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االفتتاحية

األول يف )أُريد( .. محطات لن متحى من الذاكرة

أُريد تطلق تصنيفها التواصيل للجامعات 

تسجيل منصة أُريد يف بريطانيا

خمــس ســنوات مــرت مرسعــة مــن عمــر منصــة (أُريــد) للعلــاء والخــراء 
والباحثــن الناطقــن بالعربيــة لكنهــا كانــت عنوانــا لحــدث فريــد ورائــد يف 
عــامل البحــث العلمــي عــر الواقــع االفــرايض مفــاده أن لغــة الضــاد العلميــة 
 حــارضة بقــوة وســتبقى كذلك بــإذن الله حتى يرث اللــه األرض ومن عليها..

ــت أركان  ــث لتثبي ــدؤوب والحثي ــص ال ــل املخل ــن العم ــنوات م ــس س خم
العلــم الناطــق بالعربيــة ومــن يســتخدمه يف عــامل ال وجــود فيــه اال للذيــن 
ــي ال  ــه الت ــي وبيئت ــامل الرقم ــا الع ــتخدام تكنولوجي ــارات اس ــون مه ميتلك
ــم  ــه حل ــر وكأن ــكان األم ــا، ف ــارف عليه ــا املتع ــدود الجغرافي ــا ح تحده

ــا حصــل فعــا. ــة ملموســة وهــو م ــة واقع تحــول إىل حقيق
الناطقــن  للباحثــن  املجانيــة  االلكرونيــة  الخدمــات  مــن  سلســلة    
باللغــة العربيــة أينــا كانــوا توطــد صوتهــم العلمــي وتنعــش بيئتهــم 
البحثيــة التــي ال طاملــا تعرضــت للتهميــش واإلقصــاء نتيجــة عوامــل 
ويف  ازالتــه  عــى  الحريصــن  مــن  متميــزة  كوكبــة  شــخَّصها  كثــرة 
والدة  لنشــهد  املنصــة  مؤســس  الســويدي  ســيف  الدكتــور  مقدمتهــم 
بــا أدىن شــك بأحــرف مــن  التاريــخ  منصــة علميــة عامليــة ســيدون 
بالعربيــة.  الناطقــن  والباحثــن  والخــراء  للعلــاء  قدمتــه  مــا   ذهــب 
ــد)  ــرة (أُري ــن مس ــس م ــنوات الخم ــذه الس ــات ه ــب صفح ــن يقل إن م
يجــد أن مــا تــم إنجــازه مــا كان أن يتــم الوصــول اليــه لــوال إخــاص النيــة 
يف العمــل وتفاعــل القامئــن عليــه واملحصلــة تصاعــد متميــز يف اعــداد 
ــا  ــبعن ألف ــم الس ــت اعداده ــى عانق ــة حت ــة املنص ــت خيم ــن تح املنضوي

ــر. ــادم اك والق
ــوا يتوقعــون أن يكــون الحــال  ــوالدة املنصــة مــا كان ــن ب  أن أشــد املتفائل
ــورة  ــاء املعم ــا ارج ــى صداه ــات غط ــن نجاح ــه اآلن م ــو علي ــى ماه ع
دوليــة  علميــة  محافــل  يف  ذلــك  وتجســد  أقصاهــا  إىل  أقصاهــا  مــن 
ــد  ــا بع ــا يوم ــرة تنظيمه ــزداد وت ــة ت ــدوات وورش علمي ــرات ون ومؤمت
بالعربيــة  الناطقــن  بحــر علــم  متناولــة كل صغــرة وكبــرة يف  آخــر 
العربيــة  للجامعــات  طريــق  خارطــة  بثقــة  راســمة  البحثيــة  وبيئتــه 
واالســامية يف عــامٍل املنافســة فيــه عــى أشــدها وال وجــود فيهــا اال 
ــا  ــتخدام تكنولوجي ــياته باس ــي واساس ــث العلم ــارات البح ــك مه ــن ميتل مل
ــت..  ــة االنرن ــات الدولي ــبكة املعلوم ــر ش ــال ع ــل  الفع ــال والتواص  االتص
مبــارك للقامئــن عــى منصــة (أُريــد) مــا تحقــق حتــى االن ونســأل اللــه أن 

يزيدهــم مــن فضلــه وعلمــه وأن يكتــب لهــم الســداد والتوفيــق دامئــا..

 خمس سنوات... خطوات واثقة...

إنجازات منصة )أُريد( يف نصف عقد
 من العطاء العلمي
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منصة )ُأريد( فخر الباحثين والعلماء والناطقين بالعربية
د. عبداهلل الوزان

ــة ومســجلة  ــد)« هــي مؤسســة غــُر ربحي ِمنصــة »(أُري

 ARID SCIENTIFIC باالســم  بريطانيــا  دولــة  يف 

ــا، وتهــدف  LTD ، تٌتيــح للباحثــن التســجيل فيهــا مجانً

إىل تحقيــق أهــداٍف علميــٍة وبحثيــة وتواصليــة ُمتعــددة 

األوجــه. وقــد أطلقهــا عــدد مــن الباحثــن والخــراء (أكرث 

مــن 80 شــخصا محرفــا، إىل جانــب العديــد مــن الباحثن 

ــؤون  ــن بش ــع)  املهتم ــهمن يف املوق ــن املس واألكادميي

ــدرات وطاقــات وإمكانــات الباحــث والبحــث  تطويــر قُ

ــه. العلمــي وتوســيع فُرصــه واســتثار ميزات

فقــد انطلقــت منصــة »(أُريد)« مــن جامعة مايــا مباليزيا 

يف شــهر أبريــل (2016م)، بوصفهــا أول منصــٍة متخصصــة 

للعلــاء والخــراء والباحثــن الناطقــن بالعربيــة ضمــن 

مفهــوم الولــوج املفتــوح تحــت اســم »(أُريــد)«، وهــي 

ــم بالباحــث العــريب  ــة، تَهت ــة غــر ربحي منصــٌة إلكروني

وتعمــل عــى توثيــِق مســرتِه ومنجزاتِــه العلميــة، 

وتســمح لــه كذلــك بتوســيع معارفــه ومداِركــه العلميــة 

عــن طريــق شــبكة ضخمــة مــن الباحثــن والعلــاء ذوي 

التخصصــات املُاثلــة ، وتعتمــد منصــة (أُريــد) أســاليَب 

رقميــٍة عاليــٍة ومواكِبــٍة للتقنيــة املتطــورة يف مجــال 

مــة للباحثــن  املعلوماتيــة؛ بهــدف تحســن خدماتِهــا املقدَّ

واملشــركن، وتســعى (أُريــد) إىل تعزيــز عاقــة الباحــث 

العــريب ، أو ( الناطــق باللغة العربية) باإلنرنت، بأســلوٍب 

ــٍل  ــر بدي ــة إىل توف ــعى املِنص ــا تَس ــم، ك ــّي ومنظ َعَم

ــة   ــات األجنبي ــي املنص ــرب يُضاه ــن الع ــرايفّ للباحث اح

ــف  ــن العــرب للتعري ــد للباحث ــدُّ امللجــأ الوحي ــي تُع الت

ــل  ــة قب بأنُفســهم وتوثيــق أعالهــم وأبحاثهــم األكادميي

إنشــاء منصــة » (أُريــد) ».

أهداف املنصة :

ــن  ــن الناطق ــع الباحث ــة جم ــذه املنص ــن ه ــدف م اله

بالعربيــة يف دائــرة علميــة واحــدة وإســناد رقــم معــرف 

ــث  ــكل باح ــف ل ــام تصني ــل نظ ــع عم ــث م ــكل باح ل

ومؤسســة أكادمييــة عــى غــرار التصانيــف العامليــة 

املعتمــدة، ويعــد هــذا النظــام اإللكــروين األول مــن 

ــن  ــن الناطق ــريف للباحث ــم مع ــناد رق ــاً إلس ــه عربي نوع

بالعربيــة حيــث ســيضفي نوًعــا مــن التميــز عــى الباحث 

الحاصــل عــى الرقــم املعــريف يف نــر البحــوث، ويوفــر 

النظــام مجموعــة مــن األدوات والخدمــات املســاندة 

ــور  ــادة ظه ــي ستســاعد الباحــث عــى زي ــة الت الحقيقي

بحوثــه يف محــركات البحــث فضــاً عــن دعمــه وتحفيــزه 

بطــرق متنوعــة ومتعــددة عــى زيــادة إنتاجــه العلمــي ، 

وقــد تــم تصميــم وبرمجــة نظــام املنصــة ليســتوعب 99 

ــون باحــث.  ملي

ــوح  ــم املفت ــم الدع ــد) »إىل تقدي ــعى »(أُري ــك، تس كذل

يف مجــاالت البحــث العلمــي للباحثــن الناطقــن باللغــة 

العربيــة، عــن طريــق إســناد رقــم ُمعــرٍِّف خــاص لــكل 

ــجل  ــة املُس ــيفرة لهوي ــة ش ــم مبنزل ــذا الرق ــّجل، ه ُمس
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ــه يف بطاقــة التعريــف الشــخصية  العلميــة، ميكــن وضُع

ــخصيته  ــف بش ــرورة للتعري ــد ال ــه عن ــهاد ب واالستش

ومكانتــه وجهــوده العلميــة. هــذه الخدمــة مهمــة 

ــرتِه  ــه وس ــع أعالِ ــو جْم ــن للعض ــث ميك ــة، حي للغاي

الذاتيــة ومجهوداتــه يف مــكان واحــد، وبشــكل أنيــق 

ــح. ــهل التصف ــم وس وُمنظ

ــم،  ــا بينه ــط األعضــاء في ــك إىل رب ــد) كذل ــدف (أُري ته

عــن طريــق خلــق نــواِة مجتمــعٍ يضــم آالف املتخصصــن 

والعلــاء والخــراء والباحثــن يف شــتى املجــاالت بطريقة 

ــارات  ــات ومه ــة اختصاص ــع معرف ــى الجمي ــّهل ع تُس

وبحوثِهــم  أعالِهــم  ومناقشــة   ، اآلخريــن  األعضــاء 

وتــداول الــرؤى واألفــكار حولَهــا ، وكــذا تــداول األخبــار 

ــة  ــم البحثي ــم وأموره ــم قضاياه ــي ته ــات الت واملعلوم

ِمثــَل اإلعانــات واملباريــات، املنشــورات، املنــح، بــراءات 

ــة . ــن األنشــطة العلمي ــا م ــرات غرِه االخــراع، واملؤمت

 الِفئة املستهَدفـة :

يســتهِدف مــروُع (أُريــد) كاًّ ِمــن: اعضــاء هيئــة 

ــن،  ــاء، املهندس ــاء، األطب ــن، العل ــس ، األكادميي التدري

الخــراء، املســهمن، الباحثــن، الطلبــة يف كافــة املراحــل 

ــع،  ــجيل يف املوق ــم التس ــم ميكنه ــات، جميُعه والتخصص

ــا. ــد) مجانً ــات (أُري ــتخدام خدم واس

حقائق عن منصة »(أُريد) » ( مايو2021م ) :

عدد الجامعات التي تم تصنيفها يف املنصة : 17669

عدد الدول : 105 دولة 

عــدد العلــاء و الخــراء والباحثــن املســجلن يف املنصــة 

: 70 الــف

عدد مرات ذكر املنصة يف مواقع االنرنت : 30 الف

عدد أفراد فريق العمل الحايل : 83

املؤسس والرئيس التنفيذي : د.سيف السويدي

ترتيــب املنصــة عــى املواقــع العامليــة – ترتيــب اليكســا 

92,989 :

ــات  ــة والجامع ــات العربي ــع الجامع ــات م ــدد االتفاقي ع

ــة ــة : 94 اتفاقي الدولي

خدمات منصة )أُريد( :

- إســناد رقــم تعريفــي فريــد لــكل باحــث ناطــق باللغــة 

العربية.

- األوسمة وامليداليات العلمية.

- مدونة عامل

- نظام ادارة املؤمترات العلمية

- مركز خرة لخدمات الباحثن

Repository قسم استضافة امللفات األكادميية -

- صفحة شخصية لجمع نشاطات الباحث.

- نظام عليم للتعليم االلكروين

- نظام إدارة املجات العلمية املحكمة.

 C-Index معامل التواصل العلمي -

-  تصنيف الباحثن وفقا ملعامل التواصل العلمي

- تصنيف الجامعات وفقا ملعامل التواصل العلمي
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بعد خمس سنوات .. هذا ما قالوه في )ُأريد(
المنصة كونت بنجاح أسرة علمية بحثية عابرة للحدود

ــد)، حققــت انتشــارا منقطــع النظــر ووجــد فيهــا عــدد كبــر  بعــد مــرور خمــس ســنوات عــى تأســيس منصــة (أُري
مــن الباحثــن غاياتهــم، ومتكنــوا مــن وضــع بصاتهــم االكادمييــة والبحثيــة مبســاعدة املنصــة التــي وفــرت الكثــر مــن 

الخدمــات البحثيــة التــي تســعى »(أُريــد)« إىل تحقيقهــا عــر الطاقــات االكادمييــة.

تعتــر منصــات البحــث العلمــي العامليــة بيئــة مناســبة للتعريف 
ببعــض نشــاطات الباحثــن واألكادمييــن مــن أبحــاث وبــراءات 
ــن  ــد) م ــة (أُري ــة، ومنص ــاريع تطبيقي ــات ومش ــراع ودراس اخ
تلــك املنصــات التــي جمعــت الباحثــن والعلــاء الناطقــن 
ــة  ــم العلمي ــم ونتاجاته ــق اعاله ــاهم يف توثي ــة، وتس بالعربي
لنرهــا عــى شــبكة املعلومــات الدوليــة وعــى باحثــي العــامل

(أُريــد) أمنــوذج للتميــز والرقــي العلمــي وقطعت شــوطاً 
كبــرا مــن التميــز والرقي عــى الرغم من عمرهــا القصر

أ.د. نبيل عبد الصاحب

داتوك حسن بن بصري 

وزير التعليم العالي والبحث العلمي-العراق 

رئيس جامعة السلطان زين العابدين- ماليزيا
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ِف  ــٌع أكادميــيٌّ للباِحثــَن العــرب، لتعــرُّ ــة هــي تََجمُّ هــذه املِنصَّ
ــا يَجــري مــن خالِــه تبــاُدُل  ــا أكادمييًّ فً بعِضهــم عــى بعــٍض تعرُّ

ــة ــْراِت األكادميي اآلراِء والِخ

ســــعدت بــرأس مؤمتر علمــــي للدراســات اإلسامية برعايــة 
ــوق للعلـــوم املتنوعــة،  ــام سـ ــي أم منصــة (أُريــد) ووجدتنـ
فالحــدث الـــذي اســـتضاف املؤمتــر بـــه العديـــد مـــن الفنـــون 
والعلــوم  اإلســامية  والدراســـات  والهندســـة،  االقتصــاد  يف 

االلكرونيــة، وغرهــا

جمعــت  التــي  املنصــات  تلــك  مــن  (أُريــد)  منصــة 
يف  وتســاهم  بالعربيــة،  الناطقــن  والعلــاء  الباحثــن 
عــى  لنرهــا  العلميــة  ونتاجاتهــم  أعالهــم  توثيــق 
العــامل باحثــي  وعــى  الدوليــة  املعلومــات  شــبكة 

أ.د. محمد سعيد خمبش 

الشيخ قيس بن محمد آل الشيخ مبارك

أ.د. يعقوب جيولك

رئيس جامعة حضر موت -اليمن 

عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية 

جامعة يلدرم بيازيد - تركيا 
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ــدد  ــذا الع ــرب به ــاء الع ــة العل ــا رؤي ــة ماي ــعدنا يف جامع يس
العلمــي  والبحــث  العلــم  ُمســمى  تحــت  يجتمعــون  الكبــر 
ــاء  ــود أعض ــا ُوج ــر لن ــه لفخ ــة وأن ــة األم ــد ملصلح ــة أُري يف منص
مــن ماليزيــا يتكلمــون ويفهمــون اللغــة العربيــة ويتواصلــون 
تعــاون جامعــة  يزيــد  أن  أُريــد  معكــم ونأمــل عــر منصــة 
للجامعــات  أُريــد  تصنيــف  يف  االول  التصنيــف  ذات  مايــا 
ــة. ــة للمنص ــات الريك ــة الجامع ــع بقي ــا م ــة يف ماليزي  التواصلي

ــات  ــدرات وطاق ــر ق ــي أســهمت يف تطوي إن هــذه املنصــة الت
وإمكانــات البحــث العلمــي لــدى األســاتذة واألكادمييــن 
والباحثــن والطلبــة عــى حــد ســواء، ومبختلــف التخصصــات

 ا.د. محمد حمدي عبدالشكور

أ.د. قصي كمال الدين االحمدي 

رئيس جامعة ماليا - ماليزيا

رئيس جامعة الموصل -العراق 

ــا  ــد) وم ــة (أُري ــيس منص ــى تأس ــنوات ع ــس س ــرور خم إنَّ م
حققتــه مــن حضــور يف املجتمعــات البحثيــة الناطقــة بالعربيــة 
يشــكل إضافــة نوعيــة للباحــث العــريب وبيئتــه البحثيــة، ال 
ســيا وأنهــا قدمــت الكثــر مــن امليــزات للباحــث العــريب

