية
مجلة الهندسة والتكنولوجيا
مجلة جامعة االنبار للعلوم القانونية والسياسية
مجلة الجامعة العراقية
مجلة االداب
مجلة واسط للعلوم االنسانية
عدد المجالت7 :




مجلة العمارة والتخطيط
مجلة جامعة طيبة لآلداب والعلوم اإلنسانية
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الدولة







مجلة جامعة الباحة للعلوم االنسانية
المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل – العلوم اإلنسانية واإلدارية
المجلة العربية للدراسات وبحوث العلوم التربوية واالنسانية
مجلة جامعة طيبة لآلداب والعلوم اإلنسانية
مجلة قراءات إفريقية
عدد المجالت30 :
































مجلة الواحات للبحوث والدراسات
اإلقتصاد والمالية
مجلة رؤى اقتصادية
مجلة المحترف
مجلة معارف قسم علوم وتقنتات النشاطات البدنية والرياضية
مجلة العلوم النفسية والتربوية
مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية
مجلة البحوث االقتصادية والمالية
مجلة القانون والمجتمع
المواقف للبحوث والدراسات في المجتمع والتاريخ
الناصرية للدراسات االجتماعية والتاريخية
مجلة منبر التراث األثري
الحوار المتوسطي
دراسات
مجلة الدراسات المالية والمحاسبية واإلدارية
قضايا تاريخية
مجلة تفوق في علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
مجلة األستاذ الباحث للدراسات القانونية و السياسية
مجلة العلوم االجتماعية واالنسانية
مجلة نور للدراسات االقتصادية
مجلة البشائر االقتصادية
الريادة القتصاديات االعمال
مجلة الدراسات الحقوقية
مجلة العلوم االنسانية لجامعة ام البواقى
المجلة الدولية للطاقة
المجلة الجزائرية للدراسات التاريخية والقانونية
مجلة اقتصاديات شمال افرقيا
مجلة العلوم اإلنسانية
مجلة الحضارة اإلسالمية
مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربوية
عدد المجالت13 :
المجلة العربية لالدارة
Cybrarians Journal
المجلة التربوية بكلية التربية  -جامعة سوهاج
دراسات عربية في التربية وعلم النفس
المجلة العلمية لجمعية امسيا  :التربية عن طريق الفن
مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط
مجلة اسيوط للعلوم الزراعية

:
الجزائر

بيان بالمجالت

الدولة  :مصر

بيان بالمجالت
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المجلة العلمية لجمعية امسيا  :التربية عن طريق الفن
المجلة المصرية لالستزراع المائى
مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط
مجلة التصميم الدولية
سياقات اللغة والدراسات البينية
مجلة العمارة والفنون
عدد المجالت11 :













مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية
مجلة الشريعة و القانون
مجلة بحوث
مجلة عجمان للدراسات والبحوث
رؤى استراتيجية
المجلة الدولية لالبحاث التربوية
مجلة ليــوا
مجلة الفنون واألدب وعلوم اإلنسانيات واالجتماع
مجلة آفاق الثقافة و التراث
مجلة شؤون اجتماعية
مجلة جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

الدولة :اإلمارات
العربية المتحدة

بيان بالمجالت

الدولة  :األردن

بيان بالمجالت

عدد المجالت8 :









المجلة االردنية في الدراسات االسالمية
دراسات العلوم التربوية
دراسات:العلوم االدارية
علوم الشريعة و القانون
دراسات العلوم الهندسية
المجلة االردنية في ادارة االعمال
المجلة االردنية في الدراسات االسالمية
مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية
عدد المجالت20 :












مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات التربويه
مجلة الجامعة العربية االمريكية للبحوث
مجلة العلوم التربوية و النفسية
مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسية
مجلة الجامعة اإلسالمية للبحوث اإلنسانية
مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات اإلسالمية
مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات االقتصادية واإلدارية
المجلة العربية للعلوم و نشر األبحاث
مجلة جامعة فلسطين لألبحاث والدراسات
مجلة جامعة القدس المفتوحة لالبحاث والدراسات االدارية
واالقتصادية
مجلة العلوم التربوية و النفسية
مجلة العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية
مجلة العلوم الطبية و الصيدالنية
مجلة العلوم الطبيعية و الحياتية والتطبيقية

الدولة:
فلسطين

بيان بالمجالت
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مجلة العلوم الزراعية والبيئية والبيطرية
مجلة العلوم اإلقتصادية و اإلدارية و القانونية
مجلة العلوم الهندسية و تكنولوجيا المعلومات
مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية
المجلة الفلسطينية للتعليم المفتوح
مجلة جامعة األقصى  -سلسلة العلوم االنسانية
عدد المجالت7 :
المجلة الدولية لتطوير التفوق
مجلة العلوم والتكنولوجيا
المجلة اليمنية للعلوم الطبية
مجلة القلم
مجلة العلوم والتكنولوجيا
المجلة العربية لضمان جودة التعليم الجامعي
عدد المجالت7 :
المجلة الليبية العالمية
مجلة العلوم والدراسات اإلنسانية
آفاق اقتصادية
مجلة جامعة البحر المتوسط الدولية
المجلة الليبية للعلوم الزراعية
مجلة الدولية للهندسة وتقنية المعلومات
العلوم الرياضية والمرتبطة
عدد المجالت6 :
مجلة الشريعة و الدراسات اإلسالمية
مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية
مجلة حوليات اآلداب و العلوم اإلجتماعية
مجلة العلوم االجتماعية جامعة الكويت
مجلة الطفولة العربية
مجلة الحقوق
عدد المجالت3 :





المجلة الدولية النظمة ادارة التعليم
اماراباك
المجلة الدولية النظمة ادارة التعليم

الدولة :اليمن

بيان بالمجالت








الدولة :ليبيا

بيان بالمجالت









الدولة :الكويت

بيان بالمجالت








:
الدولة
الواليات المتحدة
اإلمريكية
بيان بالمجالت
الدولة  :لبنان
بيان بالمجالت
:
الدولة
بريطانيا
بيان بالمجالت
الدولة  :تركيا
بيان بالمجالت
الدولة  :ماليزيا
بيان بالمجالت

عدد المجالت1 :


مجلة وقاية النبات العربية
عدد المجالت2 :




مجلة المعهد الدولي للدراسة والبحث
مجلة قراءات إفريقية
عدد المجالت1 :
رؤية تركية
عدد المجالت1 :
مجلة التجديد
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الدولة  :الهند
بيان بالمجالت
الدولة  :ألمانيا
بيان بالمجالت
الدولة :متعددة
الجنسيات
بيان بالمجالت




عدد المجالت1 :
مجلة العاصمة
عدد المجالت1 :
مجلة العلوم السياسية والقانون
عدد المجالت1 :



دورية كان التاريخية

أحصائية بالمجالت التى صدر لها معامل تأثير عربي لعام 2017
عدد المجالت
34
7
30
13
11
8
20
7
7
6
3
1
2
1
1
1
1
1
167

الدولة
العراق
السعودية
الجزائر
مصر
اإلمارات العربية المتحدة
األردن
فلسطين
اليمن
ليبيا
الكويت
الواليات المتحدة اإلمريكية
لبنان
بريطانيا
تركيا
ماليزيا
الهند
ألمانيا
متعددة الجنسيات
أجمالي المجالت
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املراجع املتعلقة
-1

اتفاقية لرعاية «معامل التأثير» للمجالت الصادرة بالعربية :متاح على

http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/7e5e893e-a3a0-42f3-b668484a7239c522#sthash.fKODr4RF.dpuf

-2

إحسان علي هلول :واقع النشر العلمي في جامعة بابل  :دراسة تقويمية -مجلة مركز بابل للدراسات الحضارية