أ.د. علي صالح حسين الجبوري 
رئيس الجامعة العراقية 



٩

العدد الخاصصدى ُأريد

ــذي عمــل عــى مل شــمل  ــز ال ــرح العلمــي املتمي إن هــذا ال
وتوحيــد العلــاء والباحثــن أفرحنــا كثــرا وتطورهــا املســتمر 
وتحديــث البيانــات واملعلومــات واســتخدام تقنيــات االتصــال 
ــنوية  ــا الس ــة عمله ــزام بخط ــى االلت ــدل ع ــا ي ــة م الحديث

ــراتيجية ــا االس ــول إىل أهدافه للوص

جــاءت منصــة (أُريــد) مــن بــن تلــك املنصــات التــي جمعــت 
ــق  ــهم يف توثي ــة، وتس ــن بالعربي ــاء الناطق ــن والعل الباحث
اعالهــم ونتاجاتهــم العلميــة لنرهــا عــى شــبكة املعلومات 

الدوليــة لتكــون املظلــة التــي تحتضــن الباحثــن العــرب

أ.د. أوس هالل 

أ.د. عبداهلل بن عمر  

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي-العراق 

رئيس جامعة أم القرى  - المملكة العربية السعودية

علائنــا  فيهــا  تنصهــر  بودقــة  املنصــة  تكــون  أن  نأمــل 
باإلضافــة  هــذا  بالعربيــة  الناطقــن  الباحثــن  مــن 
نــواة  يشــكلون  الذيــن  العليــا،  الدراســات  طــاب  إىل 
والخارجيــة الداخليــة  املشــاركات  خــال  مــن  للمســتقبل 

أ.د. أبكر عبد البنات آدم
رئيس جامعة القرآن وتأصيل العلوم  - السودان
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رسالتنا توفيرُ مجتمٍع إبداعي متكامِل الخدمات للعلماِء  والباحثين الناطقين بالعربية 
مؤسس منصة )ُأريد( الدكتور سيف السويدي

ــات  ــع الجامع ــع جمي ــاون م ــع للتع نتطل

ــة ــداف املنص ــق أه لتحقي

هدفنــا إزالــة التهميــش الــذي يُعــاين منــه 

الباحــث العــريب 

• بدايًة ملاذا االسم »)أُريد(؟ وما هي الغاية من التسمية؟

أهــداف  لتحقيــق  مجانــاً  فيهــا  التســجيل  ميكــن  ربحيــة  غــر  مؤسســة  هــي  »(أُريــد)«  منصــة 

بشــؤون  املهتمــن  مــن  والخــراء  الباحثــن  مــن  عــدد  بإنشــائها  وقــام  األوجــه،  ُمتعــددة  علميــة 

ميزاتــه. واســتثار  فرصــه  وتوســيع  العلمــي،  البحــث  وإمكانــات  وطاقــات  قــدرات  تطويــر 

إن مســتقبل الحركــة العلميــة ومــا تشــهده مــن تصاعــد يفــرض عــى الباحثــن والخــراء والُعلــاء تطويــر 

ــزات  ــات ومحف ــى خدم ــول ع ــعي للحص ــون إال بالس ــن يك ــك ل ــة، وذل ــات ذات العاق ــع االتجاه ــهم يف جمي أنفس

وخــرات تعــزز جهودهــم يف هــذا املجــال، وهــذا مــا تســعى »(أُريــد)« إىل توفــره وفــق أعــى املواصفــات 

ــداف  ــأة واأله ــث النش ــن حي ــة م ــة العلمي ــذه املنص ــز ه ــا ميي ــم م ــى أه ــرث ع ــاع أك ــة. ولإلط ــر العاملي واملعاي

املســتقبلة تتــرف مجلــة صــدى أُريــد باســتضافة د.ســيف الســويدي املؤســس والرئيــس التنفيــذي ملنصــة 

اللقــاء. لنــا معــه هــذا  فــكان  املنصــة  مــا يخــص هــذه  الضــوء عــن كثــب عــى جميــع  (أُريــد) إللقــاء 

ــة. ــاين اإلرادة اإليجابي ــن مع ــر م ــل الكث ــوان يحم ــو عن ــزة .. وه ــم الهم ــد) بض ــو (أُري ــة ه ــريب للمنص ــم الع االس

(أُريــد) أن أكــون  .. (أُريــد) أن أبــدع  .. (أُريــد) أن أنفــع اآلخريــن  .. (أُريــد) أن أســهم يف تغيــر العــامل ليكــون أفضــل 

وأصلــح لحيــاة اإلنســان .

ــزي ARID Arabic researcher ID فهــو مختــر للوظيفــة الرئيســة للمنصــة وهــو مفهــوم  ــا املختــر اإلنجلي أم

مســتحدث يف مجــال البحــث العلمــي إلســناد رقم معرف خــاص للباحث لتمييزه عــن غره ولجمع اعالــه مبكان واحد. 

ففكــرة إســناد رقــم باحــث ID  مشــابه لفكــرة منصــة أوركيــد التــي تقــوم عــى نفــس املبــدأ لكــن (أُريــد) هــذه 

ــة. ــة غــر متوفــرة يف معظــم املنصــات الناطقــة باإلنجليزي ــة مــع خدمــات إضافي املــرة بالعــريب وللناطقــن  بالعربي
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مــن الداعــم الرئيــس للمــروع؟ وكيــف متولون املــروع ؟• كيــف ميكــن االســتفادة مــن املوقع بشــكل عميل؟

ــن؟  ــة يف أرشــفة األســاء والعناوي ــة املتبع ــا اآللي م

ــة عــى الباحــث أن يســجل الباحــث ويحقــق  يف البداي

ــه  ــح ل ــم تتي ــة تحك ــل إىل لوح ــروين يدخ ــده اإللك بري

ــوده  ــة بأنشــطته وجه ــه املتعلق املنصــة وضــع معلومات

العلميــة الشــخصية مثــل األبحــاث املنشــورة، املناصــب 

العلميــة  األنشــطة  الدراســية،  املراحــل  األكادمييــة، 

املتنوعــة، ســواء مــا أداره أو مــا شــارك فيــه منهــا، 

ــز. ــوم صــور ملشــاركاته يف مؤمتــرات أو اســتام جوائ ألب

ــأل  ــد) ليس ــع (أُري ــن مجتم ــتفادة م ــا االس ــن أيض  ميك

ســؤال معــن ويجيبــه آخــرون يف التخصــص نفســه. 

وميكــن أيضــا إقامــة مشــاريع بحثيــة مشــركة بــن 

عــدة باحثــن مــن التخصــص نفســه، أو مــن تخصصــات 

متقاربــة وهــو مــا يعــرف اآلن بدمــج العلــوم التطبيقيــة 

MultiDiscplinary science –  مــع العلــوم اإلنســانية

ــة  ــون باحــث والفئ - صمــم النظــام ليســتوعب 99 ملي

املســتهدفه حاليــا هــم 7 مليــون باحــث ناطــق بالعربية. 

اآلليــة تتمثــل يف أن النظــام يقــوم بإســناد رقــم معــرف 

بشــكل تسلســي لــكل مشــرك ثــم يتــاح للباحــث 

إضافــة معلوماتــه وتقديــم طلــب الحصــول عــى وســام 

باحــث مبــادر و بعــد حصولــه عــى هــذا الوســام 

نقــوم بأرشــفة الصفحــة يف محــرك البحــث جوجــل 

ــل . ــث يف جوج ــة بح ــام كأول نتيج ــد 3 أي ــر بع ليظه

ــول  ــرة اآلن مت ــات الصغ ــن املؤسس ــة م ــد مجموع توج

املــروع بنظــام املنــح ولكــن نطمــح أن تتبنــى إحــدى 

الــدول هــذا املــروع الواعــد، وقــد تلقينــا بعــض 

ــول  ــب بدخ ــن  ال نرغ ــتثمرين لك ــن مس ــادرات م املب

مســتثمر وتحويــل املروع إىل مؤسســة ربحية، ونســعى 

أن يبقــى مجانــا ويقــدم جميــع الخدمــات بشــكل 

مجــاين لتحقيــق أهدافــه املعلنــة التــي أنشــأ مــن أجلهــا.

ــد( ؟ ــة )أُري ــداف منص ــم أه ــي أه ــا ه ــار م باختص

التهميــش  إزالــة  هــو  الرئيــس  املنصــة  هــدف 

بالعربيــة  الناطــق  الباحــث  منــه  يُعــاين  الــذي 

العلــاء  مــع  التواصــل  عمليــة  تســهيل  وكذلــك 

العــريب. بالحــرف  الناطقــن  والباحثــن  والخــراء 

ماهو املعيار الحاكم يف تعامل منصة )أُريد( مع الباحثن؟

الجديــة واملصداقيــة والشــخصية التواصليــة والرغبــة 

واألدوات  الخدمــات  مــن  اإلفــادة  يف  الذاتيــة 

لتحقيــق  الباحــث  كفــاءة  رفــع  عــى  املســاعدة 

انتــاج متميــز، إضافــة إىل القناعــة بأهميــة البحــث 

البــري. النــوع  لدميومــة  أســاس  فهــو  العلمــي 

ما هو تأثر منصة )أُريد( بالتطور العلمي الجاري يف العامل ؟

»(أُريــد)« تســتثمر أحدث التقنيــات واملخرجات العلمية 

يف وضــع برامجهــا واســراتيجياتها التي تهــدف يف مجملها 

إىل خدمــة العلاء والخراء والباحثــن الناطقن بالعربية.

مــا إمكانيــة توســيع خدمــات وفلســفة منصــة )أُريــد( 

وجعلهــا ال مركزيــة؟

مــن املمكــن جداً توســيع أنشــطة منصــة »(أُريــد)« وهو 

جــزء مــن برنامجنــا فعــاً، أمــا عــن فكــرة تكرارهــا فاألمر 

باملســتطاع رغــم مــا سيشــوب ذلــك مــن ســلبيات، حيث 

ســيؤثر ذلــك حتــاً يف أهــداف هــذا النــوع مــن الرامــج 

وهــو التعريــف بالعلــاء وجمعهــم يف مركــز واحــد 

يتيــح لهــم التواصــل الفعــال ويقــدم لهــم خدمــات 

احرافيــة ســاندة لرقيــة إمكانياتهــم وإنتاجهــم العلمــي.
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وهل باستطاعتك حرص عدد الجامعات؟مــا هي أهم الجامعــات املتعاونة مع منصــة )أُريد(؟

ماذا قدمت املنصة حتى اآلن للمجتمع العلمي العريب؟

ما ضانات عدم انكاش املنصة وتحولها لعمل أرشيفي؟

يف بدايــات املنصــة مل يكــن الهــدف الحصــول عــى 

الشــغل  وكان  الجامعــات،  أو  املؤسســات  اعــراف 

ــاء  ــات ألعض ــر خدم ــو توف ــل ه ــق العم ــاغل لفري الش

ــة املســتهدفة الرئيســة يف  ــم الفئ هــذه املؤسســات، فه

ــات  ــا اىل الجامع ــة انطلقن ــاع املنص ــع اتس ــة، وم املنص

ــن  ــا واســعا م ــا ترحيب ــا فوجدن ــاون معه ــد والتع للتعاق

وبعــض  الريكــة  الجامعــات  يف  التعليــم  قيــادات 

عقــد  عــى  ووافقــت  بالفكــرة،  رحبــت  الجامعــات 

ــف  ــة للتعري ــر الجامع ــتمر يف مق ــكل مس ــدوات بش ن

الريكــة  الجامعــات  ومــن  وخدماتهــا،  باملنصــة 

ــال ال الحــر: ــع املنصــة عــى ســبيل املث ــة م واملتعاون

العــراق: جامعــة بغــداد ، الجامعــة العراقيــة ، الجامعــة 

ــرة،  ــة الب ــة ، جام ــة التكنولوجي ــتنرية ، الجامع املس

ــة،  ــة الفلوج ــل، جامع ــة املوص ــط، جامع ــة واس جامع

جامعــة ســامراء. 

تركيــا: جامعــة بارتــن ، جامعــة ســكاريا ، جامعــة محمــد 

ــح الوقفية.  الفات

زيــن  الســلطان  جامعــة   ، مايــا  جامعــة  ماليزيــا: 

 ،USIM العابديــن، جامعــة الســلطان أدريــس ،  جامعــة

جامعــة UPM ، جامعــة الطاقــة الوطنيــة املاليزيــة 

ســرادفورد. كليــات    ،UNITEN

اململكــة العربيــة الســعودية: جامعــة أم القــرى، جامعــة 

امللــك عبــد العزيــز

قطر: جامعة قطر

اليمن: جامعة حرموت، جامعة سيئون. 

السودان: جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم. 

الجزائر: جامعة العريب التبيس .

فلسطن: جامعة االرساء، جامعة االقىص.
ونتطلــع للتعــاون مــع جميــع الجامعــات لتحقيــق أهــداف 

املنصــة ضمــن رؤيتهــا ( َمنــارٌة ِعلميــٌة لســبعة مايــن 

بالعربيــة خــال خمــس  باحــث وعــامل وخبــر ناطــق 

ســنوات) ورســالتها ( توفــُر مجتمــعٍ إبداعــي متكامــِل 

بالعربيــة) الناطقــن  والباحثــن  للعلــاِء،  الخدمــات، 

ــى اآلن يف  ــة حت ــف جامع ــاف 17 أل ــل أض ــق العم فري

املنصــة مــن 105 دول حــول العــامل. والهــدف ليــس 

ــن  ــاء والخــراء والباحث الجامعــة كمؤسســة وإمنــا العل

هــذه  عــى  وبنــاًء  املؤسســات.  لهــذه  املنتســبن 

مبنصــة  خــاص  تصنيــف  بعمــل  ســنقوم  املعطيــات 

(أُريــد) بالجامعــة وفقــا لعــدد املشــركن مــن الجامعــة 

ــة  ــر العلمي ــن املعاي ــة م ــي ومجموع ــاطهم العلم ونش

األخــرى التــي مــن شــأنها خلــق أجــواء تنافســية بنــاءة 

ســتزيد مــن رغبــة الجامعــات يف إحــراز تقــدم مســتمر 

ــام ــا الع ــك يف أدائه ــريف وكذل ــي واملع ــا العلم يف إنتاجه

اســتطعنا ان نجمــع مــا يقــارب 70 ألــف باحــث وعــامل 

وعقدنــا  متنوعــة،  تخصصــات  مــن  اآلن  إىل  وخبــر 

ســبعة محافــل علميــة دوليــة وشــاركنا بأكــرث مــن 

20 مؤمتــرًا علميًــا كرعايــة وتنظيــم وأرشاف. أصدرنــا 

مبجموعهــا   متضمنــة  محكمــة  علميــة  مجــات   5

الــدويل  الرقــم  عــى  حصلــت  وجميعهــا  عــددا   22

ــد للدوريــات  ISSN، للمنصــة أكــرث  التسلســي املوح

مــن 10 مؤلفــات علميــة يف مجــات متنوعــة ، وأصدرنــا 

التواصليــة  للشــخصيات  (أُريــد)  منصــة  موســوعة 

للعــام 2020م وكذلــك موســوعة  (أُريــد)  يف منصــة 

ــرات  ــاء الع ــام 2021م ، وإنش ــة للع ــاءات العربي الكف

مــن املجاميــع البحثيــة املشــركة وكان لهــا انتــاج علمــي 

العلمــي«. البحــث  »أولويــات  كتــاب  مثــل  متميــز 

طبيعــة الرامــج التفاعليــة التــي تقدمهــا »(أُريــد)« تعــد 

الضانــة األبــرز لعــدم تحولهــا إىل عمل أرشــيفي، يضاف 

إىل ذلــك الرؤيــة واألهــداف التــي اعتمدتهــا منصــة 

ــا  ــد قــراءة رسيعــة ملحتواهــا بأنه ــد)« حيــث تفي »(أُري

لــن تكــون إال منصــة تفاعليــة تقــدم خدمــات حقيقيــة 

لألعضــاء وتســعى بأقــىص طاقاتهــا لتطبيق كل مــا أعلنته 

وســتعلن عنــه مســتقباً مــن برامــج واســراتيجيات.

12
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ما امليزات التي متنحها منصة )أُريد( للجامعات الريكة؟

يتــم وضــع شــعار الجامعــة ضمــن املؤسســات الريكــة 

للمنصة  يف املوقع الرسمي واالشارة اىل ذلك يف املؤمترات 

والنــدوات التي تنظمها املنصة للتعريف بها وبأنشــطتها.

ــة  ــع املنص ــة يف موق ــن الجامع ــة ع ــذة تعريفي ــر نب ن

وبالتــايل رفع ترتيــب موقع الجامعة يف محــركات البحث.

يضــم  املنصــة  يف  الجامعــة  عــن  تخصيــص صفحــة 

املنصــة. يف  املنتســبن  وجميــع  والكليــات  الشــعار 

املنصــة  ونــدوات  مبؤمتــرات  املســبق  اإلشــعار 

املنصــة.  يف  الجامعــة  ملنتســبي  الفــرص  وجديــد 

ونشــاطاتها  الجامعــة  عــن  تعريفيــة  نبــذة  إرســال 

آالف  ســيحقق  مــا  املنصــة  منتســبي  جميــع  إىل 

الزيــارات ملوقــع الجامعــة ويزيــد مــن فــرص فتــح 

أخــرى. وجامعــات  مؤسســات  مــع  التعــاون  آفــاق 

فرصــة لزيــادة معامــل ترتيــب الجامعــة يف منصــة 

وتفاعلهــم  املنتســبن  عــدد  زيــادة  عــر  (أُريــد) 

والباحثــن  والخــراء  العلــاء  مــن  أقرانهــم  مــع 

الجامعــات. مختــف  مــن  بالعربيــة  الناطقــن 

أخــرًا وبعــد هــذه املوجــز البســيط بأبــرز مــا ميكــن أن 

نعرفــه عــن منصة (أُريد) نتقدم بالشــكر الجزيل للدكتور 

ــذي ملنصــة  ــس التنفي ســيف الســويدي املؤســس والرئي

ــاح  ــق والنج ــه دوام التوفي ــن ل ــة، متمن ــد) العلمي (أُري

ولجميــع املشــاركن يف هذا املنر والــرح العلمي الكبر.
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إعداد حيدر الكرخي

يقــول الدكتــور ســيف الســويدي: »إن تحفيــز الباحــث الناشــط واألكــرث مردوديــة، هــذه األوســمة 
ــر البحــث العلمــي،  ــة وتطوي ــر واملعرف ــن أجــل الن ــز لصفحــة الباحــث..«، وم ــن التمي ــا م تعطــي نوع
ُخصصــت املنصــة لتحقيــق خدمــة قامئــة بذاتهــا ونظامــا متميــزا يتيــح للباحثــن املســجلن باملنصــة 
الحصــول عــى أوســمة وميداليــات تــزيك نشــاطاتهم يف املنصــة، وتكافؤهــم عــى جــودة تفاعلهــم، وعــى 

ــاركاتهم. ــز مش ــهاماتهم ومتي ــة إس قيم

إلكرونيــة  إشــارات  متثــل  املنصــة  يف  األوســمة  إن 
الباحــث  عليهــا  يحصــل  جــذاب  بشــكل  مصممــة 
أو  معينــة،  ملهمــة  أدائــه  بعــد  باملنصــة  املســجل 
تقدميــه  أو  االشــادة،  يســتحق  بعمــل  مســاهمته 
ملــروع مبــدع، أو نــره ملحتــوى بجــودة عاليــة، 
وهــذه األوســمة تظهــر عــى الصفحــة الشــخصية 
ــه أن  ــع لصفحت ــر أو متاب ــكل زائ ــن ل ــث وميك للباح
يراهــا ويأخــذ فكــرة رسيعــة ومبدئيــة عــن مــدى 

تقدمــه يف املنصــة، وأي مرحلــة قــد بلغهــا.

إن الغــرض مــن توفــر خدمــة الحصــول عــى األوســمة 
وامليداليــات يف منصــة (أُريــد) هــو تحقيــق مجموعــة 
مــن األهــداف منهــا: تشــجيع الباحثــن عــى التفاعــل 
بشــكل أكــر وأفيــد داخــل املنصــة، وتحفيزهــم عــى 
االســتمرار والعطــاء املتواصــل، وتطويــر مهاراتهــم 
التميــز  عــى  الباحثــن  تحــث  كــا  وقدراتهــم، 
ــن  ــه م ــا يقدمون ــال م ــن خ ــد م ــداع والتجدي واإلب
ــر  ــادرات غ ــن مب ــه م ــا يقرحون ــدة، وم مشــاريع رائ
ــن  ــة ب ــا: إذكاء روح املنافس ــن أهدافه ــبوقة، وم مس
تفاعــل وإســهام  تقييــم درجــة  الباحثــن، وكذلــك 
الباحــث داخــل املنصــة، وتثمــن أعالــه ومشــاريعه.

األوسمة والميداليات في )ُأريد(..

نظام تحفيز للباحث ودعوة لإلبداع والتألق البحثي 

أهداف وغايات من األوسمة ماذا تعني االوسمة 
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ألــف   100 ألول  تلقــايئ  بشــكل  مينــح 
ــو  ــال العض ــد إك ــة بع ــجل يف املنص مس
للتعريــف  األساســية  واملعلومــات 
بنفســه مثــل: االســم باللغتــن العربيــة 
ــذة  ــة، ونب ــطة العلمي ــة واألنش واإلنجليزي
ــك الصــورة  مختــرة عــن الباحــث، وكذل
الشــخصية. والهــدف مــن الوســام تحفيــز 
الباحثــن ألنهــم كونهــم مــن الســباقن 
خاصــا  اهتامــا  وأبــدوا  التســجيل،  إىل 
ــار  ــم االختي ــا يت ــا، ك ــة وبخدماته باملنص
الفئــة مجموعــة كأول  مــن بــن هــذه 
ــث  ــام باح ــى وس ــل ع ــث حص ــة باح مئ
مبــادر، وكذلــك حملــة أول ألفــي  باحــث 

ــام. ــى الوس ــل ع حص

الباحــث  لوســام  وتابــع  مكمــل  وهــو 
ــه  ــث ال يكمــن الحصــول علي ــادر بحي املب
إال بتحقيــق الحصــول عــى األول، ألنــه 
باحثــا   (25) يدعــو  مــن  لــكل  مينــح 
مبــادرا مــن نفــس الجامعــة أو املؤسســة، 
ــوع  ــق ن ــر إيجــايب يف خل ــذا الوســام أث له
ــن  ــارك ب ــل والتش ــاون والتواص ــن التع م
املؤسســة  بنفــس  املشــتغلن  الباحثــن 
عــن طريــق التفاعــل فيــا بينهــم داخــل 

ــد). املنصــة (أُري

ــة  ــدم أو يقــرح فكــرة إبداعي ــن يق كل م
ومتميــزة لتطويــر منصــة (أُريد)، يســتطيع 
القيــم،  الوســام  هــذا  عــى  الحصــول 
ــتها  ــرة ومناقش ــة الفك ــد دراس ــك بع وذل
ــل  ــى أال يق ــة ع ــة مختص ــل لجن ــن قب م
ــة  ــرة املقرح ــروع الفك ــات م ــدد كل ع

عــن 8000 كلمــة.

املنصــة  يدعــم  مــن  كل  عليــه  يحصــل 
مببلــغ مــايل ابتــداء مــن 500 دوالر، فهــذا 
الوســام يشــجع كل متعاطــف مــع املنصة، 
املســاهمة يف  إمكانيــة  لديــه  مــن  وكل 
ــدق  ــتطاع، واله ــدر املس ــا ق ــا مادي دعمه
منــه توفــر رصيــد مــايل تســتطيع بــه 
وتطويــر  مشــاريعها  متويــل  املنصــة 

خدماتهــا

يحصــل عليــه كل مــن اســتطاع دعــوة 
املنصــة  عــى  التعــرف  إىل  باحثــا   50
والتســجيل فيهــا، مــن خــارج املؤسســة 
الوســام  وهــذا  إليهــا،  ينتمــي  التــي 
لــه قيمــة كبــرة بحيــث يتطلــب مــن 
ــة  ــة ودولي الباحــث ربــط عاقــات خارجي

العــامل. الباحثــن عــر  بــن مختلــف 

هــذا الوســام مينــح لــكل مــن يســاهم أو 
ــة  ــرة إبداعي ــيد فك ــذ وتجس ــوم بتنفي يق
ــن  ــة م ــارك يف حمل ــع، أو يش ــى الواق ع
حمــات منصــة (أُريــد)، أو لــكل مــن 
يطــور هــذه األفــكار ويجودهــا ويجعلهــا 

ــة.   ــة للمنص ــة مضاف قيم

وسام باحث ناشط في جامعةوسام باحث مبادر

وسام باحث مبتكر

وسام باحث داعم

وسام باحث ناشط دولي

وسام باحث مبدع
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وســام رفيــع مينــح ملــن يحقــق ســتة أشــهر 
ــارية  ــة االستش ــن اللجن ــل ضم ــن العم م
العليــا للمنصــة، وهــو مبنزلــة تتويــج عــال 
ــه  ــل علي ــزام الحاص ــا بالت ــة، اعراف القيم
وتواصلــه  املنصــة،  خدمــة  يف  وتفانيــه 
ــهامه  ــل وإس ــه املتواص ــتمر واهتام املس
تواجههــا  التــي  العقبــات  تخطــي  يف 

ــا. ــول له ــراح الحل واق

تســعى (أُريــد) تحقيــق تطويــر خدماتهــا، 
ــواهد  ــى ش ــول ع ــة الحص ــا إمكاني ومنه
ورقيــة لألوســمة املحصــل عليهــا، يســتطيع 
كل باحــث مســجل باملنصــة، حصــل عــى 
وســام أو عــدة أوســمة، التوصــل بشــهادة 
ــد  ــر الري ــه ع ــالها ل ــن إرس ــة ميك مطبوع
للمنصــة مباليزيــا،  الرســمي  املقــر  مــن 
وكذلــك يســتطيع الباحــث الحصــول عــى 
نشــحنها  أن  نســتطيع  الوســام،  شــهادة 
أي  إىل  مباليزيــا  »(أُريــد)«  مقــر  مــن 

ــامل ــكان بالع م
حاليــا  »(أُريــد)«  فريــق  يناقــش  كــا 
إمكانيــة تحويــل األوســمة االلكرونيــة إىل 
ــة، ترســل للحاصــل  أوســمة فعليــة حقيقي
عليهــا وميكنــه إبرازهــا يف املؤمتــرات أو 

امللتقيــات العلميــة.

ــاء  ــد)« للعل ــة »(أُري ــه منص ــام متنح وس
الِهمــم  أصحــاب  والباحثــن  والخــراء 
ــة  ــات الخاص ــن ذوي االحتياج ــة م العالي
والهــدف مــن منــح هــذا الوســام هــو 
العاليــة  الهمــم  أصحــاب  تشــجيع 
الجهــات  نظــر  وتوجيــه  ودعمهــم، 
يف  التفكــر  إىل  والبحثيــة  األكادمييــة 
ذوي  لبحــوث  ماليــة  مــوارد  تخصيــص 
هــذا  ومُينــح  الخاصــة  االحتياجــات 
الوســاُم ملــن يُشــارك بنشــاٍط واحــٍد مميــز 
التــي  األنشــطة  يف  ســنويًّا  األقــل  عــى 
ــدوات،  ــن ن ــد) »م ــة »(أُري ــا منص تنظمه
ومحــارضات،  عمــل،  وورش  ومؤمتــرات، 
ــن  ــراء والباحث ــن الخ ــة م ــل علمي ومحاف

الخاصــة. االحتياجــات  ذوي  مــن 

منصــة  متنحــُه  وســاٍم  أرفــَع  يُعــدُّ 
»(أُريــد)« للعــامِل األســتاِذ الــذي لديــه 
لهــا  مشــهوٌد  متميــزٌة  علميــٌة  مدرســٌة 
إىل  القطــر  حــدوَد  تتخطــى  بالكفــاءة 
منــح  لجنــُة  تقــوم  البلــدان.  مختلــف 
مبنحــه  »(أُريــد)«  منصــة  يف  األوســمة 
ملَــن يســتحقه؛ تقديــًرا لــه وملجهوداتــِه 
صــاِت املتنوعــِة وذلــك بشــكل  يف التخصُّ
نصــِف ســنوّي، أو ســنوّي. تــمَّ تدشــيُنه يف 
ــيس  ــى تأس ــٍد ع ــِف عق ــروِر نص ــِل م حف
2020/5/15م. يــوم  »اريــد«   منصــة 

القيــادات  مــن  يســتحق  ملــن  مينــح 
قيــادة  يف  حاملــه  لتميــز  العلميــة؛ 
انجــازات  وتحقيــق  العلميــة  املؤسســة 

العلميــة الحركــة  يف  مؤثــرة 

ملَــن  »أُريــد«  منصــة  ِقبــل  مــن  مُينــُح 
يســتحقُّ مــن العلــاِء والخــراِء والباحثــن 
لعطائــه  املتنوعــِة؛  التخصصــاِت  يف 
الــرثّي يف مجــاالِت الخدمــِة املجتمعيــِة 
ومشــاركته يف أعــاٍل تطوعيــٍة مــن شــأنها 
اإلنســان.  وخدمــِة  باملجتمــعِ  االرتقــاُء 
ِنصــِف  مــرور  حفــِل   يف  تدشــينُه  تــمَّ 
ــوم  ــد« ي ــٍد عــى تأســيِس منصــِة »أُري عق

2020م. /5 /15

رؤية إلى األماموسام باحث مستشار

وسام تحدي

 ِوسامُ عَالم

 وسام القيادة العلمية 

 ِوسامُ المسؤوليةِ المجتمعيةِ



17

العدد الخاصصدى ُأريد

عبدالرزاق سعود

مجالت منصة )ُأريد( الدولية..

منبر علمي لتسويق المحتوى البحثي العربي إلى العالمية 

ــا  ــوم والتكنولوجي ــة للعل ــد) الدولي ــة (أُري ــت مجل تأسس
كأول مجلــة علميــة محكمــة يف منصــة (أُريــد) العــام 
 / حزيــران  شــهر  يف  منهــا  عــدد  أول  ونــر    ، 2017م 
ــل  ــة مث ــداد مفتوح ــر أع ــن ن ــا ع ــو 2018م ، فض يوني
عددهــا الخــاص يف نيســان / ابريــل 2020م الــذي ضــم 
ــة  ــة واجتاعي ــة وبيئي ــة ومناعي ــة وبيولوجي ــا طبي أبحاثً

متعلقــة بدراســة جائحــة كوفيــد -19.
ــة  ــن دول مختلف ــة و م ــر عاملي ــة تحري ــا هيئ ــة له املجل
ــن  ــارزة وم ــة الب ــخصيات العلمي ــن الش ــامل، وم ــن الع م
ضمــن الـــ 4800 باحثــا االكــرث اقتباســا يف العــامل، وموزعــن 
العــراق،  الســعودية،  كنــدا،  مــر،   : دول  يف  جغرافيــا 
ــدة. ــة املتح ــر، اململك ــا، قط ــا، املاني ــا، تركي ــا، ماليزي فرنس

الهيئــة االستشــارية العلميــة الدوليــة اعضــاء  وتضــم 
ــن : م

املتحــدة  الواليــات  االردن،  قطــر،  املتحــدة،  اململكــة 
ماليزيــا. االمريكيــة، 

ونظــرا لضعــف لغــة بعــض البحــوث املقدمــة للنــر 
وعــدم تدقيــق النظــراء عــى الجوانــب اللغويــة فــان 
املجلــة تعتمــد التقويــم اللغــوي للمقالــة / امللخــص 

مــن قبــل مختصــن باللغتــن العربيــة واالنجليزيــة.
ــة  ــو هيئ ــنوي لعض ــن س ــد تعي ــرام عق ــة اب ــت املجل نهج
هيئــة  أعضــاء  وواجبــات  مهــام  وحــددت  التحكيــم 

: يف  التحريــر 
ــس  ــم والتناف ــن القي ــتوى م ــى مس ــى اع ــة ع 1. املحافظ

ــة. للمجل
2. املســاهمة يف نر أبحاث اصيلة ومبســتوى عاٍل. 

ــا  ــة الدراســات العلي ــن وطلب ــن واألكادميي 3. دعــوة الباحث
ــة.  لنــر أبحاثهــم يف املجل

4. العمــل عى نر البحــوث العلمية باملجلة. 
ــال  ــه يف مج ــندة الي ــوث املس ــة البح ــاهمة مبراجع 5. املس
ــب  ــم مناس ــاد محك ــا أو إيج ــرض تحكيمه ــص لغ التخص

ــا. له
6. إفــادة املجلــة بقامئة محكمــن يف مجال التخصص.

ــل  ــي يعم ــة الت ــة الجامع ــتحصال موافق ــعي الس 7. الس
ــة. ــر باملجل ــاد الن ــى اعت ــا ع فيه

العلميــة واملؤمتــرات  املنصــات  للمجلــة يف  الرويــج   .8
والــورش  والنــدوات  والدوليــة  الوطنيــة  العلميــة 

يبيــة. لتدر ا
وتشــمل مجاالت النر يف املجلة: 

- التخصصــات العلميــة بكافة فروعها
- العلــوم الرفة والعلــوم التطبيقية

مجلة )ُأريد( الدولية للعلوم والتكنولوجيا
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- التخصصات الهندســية
- التخصصــات التكنولوجية

- التنمية املســتدامة
- العلــوم الطبيــة والصحية والصيدلة

- املجــاالت التعليميــة الحديثة يف العلــوم والتكنولوجيا
- النانوتكنولوجــي. 