-3

أحمد بن حميد البادري :تقييم البحوث العلمية المنشورة باللغة العربية في المجالت العلمية المحكمة في دول مجلس

-4

والتاريخية – العدد الثانى –كانون االول. 2011 -

التعاون الخليجي في ضوء معايير البحث العلمي )دراسة تحليلية) – ندوة النشر العلمى المحكم باللغة العربية فى
دول مجلس التعلون الخليجى" – جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية – الرياض –  28اكتوبر .2015

أحمد بن سالم العامري :تهيئة المجالت والدوريات العربية إلدراجها في أوعية النشر الدولية :تجربة جامعة الملك
سعود – "ندوة النشر العلمى المحكم باللغة العربية فى دول مجلس التعلون الخليجى" – جامعة االمام محمد بن
سعود االسالمية – الرياض –  28اكتوبر .2015

-5

أحمد سعيد ولد أباه :

جهود اإليسيسكو وتجاربها الناجحة في تطوير التربية والتعليم في الوطن

العربيhttp://arabthought.org/content/%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%83%D9%88

-6

جامعة الملك سعود :المؤتمر السعودي الدولي الثاني للنشر العلمي  -تحت عنوان “معاً نحو نشر علمي متميز ”

المنعقد خالل الفترة من  28إلى  30ذي الحجة 1436هـ الموافق  11إلى  13أكتوبر 2015م  -الرياض –

.2015

-7
-8

-9

جمال على الدهشان :تقرير عن ندوة عن النشر العلمي ومعامل التأثير العربي متاح على http://isci-
academy.com/NewsShow.asp?NewsID=1
خليل يوسف الخليلي :المجالت العلمية العربية ومعايير التصنيف في قواعد البيانات العالمية – "ندوة النشر العلمى
المحكم باللغة العربية فى دول مجلس التعلون الخليجى" – جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية – الرياض –

 28اكتوبر .2015

داليا جمال طاهر :في سبيل دعم النشر العلمي باللغة العربية ونحو بناء منصة تصنيف للباحثين والجامعات
العربية متاح على https://www.shomosnews.com/%D8%AF%D8%B9%D9%85-

 -10ديانا هيكس ،وبول ووترز ،وآخرون  :يحثُّون على استخدام عشرة مبادئ في تقييم البحوث العلمية :دلي ــل «اليـدن»
لمـؤش ـرات

البحـوث

تقييـم

العلميــة

http://arabicedition.nature.com/journal/2015/06/520429a?WT.mc_id=NAE_SocialMedia14

 -11رضا سعيد مقبل :النشر الجامعي في العصر الرقمي ( -)iمجلة بحوث كلية االداب – متاح على
https://faculty.psau.edu.sa/filedownload/doc-1-doc-

11f524c3fbfeeca4aa916edcb6b6392e-original.doc
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 -12سالم بن محمد السالم :المحتوى العربى لالنترنت – دراسات المعلومات – العدد  -2012 – 13جامعة الملك سعود
.

 -13سليمان حسيكي :االستثمار في الكتابة العلمية باللغة العربية) الواقع والمرتجى - (.المؤتمر الدولي الثالث للغة

العربية بعنوان "االستثمار في اللغة العربية ،ومستقبلها الوطني والعربي والدولي" بدبي فى الفترة من  10 -7مايو

.2014

 -14سمير نجم حمادة  :خصائص النشر العلمى للباحثين العرب فى العلوم االجتماعية – مجلة جامعة الملك سعود –
م  – 6االداب  -1الرياض – .1994

 -15شريف كامل شاهين  :البحث العلمي باللغة العربية والشبكة العنكبوتية عالقة تكامل ام تضاد دراسة تقييميه للوضع

الراهن – مؤتمر كلية االداب جامعة القاهرة تحت عنوان "نحو عالمية اللغة العربية " -المنعقد فى الفترة من -28

 30ديسمبر  2013بمركز المؤتمرات بالمدينة الجامعة بجامعة القاهرة .

 -16شريف كامل شاهين  :الجامعات العربية بين مطالب الهوية وطموحات الترتيب العالمى – المكتبة العصرية –
القاهرة – .2014

 -17صالح

الشاعر:

كيف

يمكن

تقييم

العلمية

الدوريات

العربية؟

http://www.arsco.org/detailed/634dff49-1f5e-47c6-bb63-3f9fe9dc6452

متاح

على

 -18طارق قابيل  :معامل التأثير العربي  ،منظمة المجتمع العلمي العربي مستعادة تاريخ  7أغسطس  2015من
شبكة

المعلومات

العالميةhttp://www.arsco.org/detailed/634dff-491f5e47-c-6bb3-

:

63f9fe9dc6452
 -19طالل

شهوان

:

معامل

التاثير

للمجالت

العلمية

بين

التفرد

وضبابية

المدلول

http://www.birzeit.edu/ar/blogs/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-

:

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1 -20عبد الرازق محمد على :

مؤتمر هنرى بنرمان ومعامل التأثير العربى

http://www.elfagr.org/2281092

 :متاح على

 -21عبد الرحمن بن عبد العزيز المقبل :تجربة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في النشر العلمي المتميز،
ملتقى " التميز في النشر العلمي "المنعقد يومي االثنين والثالثاء بتاريخ 1437 / 4 / 23- 22هـ الموافق / 2 -1

 2016 / 2م بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن .

 -22عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي :معايير النشر العلمي العربي في جامعات المملكة العربية السعودية بين النظرية
والتطبيق -ندوة " النشر العلمى المحكم باللغة العربية فى دول مجلس التعلون الخليجى" – جامعة االمام محمد
بن سعود االسالمية – الرياض –  28اكتوبر .2015

 -23عبد اهلل عبدالعزيز النجار الحمادي  :االثار االقتصادية و المجتمعية من النشر العلمي المحكم باللغة العربية –
ندوة النشر العلمى المحكم باللغة العربية فى دول مجلس التعلون الخليجى" – جامعة االمام محمد بن سعود
االسالمية – الرياض –  28اكتوبر .2015
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 -24عبدالرحمن فراج :إغفال العربية في النشر العلمي ،والعودة إلى نقطة الصفر - cybrarians journal-العدد
 ، 24ديسمبر  -2010البوابة العربية للمكتبات والمعلومات.

 -25عبداهلل بن خميس أمبوسعيدي :انتقال من الكم إلى الكيف :تجربة مجلة الدراسات التربوية والنفسية نحو الجودة في

النشر العربي – ندوة " النشر العلمى المحكم باللغة العربية فى دول مجلس التعلون الخليجى" – جامعة االمام

محمد بن سعود االسالمية – الرياض –  28اكتوبر .2015

 -26عبداهلل بن محمد الدوسري ،منيف بن مهنا الرشيدي  :واقع النشر العلمي باللغة العربية ندوة النشر العلمى المحكم
باللغة العربية – ندوة النشر العلمى المحكم باللغة العربية فى دول مجلس التعلون الخليجى" – جامعة االمام

محمد بن سعود االسالمية – الرياض –  28اكتوبر .2015
 -27العربية

تطلق

للعلوم"

منصة

علمية

باللغة

لخدمة

العربية

متاح

الباحثين

على

http://www.elwatannews.com/news/details/1788524

 -28عزيز ابراهيم عبد اهلل  :تصنيف واعتمادية المجالت – المؤتمر العربى لتطوير البحث العلمى  ،البحث العلمى بين
الحقيقة والواقع  ،المقام فى فندق الالند مارك – القاعة الملكية – عمان – االردن – فى الفترة من 27-25