ــة، وأبحــاث قصــرة،  ــة أصيل ــاالت بحثي ــة مق ــر املجل وتن
ــى  ــة ع ــام املحافظ ــة نظ ــع املجل ــة، وتتب ــاث املراجع وابح
ــد  ــن عن ــا للمؤلف ــدم اظهاره ــن وع ــة املحكم ــة هوي رسي
ارســال ماحظاتهــم عــى مــن املقالــة. حيــث تعتمــد 
املجلــة مّحکمــن مــن ذوي الخــرة يف اختصاصهــم، ومتنــح 
ــة  ــر املجل ــة تحري ــاء هيئ ــر العض ــكر وتقدي ــهادات ش ش

ــة . ــم باملجل ــرة عمله ــاء ف ــد انته بع
تنــر االبحــاث الجديــدة للباحثــن يف الجامعــات ومراكــز 
ــا، وكذلــك تنــر املجلــة  البحــوث وطلبــة الدراســات العلي
املؤمتــرات العلميــة التــي يتوافــر عنهــا معلومــات تتعلــق 
ــه  ــاده، وجدول ــكان انعق ــه، وم ــر ومواضيع ــدف املؤمت به
ــر  ــة، ون ــال، واإلقام ــجيل، واالنتق ــا التس ــي، وقضاي الزمن
ــاركن،  ــاء املش ــر، وأس ــج املؤمت ــارة، وبرنام ــوث املخت البح
واملتحدثــن الرئيســن، وملخصــات البحــوث املعروضــة 

ــه. في
كــا وتلتــزم املجلــة بقاعــدة عــدم تضــارب املصالــح 
بســبب  واملحكمــن،  الباحــث  وبــن  املحرريــن  بــن 
ــن أو  ــع الباحث ــط م ــة أو رواب ــية أو تعاوني ــة تنافس عاق

بالبحــث. العاقــة   ذات  املؤّسســات 
ــة  ــا باللغ ــن أحده ــور ملخص ــث منش ــمل كل بح ويش
ــن  ــب ان يتضم ــذي يج ــة، وال ــر باإلنجليزي ــة واآلخ العربي
ويــي  الدراســة،  نتائــج  وأهــم  واملنهجيــة  األهــداف 

6-7 كلــات مفتاحيــة. امللخــص 
ــت  ــا يثب ــود م ــدم وج ــة ع ــوث يف حال ــة البح ــض املجل ترف
ــتحصلة  ــج املس ــة او النتائ ــة النظري ــن الناحي ــا م اصالته
مجــال  يف  للمعرفــة  جديــدة  اضافــة  فيهــا  ليــس  و 
التخصــص ، واذا كانــت نســبة االســتال عاليــة، عــدم 
ــاق  ــارج نط ــابقا، خ ــور س ــث املنش ــة، البح ــة العلمي االمان
ــراء  ــدم اج ــراء، ع ــة النظ ــدم توصي ــة، ع ــاص املجل اختص
ــث  ــب الباح ــون، طل ــا املحكم ــي اوىص به ــات الت التعدي
ــث   ــة البح ــوي الهمي ــرر ق ــر م ــدم توف ــه، ع ــحب بحث س

بالنســبة للمجلــة.
النــر باملجلــة مجانــاً وال تتقــاىض املجلــة رســوم النــر أو 

ــف  ــة مصاري ــة كاف ــل ادارة املنص ــث تتحم ــم، حي التحكي
ــجيعا  ــك تش ــر، وذل ــع ون ــة وتوزي ــن طباع ــا م اخراجه
ــدة الكــر عــدد  ــم ، واعــام الفائ ــر ابحاثه ــن يف ن للباحث

ــي. ــث العلم ــن بالبح ــن واملهتم ــن الباحث م
ــق  ــات الوثائ ــام ُمَعرِّف ــة بنظ ــاث املجل ــق ابح ــم توثي ويت
ــة  ــة تقني ــام بني ــذا النظ ــر ه ــث يوف ــة (DOI)  حي الرقمي
وكتــب  بحــوث  مــن  االكادمييــة  االدبيــات  لتســجيل 

لاســتخدام عــى الشــبكات الرقميــة.
ــة الـــ  ــة العلمي ــة فحــص االمان ــر يف املجل ــن رشوط الن م
ــد  ــن لتحدي ــج الـــ التورن ــتخدام برنام ((Plagiarism باس
ــج  ــذا الرنام ــتخدم ه ــاس) ، ويس ــتال ( االقتب ــبة االس نس
واغلــب  العلميــة،  واملؤمتــرات  املجــات  قبــل  مــن 
ــة. ــح الطلب ــتال يف اطاري ــب االس ــص نس ــات لفح الجامع

ــة  ــات الدولي ــبكة املعلوم ــى ش ــة ع ــداد املجل ــر اع وتن
https://arid.) (أُريــد) (االنرنــت) وعــى موقــع منصــة

 ،(Research gate) ــة الـــ ــى منص ــا ع ــر ايض my/)، وتٌن
الـــ (LinkedIn) وعــى صفحــة الفيــس  وعــى منصــة 
ــي يف  ــر العلم ــن بالن ــن مهتم ــل لباحث ــا ترس ــووك، ك ب

دول العــامل.
العلمــي  والبحــث  النــر  بقواعــد  املجلــة  تلتــزم 
العامليــة،  املفهرســة  البيانــات  قواعــد  يف  املعتمــدة 
ــا  ــة اتباع ــات املفهرس ــد البيان ــام يف قواع ــعى لانض وتس
 (ISI) العلميــة  املعلومــات  معهــد  بيانــات  لقواعــد 
 Clarivate  -) االمريكيــة  التابعــة ملؤسســة كاريفيــت 
Web of Science)، وقواعــد البيانــات املعنونــة بالفهــارس 

.(  Scopus  ) ســكوبس  العلميــة  واملســتوعبات 
ــة  ــد) الدولي ــة (أُري ــاد مجل ــوغات اعت ــداد مس ــم اع وت
ــة  ــة لكاف ــتيفاء املجل ــت اس ــا تضمن ــوم والتكنولوجي للعل
املحّكمــة،  الدوليــة  املجــات  النــر يف  رشوط وقواعــد 
باحثيهــا  لتشــجيع  الجامعــات  مــع  التنســيق  وســيتم 

ــة. ــم يف املجل ــر ابحاثه ــى ن ع
باســتيعاب  رســالتها  اداء  يف  ماضيــة  (أُريــد)  ومنصــة 
االبحــاث العلميــة واالنســانية التــي تقــدم يف املحافــل 
العلميــة الدوليــة للمنصــة باالضافــة لنتائــج االبحــاث 
ــال  ــن خ ــة م ــن املقدم ــة للباحث ــة والتكنولوجي العلمي
نظــام ادارة املجــات عــى موقــع املنصــة، وتحكيمهــا 
ذات  املحّكمــة  الدوليــة  (أُريــد)  مجــات  يف  ونرهــا 
الوصــول الحــر ومنهــا مجلــة (أُريــد) الدوليــة للعلــوم 

والتكنولوجيــا.
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ــن منصــة  ــة تصــدر ع ــنوية محكم ــة نصــف س ــة علمي  مجل
(أُريــد) الدوليــة للناطقــن باللغــة العربيــة وتعنــى ببحــوث 
العربيــة واالنكليزيــة.  باللغتــن  علــوم االعــام واالتصــال 
وقــد صــدر العــدد االول منهــا يف شــهر كانــون الثــاين / ينايــر 
ــو:(2062- ــي ه ــر الورق ــم دويل للن ــة ترقي 2020 ، وللمجل

ــة  ــام  ثاث ــد االن بانتظ ــة لح ــدرت املجل ــد أص 2709)  . وق
اعــداد. 

وعلــوم  االعاميــة  للدراســات  الدوليــة  (أُريــد)  مجلــة 
  Open Access االتصــال ملتزمــة بسياســة الوصــول املفتــوح
ــظ  ــا.  ويحتف ــور نره ــع ف ــا للجمي ــات مجانً ــكل املحتوي ل
املؤلفــون بحقــوق الطبــع والنــر ألوراقهــم دون قيــود. 

تعــد مجلــة (أُريــد) للعلــوم االنســانية واالجتاعيــة 
مــن اهــم مجــات منصــة (أُريــد)، وهــي مجلــة نصــف 
ســنوية، صــَدَرت لهــا خمســة أعــداد حتــى االن، واشــتمل 
كل عــدد عــى ثاثــة عــر بحثــاً يف ُمختلــِف التخُصصــات 
اإلنســانية ، والســيّا اإلعــام ، الفقــه ، الريعــة ، اللَُّغــة 
الَعَربيّــة وادابهــا، علــم النفــس ، التأريــخ ،الجغرافيــة 
،والتنميــة البريــة ،اللغــة االنكليزيــة وادابهــا ،القانــون 
وغرهــا. واِْزَدانـَـت مبجموعــٍة مــن األكادمييــن والباحثــن 
مــن ُمختلــِف أنحــاء الوطــن العــريب وخارجــه ، مــا 
ــة  ــر البحــوث العلمي ــة يف مجــاِل ن ــة املجل يؤكــد أهمي
املُحكمــة ، إذ خضــع كل بحــث لتحكيــِم ثاثــة ُمختصــن 
 ، التخُصصــات  مبُختلــِف  والُعلــاء  األكادمييــن  مــن 
ــم  ــاَح لُه ــا أت ــريب ، م ــن الع ــاء الوط ــعِ أنح ــن جمي وم
فُرصــة الرابــط واإلندمــاج والتفاعــل ، يف الوقــت الــذي 

مجلة )ُأريد( الدولية للدراسات اإلعالمية وعلوم االتصال

مجلة )ُأريد( الدولية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية 

أَْغــَدَق عــى املجلــِة طابعــاً علميــاً ،وفكريــاً خالصــاً.
اإلنســانية  للعلــوِم  الدوليــة  (أُريــد)  مجلــة  تَُعــدُّ 
واإلجتاعيــة مــن املجــاِت الرائــدِة يف حقــِل التخُصصــات 
ــة  ــال فهرس ــور يف مج ــا التط ــك ملواكبته ــانية وذل اإلنس
ــة  ــر علمي ــك َمَعاِي ــد يف ذل ــا ، إذ تعتم املجــات وإدارته
بحــٍث  كُل  منــِح  عــن  فضــاً   ، منهجيتهــا  يف  دقيقــة 
ــر . ــث الخ ــن باح ــف م ــه DOI يختل ــي ب ــم تعريف رق

بالدقــة  املجلــة  يف  املنشــورة  البحــوث  امتــازت     
ســواًء  والثقافيــة  العلميــة  واألهميــة  العلميــة 
ــتها  ــرؤى وُمناقش ــكار وال ــوى أو باألف ــوِن واملُحت باملضم
بــروٍح إيجابيــة وحياديــة. كــا وأبــدى ُمعظــم الباحثــن 
حرصهــم عــى البحــِث يف عنوانــاٍت ُمهمــة وقَيَِّمــة يف 
ــع  ــع تق ــة ومراج ــادر ُمهم ــى مص ــم ع ــوِء إعتاده ض
دراســاتهم.  وأهــداف  إبحاثهــم  موضــوع  ُصلــب  يف 



20

العدد الخاصصدى ُأريد

العلــوم  يف  املعرفــة  إثــراء  يف  والريــادة  التميــز  الرؤيــة: 
املتنوعــة وتطبيقاتهــا  والنفســية  الربويــة 

الرســالة:  نــر املعرفــة والثقافــة الربويــة  يف مجاالتهــا 
ــر املجــال  ــا  املتنوعــة وتطويرهــا  وتوف ــة وتطبيقاته املختلف
ــات  ــراء املارس ــهم يف إث ــا يس ــة مب ــوث اإلبداعي ــر البح لن
البحــث  ودعــم   وتحفيــز  الربويــة،  العلــوم  مجــاالت  يف 

ــري ــداع الفك ــي واإلب العلم
الربويــة  العلــوم  يف  الدوليــة  (أُريــد)  مجلــة  وتصــدر 
ــراء  ــاء والخ ــة للعل ــد) الدولي ــة (أُري ــن منص ــية ع والنفس
والباحثــن الناطقــن باللغــة العربيــة، وتركــز عــى نــر 
ــية،  ــة والنفس ــوم الربوي ــدة يف العل ــة والرائ ــوث األصيل البح
ومــا يرتبــط بهــا مــن املوضوعــات ذات الصلــة، ومنهــا عــى 
ــم  ــس ،تعلي ــال ال الحــر: املناهــج، طــرق التدري ســبيل املث
الربيــة  األطفــال،  تربيــة   ، التعليــم  تكنولوجيــا  اللغــات، 
الربيــة  املوســيقية،  الربيــة  الفنيــة،  الربيــة  الخاصــة، 
الرياضيــة،  املــدارس والجامعــات واملؤسســات التعليميــة 
األخــرى ، املعلمــن والطــاب ، والتطويــر والنمــو املهنــي 

ألعضــاء مجتمــع التعلــم.
املجلة أهداف 

  1. نــر وتأصيــل الثقافــة العلميــة الربويــة بــن املتخصصن 
ــن املختصــن  ــة املناظــرة وب يف املعاهــد واملؤسســات العلمي
مــن الربويــن يف امليــدان الربــوي مــن املعلمــن والقيــادات 

الربويــة والباحثــن واملجتمــع املــدين.
2. االرتقــاء مبســتوى األداء يف مجــال التدريــس والبحــث 
العلمــي مــن خــال نــر األبحــاث املبتكــرة وعــرض الخــرات 

ــذا املجــال. ــة به ــة ذات الصل اإلبداعي
3. إيجــاد قنــوات للتواصــل والتفاعــل بــن أهــل التخصصــات 
املحــي،  املســتوى  عــى  الربــوي  امليــدان  يف  املختلفــة 
والعــريب، والــدويل، مــع تأكيــد التنــوع واالنفتــاح واالنضبــاط 

ــي. املنهج
يف  الحديثــة  والفكريــة  العلميــة  االتجاهــات  متابعــة   .4
ــتوياتها  ــة يف مس ــاط الربوي ــا لألوس ــوي ونقله ــال الرب املج

املختلفــة بغــرض املســاهمة يف صناعــة املعرفــة.
املارســات  ،و  الجاعيــة  البحــوث  وتدعيــم  تشــجيع   -5

. والرائــدة  املتميــزة  التدريســية 

ــر  ــى بن ــنوية تعن ــف س ــة نص ــة محكم ــة علمي ــي مجل  ه
ــة املتعلقــة بقياســات املعلومــات واالتصــال  االبحــاث العلمي
ــة ذات الوصــول الحــر  العلمــي. وهــي أوىل املجــات العلمي
الصــادرة باللغــة العربيــة، وتُعنــى بــكل مــا يتعلــق بقياســات 
قياســات  الببليوجرافيــة،  القياســات  مثــل:  املعلومــات، 
العلــوم، قياســات الشــبكة العنكبوتيــة، قياســات بــراءات 
االلكرونيــة،  القياســات  البديلــة،  القياســات  االخــراع، 
ــات  ــريف، قياس ــال املع ــات رأس امل ــة، قياس ــات البحثي القياس
كفــاءة أداء نظــم االســرجاع، قياســات تصنيــف الجامعــات، 
العلميــة،  واملؤسســات  البحثيــة  املراكــز  أثــر  قياســات 
العلميــة،  املجــات  قياســات  املعرفــة،  مــؤرشات مجتمــع 

ــي. ــال العلم االتص

مجلة )ُأريد( الدولية في العلوم التربوية والنفسية

مجلة )ُأريد( الدولية لقياسات المعلومات 
واالتصال العلمي
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ــة مّحكمــة ومســجلة  ــد) علمي 1. مجــات منصــة (أُري
ــي  ــة الت ــوث العلمي ــر البح ــف دويل وتن ــم تعري برق

ــة. تقــع ضمــن اطــار تخصــص كل مجل
2. البحــوث املنشــورة يف كل مجلــة ذات صلــة مبــارشة 

بتخصــص املجلــة.
3. يتــم تعيــن رئيــس تحريــر املجلــة مــن أعضــاء هيئــة 
ــة يف  ــة املتخصص ــخصيات العلمي ــن الش ــس وم التدري

مجــال اهتــام املجلــة وبدرجــة اســتاذ.
ــن دول  ــة و م ــر عاملي ــة تحري ــا هيئ ــة  له 4. كل مجل
العلميــة  الشــخصيات  ومــن  العــامل،  مــن  متنوعــة 
يف  اقتباســا  األكــرث  الباحثــن  ضمــن  ومــن  البــارزة 
العــامل، وموزعــن جغرافيــا يف كل مــن دول مــر، 
ــا،  ــا، تركي ــا، ماليزي ــراق، فرنس ــعودية، الع ــدا، الس كن

املانيــا، قطــر، اململكــة املتحــدة.
5. تنــر كل مجلــة عدديــن بالســنة ، باالضافــة لتبنــي 

بعــض املجــات أعــداًدا مفتوحــًة وخاصــة.
ــم  ــر والتصمي ــط للن ــد وضواب ــة قواع ــكل مجل 6.  ل

ــروين. ــا اإللك ــة يف موقعه ــراج معلن واإلخ
7. تضــم جميــع املجــات شــخصيات علميــة يف الهيئــة 
ــة مــن اململكــة املتحــدة،  ــة الدولي اإلستشــارية العلمي
قطــر، االردن، الواليــات املتحــدة االمريكيــة، ماليزيــا.

8. تعتمد كل مجلة النســخة الورقية واإللكرونية.
 peer-reviewed journal) محّكمــة  املجــات   .9

) مــن قبــل محكمــن اثنــن عــى االقــل مــن ذوي 
الخــرة يف اختصاصهــم، وبشــكل رسي للمحافظــة عــى 
رسيــة هويــة النظــراء وعــدم اظهارهــا للمؤلفــن عنــد 

ــة. ــن املقال ــى م ــم ع ــال ماحظاته ارس
10. تصــدر املجــات مــن قبــل منصــة »(أُريــد)« وهــي 
ــن  ــة ميك ــر ربحي ــة غ ــة دولي ــة وبحثي ــة علمي مؤسس
البحــث  أهــداف  لتحقيــق  مجانــاً  فيهــا  التســجيل 
العلمــي وتهتــم بشــؤون تطويــر قــدرات وطاقــات 
وإمكانــات البحــث العلمــي وتوســيع فرصــه واســتثار 

ــه. نتائج
ــد  ــث بع ــوي للبح ــم اللغ ــات التقوي ــد املج 11. تعتم

ــة. ــة واالنجليزي ــن العربي ــر باللغت ــه للن قبول
 original) 12. تنــر املجــات انــواع االبحاث االصيلــة
 ،(short papers  ) القصــرة  واالبحــاث   ،(papers
وابحــاث املراجعــة (review articles)، ورســالة إىل 

 . (letter to editor) املحــرر
ــة  ــة التعمي ــع املجــات نظــام املراجعــة احادي 13. تتب

ــة املحكمــن.  ــة هوي يف املحافظــة عــى رسي
ــح  ــدم تضــارب املصال ــدة ع ــزم املجــات بقاع 14. تلت

ــن الباحــث واملحكــم. ــن املحــرر وب ب
15. يتضمــن كل بحــث منشــور ملخصــن أحدهــا 

باللغــة العربيــة واآلخــر باإلنجليزيــة.
ــدويل  ــم ال ــى الرقي ــات ع ــع املج ــت جمي 16. حصل

مسوغات اعتماد مجالت منصة )ُأريد( الدولية المحكمة
أ.د. سلوان العاني
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لليونســكو.
 Arab) 17. معتمــدة مــن قبــل معامــل التأثــر العــريب

 .(Impact Factor
18. النــر باملجــات مجانــاً وال تتقــاىض املجلــة رســوم 
النــر أو التحكيــم، حيــث تتحمــل ادارة املنصــة كافــة 
ونــر،  وتوزيــع  طباعــة  مــن  اخراجهــا  مصاريــف 
ــر ابحاثهــم ، واعــام  ــن يف ن ــك تشــجيعا للباحث وذل
الفائــدة الكــر عــدد مــن الباحثــن واملهتمــن بالبحــث 

العلمــي.
19. لــكل مجلــة موقــع الكــروين عــى منصــة (أُريــد) 
والتحكيــم  التقديــم  مــن  البحــوث  ادارة  يتضمــن 

واملراجعــة.
ومتاحــة  املفتــوح  الوصــول  املجــات  تعتمــد   .20

.(Open Access  ) للجميــع 
للباحثــن  الجديــدة  االبحــاث  املجــات  تنــر   .21
يف الجامعــات ومراكــز البحــوث وطلبــة الدراســات 
العليــا، وكذلــك تنــر (تعتمــد) املجلــة املؤمتــرات 
العلميــة التــي يتوافــر عنهــا معلومــات تتعلــق بهــدف 
وجدولــه  انعقــاده،  ومــكان  ومواضيعــه،  املؤمتــر 
واإلقامــة،  واالنتقــال،  التســجيل،  وقضايــا  الزمنــي، 
ــارة، وبرنامــج املؤمتــر، وأســاء  ــر البحــوث املخت ون
وملخصــات  الرئيســن،  واملتحدثــن  املشــاركن، 

البحــوث املعروضــة فيــه. 
22. متنــح شــهادات شــكر وتقديــر العضــاء هيئــة 
ــة. ــم باملجل ــرة عمله ــاء ف ــد انته ــات بع ــر املج تحري

ــد  ــن بع ــع املحكم ــم لجمي ــهادات تحكي ــح ش 23. متن
ــر. ــه للن ــدد وجاهزيت ــاء الع انته

فــات الوثائــق  24. توثيــق ابحــاث املجــات بنظــام ُمَعرِّ
الرقميــة (DOI)  لاســتخدام عــى الشــبكات الرقميــة.

العلميــة  االمانــة  بفحــص  مجلــة  كل  تقــوم   .25
التورنــن  برنامــج  باســتخدام   Plagiarism)) الـــ 

ــاس) . ــتال ( االقتب ــبة االس ــد نس (Turnitin) لتحدي
26. نطاق انتشــار املجات دويل وعاملي.

ــة  ــم موقع ــول ابحاثه ــائل قب ــن برس ــزود الباحث 27. ت
ــة . ــم املجل ــر وخت ــس التحري مــن رئي

28. تعتمــد منــوذج اطــاق حقــوق النــر مــن املؤلفن 
. ( Copyright Release Form) اىل املجلة

29. يحتــوي كل عــدد رســالة املحــرر يف احــد املواضيــع 
املعــارصة ضمــن تخصــص املجلة.

ــود  ــدم وج ــة ع ــوث يف حال ــة البح ــض املجل 30. ترف
ــج  ــة او النتائ ــة النظري ــن الناحي ــا م ــت اصالته ــا يثب م
املســتحصلة و ليــس فيهــا اضافــة جديــدة للمعرفــة يف 
مجــال التخصــص، واذا كانــت نســبة االســتال عاليــة، 
عــدم االمانــة العلميــة، البحــث املنشــور ســابقا، خــارج 
النظــراء،  توصيــة  عــدم  املجلــة،  اختصــاص  نطــاق 
ــا املحكمــون،  ــي اوىص به ــات الت عــدم اجــراء التعدي
طلــب الباحــث ســحب بحثــه، عــدم توفــر مــرر قــوي 

ــة. ــبة للمجل ــث  بالنس ــة البح الهمي
ــات  ــد البيان ــام يف قواع ــات  لانض ــعى املج 31. تس
ــات  ــد املعلوم ــات معه ــد بيان ــا لقواع ــة اتباع املفهرس
العلميــة (ISI) التابعــة ملؤسســة كاريفيــت االمريكيــة 
ــات  ــد البيان (- Clarivate Web of Science)، وقواع
املعنونــة بالفهــارس واملســتوعبات العلميــة ســكوبس) 

.) Scopus
32. تُنــر اعــداد املجلــة عــى شــبكة املعلومــات 
الدوليــة (االنرنــت)، وعــى موقــع منصــة (أُريــد)، 
وتٌنــر ايضــا عــى منصــة الـــ (Research gate)، وعى 
منصــة الـــ (LinkedIn) وعــى صفحــة الفيــس بــووك ، 
كــا ترســل لباحثــن مهتمــن بالنــر العلمــي يف دول 

العــامل.
ــي  ــث العلم ــر والبح ــد الن ــة بقواع ــزم املجل 33. تلت

ــة.  ــة العاملي ــات املفهرس ــد البيان ــدة يف قواع املعتم
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رصانة مجالت ُأريد العلمية المحكمة تدفع الجامعات العربية لالعتراف بها

ســجلت منصــة أُريــد للعلــاء والخــراء والباحثــن الناطقــن 

القليلــة  األيــام  خــال  الفتــا  علميــا  حضــورا  بالعربيــة 

املاضيــة متثــل يف اعــراف ســت جامعــات مبجاتهــا العلميــة 

ــة  ــات العلمي املحكمــة واعتادهــا يف النــر العلمــي والرقي

الجامعــات.. هــذه  يف  والبحثيــة  التدريســية   للهيئــات 

وأوضــح الدكتــور ســيف الســويدي الرئيــس التنفيــذي ملنصــة 

اريــد ان االعــراف مبجات أُريد جاءت مــن جامعات (جامعة 

ســيئون، جامعــة فلســطن، جامعــة القــرآن الكريــم وتأصيــل 

 العلــوم، جامعــة حرمــوت، جامعــة اإلرساء، جامعــة نالــوت)

ــل  ــة يف تفاع ــة نوعي ــراف يشــكل انتقال ــال إن هــذا االع وق

املنصــة  مــع  والدوليــة  واالســامية  العربيــة  الجامعــات 

ــادم  ــى أن ق ــل ع ــي دلي ــة فه ــا العلمي ــطتها وفعالياته وانش

األيــام ســيحمل املزيــد مــن التفاعــل وهــو مــا ســيدفع 

الباحثــن الناطقــن بالعربيــة لتقديــم محتــوى بحثــي متقــدم 

ياخــذ املكانــة التــي يســتحقها عامليــا ال ســيا وأن واقــع 

الحــال يؤكــد تهميشــا واضحــا للباحــث العــريب وضعفــا 

 واضحــا يف كيفيــة تســويق املنتــج البحثــي الناطــق بالعربيــة.

مبجــات  االعــراف  أن  إىل  الســويدي  الدكتــور  وأشــار 

ملســتوعبات  سيؤســس  املحكمــة  العلميــة  املنصــة 

وتســهم  العامليــة  املســتوعبات  تنافــس  عربيــة  بحثيــة 

واالســامية  العربيــة  الجامعــات  تصنيــف  رفــع  يف 

املرموقــة. العامليــة  الجامعــات  مصــاف  يف   ووضعهــا 
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 غزارة في النشاطات العلمية ورؤية مستقبيلة طموحة

حقــق قســم النــر اإللكــروين مبنصــة (أُريــد) الدوليــة  
خــال العــام  2021/2020 العديــد مــن النشــاطات 
واملســاهات العلميــة التــي تخــدم الباحثــن والخــراء 
الناطقــن باللغــة العربيــة  وكان لقســم النــر العلمــي 
اإللكــروين الــدور البــارز خــال جائحــة كورونــا ألدامة 
التواصــل العلمــي واملعــريف لجميــع مســتفيدي املنصــة 
ــة  ــز العلمي ــف الجامعــات واملراك بالتعــاون مــع مختل
عــى الصعيــد العــريب والعاملــي لبنــاء مجتمــع معــريف 

يســهم يف بنــاء بحــوث علميــة الحقــة متنوعــة . 
ــروين  ــي اإلليك ــر العلم ــم الن ــرف قس ــول م  ويق
مبنصــة (أُريــد)  االســتاذ الدكتــور  يــارس طرشــاين : 
ــة  ــات العلمي ــن الفعالي ــد م ــا نظمــت العدي إن منصتن
ــز  ــات ومراك ــع الجامع ــة م ــاركة فاعل ــة ومبش املختلف
البحــث العلمــي املحليــة والعامليــة إلثــراء حركــة 
ــال   ــب مــن خ ــي يف مختلــف الجوان ــث  العلم البح
ــة  ــرات بكاف ــداوت واملؤمت ــارضات والن ــورش واملح ال
العلــم  العلميــة واإلنســانية؛ لزيــادة  االختصاصــات 
ــد  ــة، لس ــوم الحديث ــارات والعل ــة امله ــة بكاف واملعرف

الحاجــات املعرفيــة لــدى الباحثــن املتخصصــن.
وتابــع الطرشــاين: إن القســم عقــد اثنتــي عــرة نــدوة 
االقتصــاد  بتنظيــم جمعيــة  كانــت  علميــة شــهرية 

والتمويــل اإلســامي بجامعــة صبــاح الديــن زعيــم 
ــن  ــد) للباحث ــة (أُري ــع منص ــاون م ــطنبول وبالتع بأس
العــرب وبرامــج التنميــة الحضاريــة بلبنــان، وتنوعــت 
ــت تتضمــن: التواصــل  ــة فكان ــورش العلمي ــن ال عناوي
العلمــي قــراءات يف عــر الرقمنــة، والدراســات البينية 
يف البحــوث العلميــة، واملشــاريع البحثيــة ودورهــا يف 
النهضــة العلميــة، وأولويــات البحــث العلمــي الهجــرة 
العلميــة املحكمــة، وتصنيفهــا  العلميــة، واملجــات 
ومعامــل التأثــر، ومناهــج البحــث العلمــي،  ودور 
والبحــث  العلميــة،  النهضــة  يف  العامليــة  املجــات 
ــز  ــة الرابعــة،  والتمي ــورة الصناعي العلمــي يف ظــل الث
ــور  ــق الن ــروع صنادي ــع  م ــة املجتم ــي وخدم العلم
أمنوذجــا، وعلــم املســتقبليات، ونــدوة دوليــة مبناســبة 
ــي  ــج التوجيه ــم الرنام ــا ت ــوم العاملــي للشــعر، ك الي

ــامي. ــاد اإلس ــن يف االقتص األول للباحث

أيضــاً،  القســم  انجــازات  مــن  الطرشــاين:  وأضــاف 
ــار أفضــل  كان اإلعــان عــن املســابقة الشــهرية الختي
املدونــات العلميــة وقــد فــاز ثاثــون باحثــاً مــن 
منصــة (أُريــد)،  وبلــغ عــدد الباحثــن الذيــن كتبــوا يف 
صفحاتهــم مبدونــة عــامل أكــرث مــن 900 باحــث، ووصــل 

أ.د. ياسر طرشاني
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عــدد املدونــات العلميــة مبنصــة (أُريــد) إىل  أكــرث 
ــات  ــف التخصص ــة يف مختل ــة علمي ــن 7500  مدون م
الرعيــة واللغويــة والربويــة واالجتاعيــة  واإلداريــة 
والطبيــة والهندســية  والتقنيــة وغرهــا، كــا تــم 
ــد)  ــن مبنصــة (أُري اإلعــان، أيضــا، عــن أســاء الفائزي
ــث  ــات البح ــن أولوي ــات ع ــل مدون ــابقة أفض يف  مس
العلمــي  وفــاز بهــا ثاثــة أعضــاء مــن منصــة (أُريــد) 

ــة. الدولي
ــال   ــتمرة خ ــت مس ــا كان ــاين ان جهودن ــن الطرش وب
شــهر رمضــان الكريــم الــذي نعيــش حاليــا  حيــث  تــم 
انشــاء مســابقة علميــة خالــه وفــاز ســتة عــر باحثــاً 
تــوزع الفائــزون يف املســابقة بــن  ثاثــة  باحثــن 
يف البحــوث التطبيقيــة وثاثــة باحثــن يف البحــوث 
باقــي  يف  متميــزة  مشــاركات  عــر   و  اإلنســانية 

االختصاصــات العلميــة .
وأشــار الطرشــاين: لقــد كان مــن أولويــات القســم، 
أيضــا، تهنئــة الباحثــن يف املنصــة  الذيــن حصلــوا عــى 
ــاب  ــن األلق ــام 2020 م ــى يف ع ــة  أع ــات علمي درج
العلميــة ( األســتاذية- أســتاذ مشــارك- أســتاذ مســاعد- 
ــا  ــم 73 باحث ــغ عدده ــد بل ــتر) وق ــوراه- ماجس دكت
مــن أعضــاء منصــة (أُريــد)، حيــث حصــل  عــى درجــة 

ــتاذ  ــة أس ــل درج ــاً، وحص ــر باحث ــتة ع ــتاذية س األس
ــتاذ  ــن، يف حــن حصــل عــى درجــة أس مشــارك باحث
ــون  ــوراه ثاث ــن،  ودرجــة الدكت مســاعد عــرة باحث
عــى  باحثــاً  باحثــاً، واخــراً حصــل خمســة عــر 
ــا وألعضــاء  ــا  لن ــم وهنيئ ــا له درجــة املاجســتر فهنيئ
املنصــة هــذا املكســب العلمــي متمنــن لهــم املوفقيــة 
والنجــاح  وإىل مزيــد مــن التألــق خدمــة للحركــة 

ــريب.  ــا الع ــة يف وطنن العلمي
وأكمــل الطرشــاين: إن نشــاطات قســم النــر العلمــي 
انشــاء   أيضــاً،  تضمــن،  (أُريــد)  مبنصــة  اإللكــروين 
كان  حيــث  العلميــة   لإلجــازات  الســاع  مجالــس 
املجلــس األول حــول اإلجــازة العلميــة يف مــن تحفــة 
األطفــال الجزريــة مــع املسلســل باألوليــة واملسلســل 
بســورة الصــف واملجلــس الثــاين يف األربعــن النوويــة، 
باإلضافــة إىل فتــح مجموعــة بحثيــة لعمــل كتــاب 
ــد  ــم عق ــي وت ــث العلم ــات البح ــن أولوي ــي ع جاع

ــة. ــة الكتاب ــن  ملتابع ــاء املختص ــن  باألعض اجتاع
النــدوات  للمشــاركة يف  الباحثــن  الطرشــاين  ودعــا 
ــم  ــة يف صفحاته ــة و الكتاب ــة القادم واألنشــطة العلمي
يف مدونــة عــامل لنــر العلــم النافــع وتبــادل الخــرات 

ــن. ــع اآلخري م
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مجلــة شــهرية عامــة تُعنــى مبتابعــة كل نشــاطات منصــة (أُريــد) العلميــة والثقافيــة واالجتاعيــة، التــي تهــم مجتمــع 
ــة  ــة عالي ــة وبإحرافي ــة مهني ــة إعامي ــي برؤي ــامل الخارج ــة إىل الع ــويق املنص ــهم يف تس ــا يس ــة، ومب ــن بالعربي ــن الناطق الباحث
ــا.  ــالتها وأهدافه ــة ورس ــة املنص ــع رؤي ــم م ــا يتناغ ــي مب ــد العلم ــا ذات البع ــداث والقضاي ــل األح ــق مجم ــة توث ــة رصين ولغ

ــن  ــاء والخــراء والباحث ــد) للعل عندمــا صاغــت منصــة (أُري
وبنــت  وأهدافهــا  ورســالتها  رؤيتهــا  بالعربيــة  الناطقــن 
إســراتيجيتها عــى هــدف أســاس يقــوم عــى بنــاء الشــخصية 
التواصليــة البحثيــة للناطقــن بالعربيــة أينــا تواجــدوا يف 
ــادل  ــة واحــدة لتب ــم تحــت خيم ــورة وجمعه أطــراف املعم
األفــكار وتاقحهــا وتنســيق الجهــد البحثــي بأفضــل مــا 
وصلــت إليــه ثقافــة العــامل يف هــذا االتجــاه، إمنــا أرادت 
ــي  ــويق اإلعام ــدة يف التس ــاليب جدي ــاق أس ــك إط ــن ذل م
ــذ  ــة وأخ ــق العاملي ــس طري ــريب إىل تلم ــث الع ــع بالباح تدف
يكــون  وأن  العلميــة،  طاقاتــه  إبــراز  الكاملــة يف  فرصتــه 
لــه حضــور ملمــوس يف حركــة البحــث العلمــي العامليــة.