اكتوبر http://www.slideshare.net/aziziabdulla/journal-reliability .2015

 -29عماد عباس المال  :أهمية نشر البحوث العلمية في مجالت عامل التأثير(Impact Factor
http://www.uokufa.edu.iq/attdc/lectures/dr.emadalmulla.pptx

متاح على

 -30عماد عيسى صالح  :النشر فى المجالت العلمية ذات معامل التاثير ،القضايا واالشكاليات  ،بحث مقدم الى
المؤتمر السعودي الدولي الثاني للنشر العلمي  -تحت عنوان “معاً نحو نشر علمي متميز ” المنعقد خالل

الفترة من  28إلى  30ذي الحجة 1436هـ الموافق من  11إلى  13أكتوبر 2015م – جامعة الملك سعود -
الرياض – .2015
 -31غازي محمد راتب عصاصه  ،ناصر خميس الجيزاوي ،محمد محمدي غانم  :تأثير البوابات اإللكترونية والنشر
الدولي علي ترتيب جامعة بنها في التصنيفات العالمية  -المؤتمر العلمي األول للمكتبات بجامعة بنها "تحديات

المكتبات الجامعية في االلفية الثالثة"  25- 24 ،نوفمبر .2015

 -32فهد العميرى  :معامل التأثير العربى ،الخاص بالمجالت العربية المتخصصة في جميع مجاالت المعرفة البشرية ،
متاح على

http://affess.net/art/s/95

 -33فهد بن عبدالعزيز العسكر :الفهرس العربي لالستشهادات ) Arabic Citations Index (ACIمبادرة دولية إليجاد

آلية موضوعية لرصد وتصنيف أوعية النشر الصادرة باللغة العربية  -ندوة النشر العلمي المحكم باللغة العربية –
جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية – الرياض 2015 -

 -34فيصل بن فرج المطيري :اًليات تحسين النشر العلمي باللغة العربية في جامعات دول مجلس التعاون الخليجي -
ندوة النشر العلمى المحكم باللغة العربية – جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية – الرياض 2015 -

 -35قاسم

ذكى

:

النشر

العلمي

..

صوائب

و

مصائب

:

http://www.arsco.org/detailed/21aaa2ce-3dc8-4e13-845f-050e68a3a405
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 -36كريمان بكنام صدقي عبد العزيز  :اإلنتاج الفكري ألعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة المسجل في قواعد
البيانات الدولية ،دراسة تحليلية ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،كلية اآلداب  ،جامعة القاهرة .2015 ،

 -37كريمان بكنام صدقي عبد العزيز  :تأثير النشر الدولي على ترتيب الجامعات في التصنيفات العالمية :جامعة القاهرة
Journal

نموذجا-

-

Cybrarians

،37

ع

مارس

متاح

2015

على

http://journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=688:kare

man&catid=273:studies&Itemid=93
 -38كيف يمكنني تقديم ورقة للنشر في مجلة علمية؟ متاح على http://www.arsco.org/detailed/d6df9453-
36df-443c-9185-ac61bf0be142

 -39ماهر إسماعيل صبري :دور رابطة التربويين العرب في النشر العلمي للبحوث التربوية بالوطن العربي  -المؤتمر
الدولى لقياسات المعلومات و معامل التأثير العربى -االسكندرية  9-6 -اغسطس .2016

 -40المجلس األعلى للجامعات :الدليل اإلرشادى لتقييم الدوريات العلمية المصرية  -مركز الخدمات المعرفية
والتكنولوجية  -وحدة المكتبات الرقمية – القاهرة – سبتمبر .2016

 -41المجلس األعلى للجامعات :معيار تقييم المجالت العلمية  -وحدة المكتبات الرقمية  -و ازرة التعليم العالى -القاهرة
– .2016

-42

محمد عبد الرحمن الوكيل  :نظرة موضوعية للجوانب السلبية Impact Factorلمعامل التأثير التراكمى فى تقييم

البحوث العلمية  -متاح على

 -43محمد فتحى على موسى  ،احمد عطية احمد السيد  :معوقات النشر العلمى فى الدوريات المصنفة فى قواعد