لذلــك، فــإن اهتــام املنصــة بإصــدار مطبــوع الكــروين دوري 
يتجــاوز ســياقات النــر العلمــي التــي برعــت فيهــا املنصــة 
عــن طريــق مجاتهــا املحكمــة، ويامــس أســاليب النــر 
الصحفــي بســياقاته االحرافيــة الــذي يشــكل، بــا أدىن شــّك، 

صدى ُأريد تكمل عامها األول
مشروع طموح تجاوز المصاعب ويطمح لنجاحات أكبر

قفــزة نوعيــة جديــدة يف مســرة املنصــة، وســعيا منظــا 
ومخططــا لــه بعنايــة كبــرة إىل تعزيــز خطواتهــا الواثقــة نحــو 
ــي  ــروع العلم ــا امل ــأرسه بوصفه ــامل ب ــها للع ــويق نفس تس
البحثــي  العــريب ومحتــواه  الباحــث  يضــع  الــذي  الرائــد 
ــح حلقــة أساســية ومهمــة  ــام ليصب ــرة االهت املغيــب يف دائ
ــا والتدفــق  ــاء الحضــارة االنســانية يف عــر التكنولوجي يف بن
املعلومــايت يف شــتى املجــاالت والســيا يف املجــال اإلعامــي .

ليــس مــن بــاب املبالغــة أو التفكــر خــارج الصنــدوق القــول 
إن إصــدار مجلــة صــدى أُريــد بنظــام نرهــا الصحفــي 
االحــرايف ســيكون واحــدا مــن أهــم محطــات انطــاق املنصــة 
القــوي نحــو تثبيــت أركانهــا العلميــة الرصينــة والوصــول اىل 
احتــواء النتــاج البحثــي ألكــرث مــن ســبعة مايــن باحــث ناطق 
بالعربيــة ينتــرون عــى امتــداد خارطــة الكــرة االرضية وهو 
مــا ســيدونه التاريــخ عــى أنــه واحــد مــن أعظــم التجــارب 
ــاء . ــة لإلنســانية جمع ــات جليل ــي قدمــت خدم ــة الت العلمي
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عناوين صفحات المجلة محددات المجلة

بالدرجــة  يرتبــط  ورقيــا  أم  كان  الكرونيــا  صحفــي  مطبــوع  أي  نجــاح  إّن  نقــول:  ختامــا 
األساســية بحرفيــة وكفــاءات العاملــن فيــه وهــو أمــر حرصــت عليــه املنصــة أشــد الحــرص 
واحــدة  تعــاىل  اللــه  بــإذن  وتكــون  نجاحهــا،  الجديــدة  الواعــدة  التجربــة  هــذه  وســتثبت 
آخــر. بعــد  يومــا  اتســاعا  العلمــي  حضورهــا  يــزداد  التــي  التألــق  صفحــات  أبــرز  مــن 

- أرسة التحريــر ، وتضم :
 رئيــس التحريــر: مهمتــه االطــاع عــى كل مــا ينــر يف 
املجلــة ومتابعــة عملهــا أوالً بــأول بشــكل مبــارش أو تكليــف 

ــل . ــات العم ــب مقتضي ــك حس ــر بذل ــر التحري مدي
مديــر التحريــر: مهمتــه األساســية تتمثــل يف متابعــة كل 
ــا يف  ــب نره ــواد الواج ــة للم ــور التحريري ــق باألم ــا يتعل م
ــان  ــر، وض ــة التحري ــى هيئ ــات ع ــع الواجب ــة وتوزي املجل
ــالتها  ــا ورس ــة ورؤيته ــة املنص ــيد سياس ــة بتجس ــام املجل قي

وأهدافهــا بشــكل صحيــح .
تركــز  األساســية  مهمتــه  التنفيــذي:   التحريــر  ســكرتري 
يف متابعــة تصميــم املجلــة، وتحويــل املــواد اإلعاميــة إىل 
ــا  ــة، وإخراجه ــم املجل ــي بتصمي ــة املعن ــي للمجل القســم الفن
ــارش  ــه املب ــون ارتباط ــرايف ويك ــي اح ــي مهن ــلوب إعام بإس

ــر . ــر التحري مبدي
وتحريــر  صياغــة  إعــادة  األساســية  مهمتهــم  املحــررون: 
املــواد اإلعاميــة املحولــة إليهــم مــن مديــر التحريــر وتنفيــذ 
ــر أو  ــر التحري ــا منهــم مدي ــي يطلبه ــة الت ــات االعامي الواجب

ــه . ــن يخول م
املدقــق اللغــوي: مهمتــه تصحيــح املــواد املعــدة للنــر 
ــا وبيــان صاحيتهــا للنــر مــن حيــث متطلبــات اللغــة  لغويً

العربيــة وأحكامهــا .
ــع  ــر ومواضي ــار وتقاري ــة أخب ــي مبتابع ــم معن ــة: قس الرجم
ــا  ــرض م ــا وع ــة وترجمته ــة االنجليزي ــي باللغ ــاج العلم االنت
يســتحق النــر منــه عــى مديــر تحريــر املجلــة لبيــان الــرأي 

ــره . بشــأن ن
القســم الفنــي: ويعنــى بتصميــم املجلــة وإخراجهــا بعــد 
اســتكال حلقــات تهيئــة واعــداد املــواد املعــدة للنــر 

ويكــون ارتباطــه بســكرتر التحريــر التنفيــذي .
- عــدد الصفحات: (32 ) بأربعة ألوان .

- مواعيد االصدار: شهري 
- لغــة املجلة: العربية. 

- نسختها: الكرونية

1. الصفحــة االوىل )الغــالف(: وتضــم هيــد املجلــة ومعلومات 
ــر يف  ــي تن ــواد الت ــرز امل ــن أب ــا ع ــة فض ــف باملجل التعري

صفحاتهــا الـــ 32 .
ــاول رأي املنصــة  2. االفتتاحيــة وتكــون بصفحــة واحــدة تتن

يف قضيــة علميــة مهمــة 
ــع صفحــات أهــم نشــاطات  ــار املنصــة: وتغطــي بأرب 3. اخب
املنصــة خــال شــهر بأســلوب إخبــاري صحفــي يجعــل منهــا 

مصــدًرا لوســائل اإلعــام األخــرى .
4. يف رحــاب الجامعــات: وتغطــى بأربعــة صفحــات مــن 
حيــث التعريــف بالجامعــات املنضويــة تحــت خيمــة املنصــة 
بــكل مــا يتعلــق بنشــاطاتها العلمــي وكلياتهــا وأقســامها 

ــة . ــرتها العلمي وس
ــب  ــزة تكت ــة مرك ــاالت علمي ــا مق ــر فيه ــاالت: وتن 5. مق

ــة . ــل املجل ــى اميي ــل ع ــة وترس ــي املنص ــام باحث بأق
6. عــامل فــوق املنصــة: تغطــي الســرة العلميــة لعلــاء مــن 
ــي أو  ــم العلم ــزارة انتاجه ــزون بغ ــن يتمي ــن الذي ــة م املنص
ابتكاراتهــم أو أي نشــاط يســتحق أن يكــون يف دائــرة الضــوء.

7. قضيــة للنقــاش: بصفحتــن تناقــش أهــم املشــكات التــي 
تواجــه الباحثــن الناطقــن بالعربيــة .

8. قــراءة يف كتــاب: تنــر فيهــا  كتــاب صــدر عــن املنصــة أو 
أحــد أعضائهــا أو كتــاب لــه صــدى عاملــي بشــكل متسلســل . 
9. صفحــات ثابتــة لكتــاب مــن املنصــة هــي تأمــات إعاميــة 
للدكتــور طــه الزيــدي ولغويــات قرآنيــة للدكتــور بســام 

االغــر.
10. صفحــة أدب وشــعر وهــي صفحــة معنيــة بنــر األعــال 

الشــعرية واالدبيــة لباحثــي املنصــة ومــن خارجهــا ايضــا . 
11. صفحــات قصــة وعــرة وتقاريــر ومنوعــات علميــة وهــي 

صفحــات متحركــة. 
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خالل خمس سنوات من العطاء
ثمانية محافل علمية دولية ومؤتمرات وندوات وورش تدريبية والقادم أكثر
د. عبداهلل الوزان

سياسة االستخدام 

املحفــل العلمــي الــدويل هــو نظــام إلكــروين توفــره منصــة (أُريــد) للجامعــات الحكوميــة لعقــد مؤمتــرات علميــة 

تخصصيــة، وقــد تــم تصميــم هــذا النظــام مــن قبــل خــراء يف منصــة (أُريــد) إلدارة املؤمتــرات العلميــة وفــق معاير 

الرصانــة العامليــة وكذلــك لتوفــر الوقــت وإنجــاز املهــام الكتابية واإلداريــة املرتبطة بــإدارة املؤمتر، مــع دعم حفظ 

ســجات املشــركن وكفــاءة عمليــات املراجعــة والتحريــر وتحســن الجــودة العلميــة والعامــة لنــر املؤمتــرات.

يندرج تحت مسمى مؤمتر مسميات رئيسة وهي:

- منتــدى: اجتــاع يناقــش موضوعــا عامــا يف عــدد 

ــات النظــر  ــه وجه ــادل املشــاركون في مــن املحــاور، يتب

ــم  مــن خــال جلســات وورش عمــل، وال يتطلــب تنظي

املنتــدى االســتمرارية، أو التواتــر الســنوي يف تنظيمــه، أو 

ــه خــال الســنة.  ــد زمــن معــن ل تحدي

- نــدوة: اجتــاع لعــدد مــن املتخصصــن يف مجــال 

معــن، ويتــم فيهــا مناقشــة موضــوع محــدد، وقــد تقــع 

ــل أســبوع محــدد أو  ــة أشــمل مث ــدوة ضمــن فعالي الن

ــة. ــة إعامي ــا تغطي ــون فيه ــادة يك ــة، وع ــة وطني حمل

تتكــون مــن معــرض تجــاري أو  - ملتقــى: فعاليــة 

نــدوة. أو  منتــدى  أو  ومؤمتــر  اســتهايك، 

ــف  ــى دويل: يصن ــدوة أو ملتق ــدى أو ن ــر أو منت - مؤمت

ــه »دويل«  ــى بأن ــدوة أو ملتق ــدى أو الن ــر أو املنت املؤمت

إذا شــارك فيــه 15% أو أكــرث مــن عــدد الحارضيــن مــن 

خــارج بلــد اقامــة املؤمتــر او أن يكــون الحــارضون مــن 

ــرث. 3 دول أو أك
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ميزات النظام 

المؤتمــرات والنــدوات التــي شــاركت 
ــا  ــد افتتاحه ــة بع ــا المنص فيه

- نظام التسجيل يف املؤمتر.

- نظام اصدار تذكرة حضور.

- نظام القاعة االلكرونية املتوازية (ثاث قاعات)

- نظــام إدارة الشــهادات مــع رقــم معــرف لــكل شــهادة 

وامكانيــة التحقــق مــن الشــهادة عــر موقــع املنصــة.

- إشــعار أعضــاء املنصــة ذات العاقــة بتخصــص املؤمتــر 

ودعوتهــم للمشــاركة.

- امكانية رفع ملخص البحث.

- نظام إدارة األبحاث (التحكيم للملخصات والبحوث).

- اصدار خطاب قبول امللخص – البحث كاما.

- قامئة بريدية لإلرسال الجاعي لجميع املشركن.

-املؤمتــر الــدويل األول للمخطوطــات الوثائــق التاريخيــة. 

شــاركت املنصــة ببحــث علمــي بعنــوان »املنصــات 

العلميــة الدوليــة ودورهــا يف تفعيــل حركــة البحــث 

 – 2016م  أبريــل   27 بالعربيــة«.  للناطقــن  العلمــي 

ــة. ــامية املاليزي ــوم االس ــة العل جامع

-املهرجــان الــدويل الثالــث للغــة العربيــة يف ماليزيــا 18-

20 مايــو 2016م

-املؤمتــر القــرآين الــدويل الســنوي (مقــدس 6) – جامعــة 

مايــا  19-20 يوليــو 2016م

ــة –  ــاين للمؤمتــرات الدولي ــدويل الث -املوســم العلمــي ال

ــر 2016 م ــطنبول 26 أكتوب إس

ــد) » – جامعــة اإلرساء – غــزة 25  ــدوة منصــة »(أُري -ن

ــر 2017 م فراي

-املوســم العلمــي الــدويل الثالــث للمؤمتــرات الدوليــة – 

ماليزيــا 24-30 أبريــل 2017م

- نظام ادارة الحمات االعانية.

- نظام ارسال الرسائل املجدولة للمسجلن.

- امكانيــة وضــع شــعار املنصــة يف املطبوعــات الرويجية 

للمؤمتر.

- نظام ادارة الوصوالت املالية.

- نظام ادارة بطاقات الدعم الفني وخدمة العماء.

- نظام انشاء البوم الصور ما قبل وبعد املؤمتر.

- مدونة خاصة باملؤمتر. 

- إدارة الحمــات االلكرونيــة املدفوعــة عــن طريــق 

املؤمتــر.  مــن  املســتهدفة  للفئــة  الــذيك  االســتهداف 

(اعانــات جوجــل ، فيــس بــوك ، تويــر). 
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-املوســم العلمــي الــدويل الرابــع للمؤمتــرات الدوليــة – 

ــر  2017م. ــا 18-23 أكتوب ماليزي

-املؤمتــر الــدويل للمخطوطــات والوثائــق التاريخيــة 2-1 

حزيــران - جــوالي 2018م

-املؤمتــر الــدويل الثالــث للغــات والســياحة يف الجامعــة 

اإلســامية ماليزيــا أكتوبــر 2019م.

ــي (  ــام الرقم ــادس لإلع ــدويل الس ــي ال ــر العلم -املؤمت

اإلعــام واألمــن املُجتمعــي رؤيــة واقعيــة واســترافية) 

نظمتــه جمعيــة البصــرة للبحــوث والتطويــر اإلعامــي 

ــة منصــة  ــراق، برعاي ــتان الع ــل يف كردس ــة أربي يف مدين

ــر 2020 م.  ــن 6-7 فراي ــد) م (أُري

-املؤمتــر الرابــع للصحــة النفســية التابــع لــوزارة الصحــة 

ــات  ــا تحدي ــة كورون ــد يف جائح ــن بع ــطينية، ع الفلس

ــر 2020م. ــن 21 إىل 23 نوفم ــول م وحل

-املؤمتــر اإلعامــي الرقمــي وصناعــة الوعــي الجاهــري 

ــن  ــد) م ــة (أُري ــرة ومنص ــة البص ــة جمعي ــت رعاي تح

18إىل 21 أبريــل 2020م.

-املؤمتــر الــدويل األول لإلعــام الرقمــي وصناعــة الوعــي 

الجاهــري برعايــة جمعيــة البصــرة للبحــوث والتطوير 

اإلعامــي يف العــراق مــن 15 إىل 16 أبريــل 2020م. 

ــة  ــة وجامع ــة العراقي ــد) والجامع ــة (أُري ــم منص بتنظي

ــن.  ــن العابدي العــريب التبــيس وجامعــة ســلطان زي

وشــبكات  والكهربــاء  لاتصــاالت  الــدويل  -املؤمتــر 

الحاســوب، بتنظيــم جامعــة مايــا ورعايــة منصــة (أُريد) 
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يومي 1-2 فراير 2020 م. 