البيانات العالمية من وجهة نظر اعضاء هيئة التدريس فى جامعة نجران – مجلة اتحاد الجامعات العربية للبحوث

فى التعليم العالى – المجلد  36العدد 2ديسمبر  2016ص ص.33-15
 -44محمد فوزي رمضان حسانين :النشر الدولي وعودة الثقة للبحث العلمي المصري متاح على
http://www.arsco.org/detailed/e366a2f9-20f7-4696-aaca-28f0cc4275c1

 -45محمود صقر :رئيس أكاديمية البحث العلمي :نشر المؤشرات العلمية للجامعات يساهم فى تطوير المنظومة البحثية
بمصر متاح على http://www.elmwatin.com/#google_plus

 -46محمود عبد العاطي :تطبيق “ ُمعامل التأثير العربي” يضع إنتاجنا في مكانه الصحيح  ،متاح على
http://assayta.weladelbalad.com/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-

 -47معامل

التأثير

العربى

،

خاص

بالمجالت

التى

تصدر

باللغة

العربية

فقط

متاح

على

http://arabimpactfactor.com/page.asp?pgid=4

 -48مها أحمد إبراهيم محمد

 :اإلنتاج الفكري العربي في مجال المكتبات والمعلومات في مطلع القرن الحادي

والعشرين دراسة ببليومترية ،
على

مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية ،
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https://www.academia.edu/5528434/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA
%D8%A7%D8%AC_%D8%A7ownload
 -49المؤتمر الدولى لقياسات المعلومات ومعامل التأثير العربى المنعقد فى األسكندرية  9-6اغسطس 2016م  :دار
نشر العلوم الطبيعية  :Natural Sciences Publishing (NSPمتاح على

http://icpam-

02.naturalspublishing.com/page.asp?pgid=8
 -50نورالدين حفيظي ،راوية تبينة  :النشر بين األهمية العلمية والصعوبات الواقعية  -بحث مقدم الى الملتقى العلمى
المشترك االول مع المكتبة الوطنية الجزائرية  ،تحت عنوان " تمتين أدبيات البحث العلمي المنظم"  -سلسلة

أعمال المؤتمرات الصادرة عن مركز جيل البحث العلمي  -ديسمبر – .2015

 -51هالة فوزى عيد محمد عيد عمران  :تصور مقترح لتفعيل دور النشر االلكترونى للمساهمة فى تحقيق حراك البحث
العلمى فى المملكة العربية السعودية فى ضوء التجارب واالتجاهات المعاصرة -مجلة جامعة الملك خالد للعلوم

التربوية -العدد  -33نوفمبر .2014

 -52يحيى قدسي ،وابراهيم عثمان ،رائد الحالق :توصيف التقييم المؤسساتي للدوريات العلمية العالمية وقواعد بياناتها،
تطور تقييم الدوريات العلمية العالمية وعوامله ومعاييره ومؤشراته ،مجلة جامعة دمشق للعلوم األساسية  -المجلد

) ( 27العدد الثاني. 2011
47-Shanghai Jiao Tong University (2013).Academic Ranking of World Universities.
Graduate School of Education, Shanghai Jiao Tong University. Accessed
13th March
2014.
Available
at:
http://www.shanghairanking.com/ARWU2013.html.
48-Times World University Ranking. Accessed 13ThMarch 2014. Available at:
49- http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/201314/worldranking/methodology
50-QS (Quacquarelli Symonds) World University Rankings. Accessed 13 March
2014. Available at: http://www.topuniversities.com/university-rankings/worlduniversity-rankings.
51-Ranking Web of Universities. Accessed 13th March 2014. - Available at:
http://www.webometrics.info

 )1بحث قدم لمؤتمر حركة نشر الكتب في مصر  -المجلس األعلى للثقافة 13-11( ،مايو)2009 ،
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