-املؤمتــر الــدويل الرابــع للدراســات اللغويــة (إبــداع اللغــة 

املعــريف: تكامــل وتواصــل وتجــدد) مــن 16-17 ديســمر 

2020م. بتنظيــم جامعــة املدينــة العامليــة ماليزيــا ومنصة 

(أُريــد). 

-املؤمتــر الــدويل الثــاين لعلــوم الفيزيــاء واملــواد املتقدمــة 

24-27 تريــن األول 2020م يف ديب اإلمــارات العربيــة 

املتحــدة. 

-املؤمتــر الــدويل الثــاين عــر يف الربيــة وتكنولوجيــا 

ــم)  ــودة التعلي ــا لج ــعار ( التكنولوجي ــت ش ــم تح التعلي

ــة يف  ــة الطفيل ــه جامع ــران 2021م. تنظم ــن 8-9 حزي م

األردن. 

-املؤمتــر الــدويل األول (التعليــم والتطويــر املســتمر قــوة 

ــن 2- 3  ــي) م ــول الرقم ــر التح ــع يف ع ــرد واملجتم للف

ــران 2021 م.  ــهر حزي ش

ــع  ــة لجمي ــوم والهندس ــس للعل ــدويل الخام ــر ال -املؤمت

 UPM التخصصــات الحاســوبية، ماليزيــا بتنظيــم جامعــة

املاليزيــة ومنصــة (أُريــد) مــن 17 - 19 اغســطس 2021م.

وأخــرا فــإن نظــام املؤمتــرات وموقعــه االلكــروين معــد للمؤسســات واألفــراد الراغبــن يف تنظيــم مؤمتــرات، والباحثــن 

عــن إدارة احرافيــة متــت عمليــة تنظيــم املؤمتــر مبختلــف مراحلــه ، وميكنــك اســتخدام هــذا النظــام ألهــداف قانونيــة 

فقــط ضمــن الســياق الــذي أعلنــت عنــه »منصــة (أُريــد)« لاســتخدام املنشــود واملقبــول للنظــام.

العدد الخاصصدى ُأريد
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المحفل العلمي الدولي الثامن ثورة في عالم المعرفة والتواصل الرقمي

يقــال: »إن النجــاح هــو محصلــة اجتهــادات صغــرة 

تراكــم يومــاً بعــد يــوم » فهــا هــي منصة«أُريــد« للعلاء 

ــز  ــح بتمي ــة تنج ــن بالعربي ــن الناطق ــراء والباحث والخ

ــات املحفــل العلمــي  ــا لفعالي ــة يف تنظيمه للمــرة الثامن

ــادة  ــدويل الثامــن، وتثبــت للجميــع قدرتهــا عــى القي ال

ــال  ــن خ ــا، فم ــّل مثيله ــة ق ــة حرفي ــل بطريق والتواص

التخطيــط واإلدارة املمنهجة، والعقل الــذي يصنع القرار، 

ســارت هــذه الفعاليــة كتظاهــرة علميــة ضمــت جميــع 

ــذي  ــامل، وال ــف أنحــاء الع ــن مــن مختل النخــب والباحث

ــة«  ــؤولية املجتمعي ــم واملس ــوان » العل ــت عن ــاء تح ج

وذلــك ملواكبــة مــا يقتضيــه الواقــع ومــا تفرضــه ظــروف 

جائحــة كورونــا، فــرأت منصــة أُريــد رضورة تعزيــز دور 

الباحثــن مــن خــال إطــاق هــذا الشــعار للتعامــل مــع 

ــرة  ــز دور اإلدارة املبتك ــة، وتعزي ــات املجتمعي االحتياج

ــة  ــة والفني ــة واملالي ــوارد البري ــن امل ــع م ــف واس لطي

ــي  ــد العلم ــق إال بالجه ــذا ال يتحق ــة، وكل ه والطبيعي

والبحثــي الرصــن مــن املنتســبن لهــذا املحفــل؛ املحفــل 

الــذي جــاء يحمــل يف طياتــه تســعة مؤمتــرات تنوعــت ما 

بــن العلميــة واإلنســانية والتطبيقية والــذكاء االصطناعي 

والوثائــق  املعلومــات  وقياســات  الرقمــي  والتحــول 

التاريخيــة والدراســات اإلســامية، باإلضافــة إىل عــرات 

النــدوات واملحــارضات العلميــة التــي عقــدت عــى 

هامــش هــذا املحفــل، الــذي يعــد وعــاء علمي يســتوعب 

أنشــطة وفعاليــات علميــة وثقافيــٍة وفكريــٍة، وتواصليــٍة، 

ــان  ــت وزم ــا يف وق ــِة وأعضائه ــدَة للمنص ــُق الفائ تُحقِّ

واحــد، ولهــذا انتهــزت منصــة أُريــد فرصــة انعقــاد هــذه 

الفعاليــات لتعلــن عــن مؤمتــر خــاص بتطويــر الجامعــات 

تحــت شــعار الجامعــات العربيــة واملســؤولية املجتمعية، 

ــز الهــدف وهــو  ــرة الفرجــار إىل مرك ــذي ســيحرك إب ال

املســؤولية املجتمعيــة ملناقشــة منظــور تنميــة اإلنســان 

واملجتمــع، علــاً أن منصــة أُريــد قــد ســبقت األحــداث 

املجتمعيــة، املســؤولية  وســام  وأطلقــت   والغايــة 

ألن هــدف املحفــل يركــز عــى تطويــُر العلــوِم واملعــارِف 

ــي  ــَة الشــاملَة الت ــُق التنمي ــِة مبــا يحق اإلنســانيِة املختلف

تهــدُف إىل تنميــِة اإلنســاِن ورخائــِه، وإقامــُة برامــَج 

ِعلميــٍة متعــددٍة يف مــكاٍن وزمــاٍن ُموّحديــن، تتيــح 

ــدٍر مــن الفائــدِة للمشــاركن؛ مــن خــاِل تجــاوِز  أكــَر قَ

ــِق  ــى توثي ــاعدتهم ع ــاِن، وُمس ــكاِن والزم ــات امل ق ُمّعوِّ

إســهاماتِهم العلميــة، واســتثاُر مشــاركِة كبــاِر الخــراِء يف 

ــٍة. ــٍة تطويري ــَج علمي ــِم برام تقدي
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الثامــن الدولــي  العلمــي  المحفــل  مؤتمــرات  فــي  جولــة 

ــدويل الثامــن،  ــات املحفــل العلمــي ال عــى ضــوء انطــاق فعالي

ــن  ــاء م ــاتذة وعل ــا أس ــارك فيه ــرات ش ــعة مؤمت ــد تس ــم عق ت

دول أجنبيــة وعربيــة مختصــن يف الحقــول املختلفــة، ومــن 

أهــم هــذه املؤمتــرات املؤمتــر الثامــن للدراســات اإلنســانية 

واالجتاعيــه كونــه تضمــن عــدداً كبــر مــن البحــوث املتنوعــة 

ــة  ــه العربي ــس واللغ ــم النف ــا وعل ــخ والجغرافي ــال التاري يف مج

القــرآن  وعلــوم  والتفســر  والفقــه  والتعليــم  واالنكليزيــة 

الكريــم واإلعــام والفنــون وغرهــا، وبينــت رئيــس املؤمتــر 

األســتاذ الدكتــور ســعاد الطــايئ، جامعــة بغــداد، العــراق، أن مــا 

ــن مــن  ــن وأكادميي ــة املؤمتــر هــو مشــاركة باحث زاد مــن أهمي

ــه  ــهم يف مناقش ــم أس ــريب، معظمه ــن الع ــاء الوط ــف أنح مختل

أثــارت أســئلة عــدة ومناقشــات مســتفيضة  التــي  بحوثهــم 

أغنــت الجلســات العلميــة بــاآلراء املفيــدة والقيمــة والتــي 

أضافــت للبحــوث قيمــة كبــرة، كــا أشــارت الطــايئ إىل أن 

ــا  ــر بحثً ــة ع ــت مثاني ــي بلغ ــاركة والت ــوث املش ــم البح معظ

ــة  ــانية واالجتاعي ــوم اإلنس ــد للعل ــه أُري ــر يف مجل ــوف تن س

فائــده  ذات  ولتكــون  العلميــة  املكتبــات  يف  مكانهــا  لتجــد 

للباحثــن واملهتمــن

ــاين  ــل الع ــال جمي ــلوان ك ــور س ــتاذ الدكت ــح األس ــا أوض  بين

رئيــس املؤمتــر الثامــن للتنميــة املُســتدامة والتطبيقيــة، أنــه 

ضمــن فعاليــات املحفــِل العلمــيِّ الــدويلِّ الثامــن، تــم عقــد 

الســاعة  والتطبيقيــة، يف  املســتدامة  التنميــة  بحــوث  جلســة 

15:00 عــرا مــن يــوم الثاثــاء 2021/6/15، وتضمنــت عــروض 

ــايل: ــي كالت ــاث، وه 7 أبح

- د. امــل صالــح ســعد راجــح – دور املدرســة يف تربيــة الناشــئة 

عــى التنميــة املســتدامة.

كأليــة  البيئيــة  الســياحة   – بــويك  الرحمــن  عبــد  توفيــق   -

املســتدامة. التنميــة  لتحقيــق 

- د. مســلم ســعيد مســلم حــردان – رأس املــال الفكــري وأثــره 

عــى التنميــة املســتدامة مــن خــال اإلبــداع االداري.

- أ. هيثــم بيــت ســعيد – قيــاس الخصائــص الرياديــة لــدى 

طــاب جامعــة ظفــار.

- أ.د هنــادي مصطفــى عبــد الــرايض – أثــر األزمــات االقتصاديــة 

عــى اقتصــاد املعرفــة والتنميــة يف الوطــن العــريب.

- أ. عقيــل جــر عــي – امنــوذج مســار التنميــة املبتكــرة للــدول 

ــاء نظــام اقتصــادي عــريب تنمــوي  ــة الســاعية للحــاق لبن العربي

متقــدم.

 The manual negative – pressure – د. محمــود حريــري -

device pragmavac

وبعــد ذلــك جــرت مناقشــات مــن قبــل الباحثــن الحضــور 

بالجلســة وكانــت مواضيــع البحــوث مامســة لحاجــات املجتمــع 

ــوث،  ــك البح ــى تل ــن ع ــن القامئ ــاء للباحث ــس بالثن ــا انعك م

بينــا رصحــت األســتاذ الدكتــورة رحــاب يوســف، جامعــة بنــي 

ــث لقياســات  ــدويل الثال ــس املؤمتــر ال ســويف، مــر رئي
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والتطبيــق،  النظريــة  بــن  العلمــي:  واالتصــال  املعلومــات 

العلمــي،  واالتصــال  املعلومــات  قياســات  شــعار:  وتحــت 

ــم  ــون عل ــر لك ــذا املؤمت ــد ه ــم عق ــة، وت ــؤولية املجتمعي واملس

العلــوم املعرفيــة حــارضاً، خصوصــاً  املعلومــات مــن أشــهر 

ألنــه يبحــث يف املحتــوى املعلومــايت وتفاصيلــه. وعــى رغــم أن 

ــات القــرن  ــاس املعلومــات، يعــود إىل ثاثين ــات مفهــوم قي بداي

ــددة يف  ــة ليغطــي مناحــي متع ــّور برسع ــه تط ــن، إال أن العري

قيــاس املعلومــات كّميــاً.

مــن  والباحثــن  والخــراء  للعلــاء  البــاب  املؤمتــر  يفتــح   

ــة  ــن الحاج ــا تتضّم ــات بصدده ــّدم مقرح ــريب. ويق ــور ع منظ

للقياســات  الدوليــة  املشــاريع  يف  العربيــة  املشــاركة  إىل 

ــدة،  ــس املعتم ــر واملقايي ــد للمعاي ــق الجيّ ــة، والتطبي اإللكروني

ــاز  ــال، إنج ــذا املج ــة يف ه ــر عربي ــن معاي ــاريع ع ــداد مش إع

بيانــات عــن القياســات اإللكرونيــة يف نُظــم جمــع البيانــات 

ــادر  ــودة مص ــدى ج ــار م ــات إلظه ــر قياس ــات، وتطوي يف املكتب

ــورة رحــاب أن  ــا أشــارت الدكت ــا وغرهــا. ك ــت ونفعه اإلنرن

ــد الدوليــة  هــذه البحــوث العلميــة كاملــة ســتنر يف مجلــة أُري

ــة  ــة محكم ــة علمي ــي مجل ــة، وه ــات واملعرف ــات املعلوم لقياس

ــف دويل.  ــم تعري ــا رق ــد وله ــة أُري ــن منص ــدر ع تص

وأضافــت أن محارضات املتحدثون الرئيســيون هي كالتايل:

- األســتاذ الدكتــور نبهان بن حارث الحرايص

عميــد كليــة اآلداب والعلوم االجتاعية 

جامعة الســلطان قابوس 

»مــؤرشات البحــث العلمــي للــدول العربيــة: قــراءة يف الواقــع 

ــات« والتحدي

-األســتاذ الدكتورة حســناء محمود أحمد محجوب

ــة  ــة املنوفي ــة اآلداب جامع ــات بكلي ــات واملعلوم ــتاذ املكتب أس

– مــر 

قنــوات االتصــال العلمــي بــن العلــاء العــرب: دراســة تحليليــة 

لإلنتــاج الفكــري. 

- األســتاذ الدكتور عاد بشر

أســتاذ يف دراســات املعلومات واملكتبات وتكنولوجيا اإلعام

كليــة اإلعام يف الجامعــة اللبنانية

العربيــة  الجامعــات  يف  الرقميــة  املؤسســية  املســتودعات 

االكادميــي.  االتصــال  عــى  وتأثرهــا 

- د. محمــد عي العجمي

يف  واملعلومــات  املكتبــات  علــوم  قســم  يف  مشــارك  أســتاذ   

ــت.  ــة الكوي ــب دول ــي والتدري ــم التطبيق ــة للتعلي ــة العام الهيئ

ــج املشــاركة  ــو: دراســة عوامــل ونتائ منصــات مؤمتــرات الفيدي

ــة«  والحضــور يف املؤمتــرات االفراضي

- أ.د. كال بوكرزازة أســتاذ التعليم العايل -بروفســور- 

 جامعــة قســنطينة2 عبد الحميــد مهري الجزائر 

ــر   ــة ون ــة املعلوماتي ــو اليقظ ــي نح ــث العلم ــات الباح اتجاه

املقــال يف الدوريــات  اإللكرونيــة العلميــة املحكمــة. 

األبحــاث العلميــة (مدة العرض 10 دقائق) 

اســرجاع املعلومــات العلميــة والتقنيــة يف ظــل نظــام الوصــول 

 . الحــر 

- أ. عبد الرزاق بوســمينة 

 أ. د كــال بطوش

ســات االنتاج الفكــرى ىف مجال علم الدواجن. 

- د.محمد أحمــد محمد أحمد 

اإلنتاجيــة البحثيــة والقــدرات العلميــة لــدول منظمــة التعــاون 

اإلســامي: دراســة ســينتومرية

كرثيو. -د.إبراهيم 

مــن جامعــة  العــي  الدكتــور صالــح  األســتاذ  بينــا وضــح 

للمخطوطــات  الســادس  الــدويل  املؤمتــر  رئيــس  الكويــت 

التاريخيــة والوثائــق 

ال شــك أن املخطوطــات والوثائــق التاريخيــة املهمــة تعــد أبــرز 

وســائل اســتعادة املعــاين اإلنســانية والقيــم األخاقيــة التــي 

ــخ  ــب التاري ــن حق ــة م ــة مهم ــة لحقب ــرة العلمي ــرت املس أط
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ــامية،  ــارة اإلس ــه الحض ــذي مثلت ــرق ال ــه امل ــاين بوجه اإلنس

وهــو مــا يوجــب التأكيــد املســتمر عــى رضورة اســتخراج 

ــل لهــذه الحضــارة  ــق ودراســة املخــزون التاريخــي الهائ وتحقي

ــة  ــال الحالي ــة األجي ــدف خدم ــامية، به الس

والوثائــق  وخزائنهــا،  النفيســة  باملخطوطــات  التعريــف 

مــن  بجمهــرة  الحاشــد  الحــي  واللقــاء  املهمــة،  التاريخيــة 

الخــراء العامليــن واملختصــن واملهتمــن بالــراث املخطــوط، 

تجاربهــم. مــن  واالســتفادة 

ــة دعــم جهــود فهرســة، وأرشــفة،  وتســليط الضــوء عــى أهمي

ودراســة، وتحقيــق املخطوطــات والوثائــق التاريخيــة. وقــد 

يف  الــُراث  َدوُر   - وهــي:  الجلســات،  يف  البحــوث  تنوعــت 

ــات  ــة (َمخطُوط ــى الصح ــاظ َع ــة يف الحَف ــُؤولية املُجتمعي املس

ا.د.   - الطـّـب أمنُوذجــا وُجهــود األّمــة يف العَنايــة بــه)  

نجــم عبــد الرحمــن خلــف. 

- املَســُؤولية املُجتمعيّــة اتَِجــاه املخطُوطَــات والــُراث الَحَضــاري 

لألُمــة “املََجــال الربـَـوي أمنُوَذجــا”- ا.د. صالــح العــي. 

- املعرفــة املعجميــة وأهميتهــا يف التحقيــق العلمــي للمخطــوط 

الــرايث- أ.إبراهيــم كاســني. 

األوبئــة  يف  اإلســامية  املخطوطــات  مــن  مختــارة  منــاذج   -

عطــاء  أحمــد  بــن  فــؤاد  د.  والطواعــن -عرضــا ووصفــا- 

اللــه. 

- ابتــكارات العلــاء املســلمن يف مجــال الطــب والجراحــة مــن 

ــان* ــراء باب أ.زه خــال املخطوطــات العلميــة 

املفهــوم،  اإلســامية  الحضــارة  يف  املخطوطــات  أوقــاف   -

جمعــة.  عطيــة  مصطفــى  د.  أ.   - واملســتقبل  والتجربــة، 

هذا وقد أشــار أ.د. محمد يوســف املحمود 

الريعــة  بكليــة  الطابيــة  للشــؤون  املســاعد  العميــد 

والدراســات اإلســامية بجامعــة الكويــت، رئيــس املؤمتــر الثامــن 

لاتجاهــات املتقدمــة يف الدراســات اإلســامية أن هــذا املؤمتــُر 

ــِة  ــبُه بورش ــو أش ــاميِة، وه ــارِة اإلس ــاِت والحض ــى بالدراس يُعن

عمــٍل كبــرٍة يلتقــي فيهــا العلــاُء، والباحثــون مــن أجــِل تبــادِل 

الخــرات، واكتســاِب املعــارِف التخصصيــة، واملهــاراِت العقليــة، 

ــا  ــِة، والقضاي ــادِر الرعي ــع املص ــِل م ــانية؛ للتعام ــِم اإلنس والقي

ــاِت  ــُن التقني ــٍة تتق ــٍة تعليمي ــطية، يف بيئ ــروِح الوس ــِة ب العري

مهــاراِت  وتدعــُم  العلميــة،  البحــوَث  وتشــجُع  الحديثــة، 

ــة  ــامية أصيل ــة إس ــتراف رؤي ــر الس ــدف املؤمت ــال، ويه االتص

ــل الدراســات  ــا اإلســامية املعــارصة، واإلســهام يف تحوي للقضاي

؛  التطبيقــي  الجانــب  إىل  النظــري  الجانــب  مــن  اإلســامية 

بهــدف ســحبها إىل أرض الواقــع؛ خدمــة للبريــة، والربــط 

ــن  ــة واإلنســانية م ــوم الكوني ــة، والعل ــوم الرعي ــن العل ــن ب ب

اإلســامية،  الريعــة  ألحــكام  وفاعــل  ســليم  تفعيــل  أجــل 

ــى  ــات ع ــزت الجلس ــانية. ورك ــتجدات اإلنس ــايرتها للمس ومس

ــي  ــامية وه ــات اإلس ــاول الدراس ــي تتن ــة الت ــاث العلمي األبح

ــوث: ــتة بح س

ــات  ــار (طالب ــة والن ــل الجن ــوال أه ــة بأح ــر الطلب ــز تأث - متيي

م. د زيــاد مظفر ســعيد.  كليــة الربيــة للبنــات أمنوذجــاً) 

- أســاليب اإلرشــاد النفيس من خال ســورة البقرة 

محمــد.  عيــيس  د.فاطمــة 

األوراق  إصــدار  يف  وأثرهــا  والفضــة  الذهــب  ربــا  علــة   -

النقدية: دراســة وصفيــة تحليلية (الدينــار الليبي أمنوذجا) 

د. محمــد الحســن محمــد حامــد الحضــري 

ــات  ــد املعاق ــهرية عن ــدورة الش ــف ال ــم لوق ــتئصال الرح - اس

أ.مآب معاوية ناشــف.  عقليًــا 
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التعامــل مــع املخالــف دراســة  القــرآن الكريــم يف  - مقاصــد 

عبــد اللــه كركيــش .  تأصيليــة تحليليــة 

- (التعزيــز النفــيس ملواجهــة األعــداء مــن منظــور قــرآين) 

البوســعيدي. خليفــة  بــن  ســعيد  بــن  د.أحمــد 

هــذا وقــد اوضــح رئيــس املؤمتــر الــدويل الثالــث للعلــوم الربويــة 

والنفســية األســتاذ الدكتــور عبــد الــرزاق مختــار محمــود، جامعــة 

ســيوط، مــر،   أن عــدد جلســات املؤمتــر قــد بلغــت :  (3) ثــاث 

جلســات، 

وعدد الباحثن املشــاركن: (27) ســبعة وعرون باحثا مشــاركا. 

الســعودية   العربيــة  اململكــة  منهــا:  عربيــة،  دول  عــدة  مــن 

ومــر، واإلمــارات، والعــراق، والجزائــر، وعــان، وفلســطن، 

واليمــن.

وُعقدت الجلســة األوىل برئاســة أ. د/ عبدالرازق مختار محمود

التعليــم  أنظمــة  تطويــر  حــول:  مشــاركات  عــدة  وتضمنــت 

الخــرات  بعــض  ضــوء  يف  العربيــة  بالجامعــات  اإللكــروين 

ــم العــايل،  ــات التعلي ــة تحدي ــة ملواجه ــول املمكن املعــارصة، والحل

ــا،  ــات معالجته ــة ومقرح ــات التعليمي ــتخدام املنص ــات اس وتحدي

ومظاهــر  عامــات  فحــص  لقامئــة  الســيكومرية  والخصائــص 

التعلــم. صعوبــات  ذوي  األطفــال 

والجلســة الثانية برئاســة أ. د/ داود الحدايب

التــي تواجــه  وشــملت موضوعــات متنوعــة منهــا: املعوقــات 

ــن  ــة ب ــايل، والعاق ــم الع ــات التعلي ــي يف مؤسس ــم الجامع التعلي

لــدى  النفســية  بالوحــدة  والشــعور   19 كوفيــد  مــن  الخــوف 

ــت وعاقتــه  الطلبــة اليمنيــن يف الصــن، واإلدمــان عــى اإلنرن

ببعــض املتغــرات، وتعليــم اللغــة العربيــة إلكرونيًــا يف ظــل أزمــة 

كورونــا، وجــودة األبعــاد التنظيميــة والفيزيقيــة للمؤسســات 

التعليميــة ودورهــا يف تحســن املنــاخ املــدريس.

وترأس الجلســة الثالثة أ. د/ ســعيد بن ســليان الظفري

وتناولــت الجلســة عــدة موضوعــات شــملت: تصــورات متعلمــي 

التعليميــة  األنشــطة  نحــو  بغرهــا  الناطقــن  العربيــة  اللغــة 

الســحابية القامئــة عــى مدخــل الــذكاءات املتعــددة، وعوامــل 

الربــوي رؤيــة  والتجديــد  تعلمهــا،  الكتابــة وطــرق  اكتســاب 

معــارصة، ومحاولــة التأســيس األنرثوبولوجيــا وجوديــة يف فلســفة 

كركجــارد، ومســاهمة األبيــاد يف تعزيــز الدنــج لــدى الطلبــة 

ذوي اإلعاقــة البريــة يف التعليــم.

فيــا أشــار األســتاذ الدكتــور ســعد ســلان املشــهداين رئيــس 

الوعــي  وصناعــة  الرقمــي  لإلعــام  الثالــث  الــدويل  املؤمتــر 

لجاهــري ا

والــذي عقــد برعايــة مركــز البصــرة للبحــوث والتطويــر اإلعامــي 

يف العــراق، إىل أن هــذا املؤمتــر جــاء يف وقــت تشــهد فيــه املنطقــة 

وعيــاً سياســيا واجتاعيــا، متثــل يف رفــض االســتبداد والفســاد 

ــة،  ــة الجامع ــى الهوي ــاظ ع ــي يف الحف ــي الوع ــة وتنام والطائفي

ــة  ــي يف تنمي ــام الرقم ــف اإلع ــم توظي ــد ت ــة، وق ــض التبعي ورف

هــذا الوعــي وتنظيــم آليــات التعبــر عــن ذلــك، ألجــل ذلــك 

ــا.  كلــه واســهاما يف التوافــق مــع الحــراك العلمــي املتصاعــد عاملي

ــل  ــن التضلي ــي ب ــام الرقم ــاور املؤمتــر، عــى اإلع وركــزت مح

الدعــايئ واملســؤولية االجتاعيــة، واملســؤولية األخاقيــة لوســائل 

ــة  ــهامات الربي ــة، واس ــات الصحي ــاه االزم ــة اتج ــام الرقمي اإلع

ــا  ــة ودوره ــات الرقمي ــة، والكفاي ــئة االجتاعي ــة يف التنش الرقمي

ــز  ــي ودوره يف تعزي ــي الرقم ــي، والوع ــن املجتمع ــز األم يف تعزي

ــة. ــة الرقمي ــم املواطن قي

وتضمن جلســته ســبعة بحوث وهي:

ــات  ــراح يف الفضائي ــيخ ج ــي الش ــة ح ــة ألزم ــة اإلعامي - املعالج

ــي.  ــن صدوق ــة أ.ياس اإلخباري

الهــادي  د.عبــد  الدولــة-  حايــة  يف  اإلعاميــة  املســؤولية   -

الزيــدي. 

- إجــراءات التحقيــق يف الجرائــم اإللكرونيــة (دراســة عــى ضــوء 

التريعــن الجزائــري واملقــارن). - د.خنفــويس عبــد العزيــز. 

ودورهــا  الجامعيــة  املواقــع  يف  الرقميــة  العامــة  العاقــات   -

كشــكول.  عبــود  محســن  أ.د   - املواطنــة  بقيــم  بالتوعيــة 

أ.م.د ســهاد عادل جاسم. 

- تزاحــم املســؤوليات يف العمــل االعامــي يف ضــوء النظريــة 

الزيــدي.  احمــد  طــه  أ.د.  االســامية لإلعام 

عنــد  الرقميــة  املواطنــة  لقيــم  الجامعــي  الشــباب  إدراك   -

اســتخدامهم مواقع التواصل االجتاعي – دراســة مســحية 

الجبــوري.  خلــف  حســن  الديــن  ســيف  م.م 

مــن  الفيســبوك  موقــع  اســتخدام  اإلجتاعيــة يف  املســؤولية   -

وجهــة نظر أســاتذة كليات اإلعام يف الجامعــات العراقيــة 

أ.م.د.جــال عبــد نامــوس. 
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العدد الخاصصدى ُأريد

ــي  ــل العلم ــات املحف ــش فعالي ــى هام ــد ع ــة أُري ــت منص أعلن

ــو  ــران / يوني ــرة 15-20 حزي ــد للف ــذي عق ــن وال ــدويل الثام ال

نــدوة تطويــر  القعــدة وضمــن فعاليــات  5-10 ذو  املوافــق 

لتطويــر  ُل  األوَّ ويلُّ  الــدَّ املُؤمَتــُر  عــن  العربيــة  الجامعــات 

ــذي ســيُعقد تحــت  ــة وال ــِة والناطقــة بالعربي الجامعــاِت العربي

ــدة 3  ــة« ومل ــؤولية مجتمعي ــة ذات مس ــات عربي ــعار »جامع ش

أيــام للفــرة 24-26 ســبتمر 2021 املوافــق 17-19 صفــر 1443 

ــة : هـــ ضمــن املحــاور التالي

املحــور األول: الرؤيــة املســتقبلية لتطويــر التعليــم والتعلــم 

بالجامعــات العربيــة

املحــور الثــاين: الرؤيــة املســتقبلية لتطويــر البحــث العلمــي 

العربيــة بالجامعــات 

وتصنيــف  األكادميــي  واالعتــاد  الجــودة  الثالــث:  املحــور 

العربيــة الجامعــات 

الجامعــات  وتطويــر  والحوكمــة  القيــادة  الرابــع:    املحــور 

العربيــة

املحــور الخامــس : آفاق االســتثار يف الجامعات العربية 

 برعاية أكثر من 6٠ جامعة شريكة
 اإلعالن عن تنظيم المؤتمر الدوليُّ األوُل لتطوير الجامعات العربية والناطقة بالعربية

املحور الســادس : الجامعات واملســؤولية املجتمعية

ويهدف املؤمتر اىل 

األكادمييــة  الجامعــات  بــن  تفاعليــة  إيجابيــة  صلــة  إيجــاد 

وهيئــات  الرســمية،  الحكوميــة  املؤسســات  وبــن  العربيــة، 

التعليــم. يف  والعاملــة  املهتمــة  املــدين  املجتمــع 

تزويــد املؤسســات الحكوميــة العربيــة بأفــكار متنوعــة عــن 

طرائــق تطويــر التعليــم.

ــى  ــرب ع ــن الع ــن والربويِّ ــن واألكادميي ــِم املفكري ــحذ ِهَم َش

إجــراء أبحــاٍث تعاونيــة عــر املجاميــع البحثيــة لتقديــم خاصــة 

أفكارهــم، وُرؤاهــم حيــال هــذه القضيــة الربويــة واملجتمعيــة 

املُهمــة.

تنشــيط حركــة البحث العلمي بــن الجامعات العربية.

تطويــر  تســهم يف  قــد  التــي  واملقرحــات   الحلــول  تقديــم 

العربيــة الجامعــات 

رصــد املشــكات والتحديــات التــي تواجــه الجامعــات العربيــة 

وتقديــم الحلــول املقرحــة لهــا.

رســم تصــورات مقرحــة ألدوار الجامعــات العربية يف املســتقبل.
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وهي تطفئ شمعتها الخامسة
حزمة جديدة من الخدمات المجانية لـ)ُأريد( هذا العام

ــات  ــن الخدم ــة م ــا مجموع ــد) عــن اطاقه ــت منصــة (أُري أعلن

املتميــزة يف الفــرة القادمــة وذلــك خــال حفــل مــرور نصــف عقد 

عــى تأســيس منصــة اريــد والــذي عقــد عــن بعــد يــوم الســبت 

2021/5/15م ومــن هــذه الخدمــات:

أوال: معامــل التواصــل العلمــي C-Index : مــؤرش يتيــح احتســاب 

نشــاط الباحــث مبعــادالت رياضيــة وبــاوزان معياريــة، مثــل: عــدد 

الزيــارات، وعــدد مــرات التحميــل لبحوثــه، وعــدد املتابعــن لــه، 

واالنشــطة العلميــة وعــدد االوســمة التــي حصــل عليهــا الباحــث 

وعــدد املدونــات العلميــة والتفاعــل مــع هــذه املدونــات من قبل 

االعضاء.

ثانيــا: DOI: وهــي خدمــة إســناد رقــم تعريفي للملفــات الهادفة 

عــى غــرار هويــة الباحــث العريب، فســيتم يف هــذه الخدمة إســناد 

رقــم تعريفــي مــع تفاصيــل امليتا لــكلِّ ملــفٍّ علميٍّ هــادف.

ثالثــا: أكادمييــة البحــث العلمــي: عبــارة عــن مجتمــعٍ مــن 

املجتمعــات العلميــة، ويكــون بتظافــر أعضــاء املنصــة للحصــول 

عــى دليــِل قيــٍم يف املفاهيــم املســتحدثة يف مجــال البحــث 

ــث. ــيٍّ للباح ــٍل مرجع ــون بدلي ــا يك ــبه م ــو أش ــي، ه العلم

رابعــا: بطاقــة الباحــث، وتكــون بطاقة باســتيكية؛ أي أشــبه بجواز 

ســفر للباحث.

خامســا: مركــز خــرة لخدمــات الباحثــن: وهــو عبــارة عــن مركــٍز 

ــِم خدمــاٍت للباحثــن مقابــل رســوم معينــة، مثــا:  خــاصٍّ لتقدي

للتصميــم أو الرجمــة.

سادســا: مكتبــة عــامل: أي كل عامل ميكن أن ينشــئ مكتبته الخاصة؛ 

فرفــع فيهــا مــا ميلكه مــن كتب.

ســابعا: نظــام إدارة املؤمتــرات وهــو نظــام تعمــل بــه منصــة اريــد 

وســيتم اتاحتــه للمؤسســات الريكة.

ثامنــا: توثيــق مراحــل البحــث العلمــي: يُوثِّــق بها الباحث املســرة 

ــا لبحوثــه مــن  العلميــة للنتــاج العلمــي، وتحــوي رســًا توضيحيًّ

بدايــة مســرته العلمية.

تاسعا: تطبيق منصة (أُريد).

عــارشا: تقريــُر مــؤرشات (أُريــد) ( الباحــث، املجــات، الجامعــات، 

املراكــز البحثيــة): ويصدرهــا كالتقريــر العلمــي الســنوي ملنصــة 

(أُريــد).

الحــادي عــر: موســوعة بــراءات االخــراع و االنجــازات العلميــة 

ــة  ــل جائح ــن يف ظ ــن املاض ــال العام ــد خ ــة اري ــاء منص العض

ــا وســيتم االعــان عنهــا الســتقبال انجازاتكــم العلميــة  كورون

الثــاين عــر: شــهادة االنتســاب للمنصــة وكتــاب التاييــد - مجانــا 

للجميع

الثالث عر: استحداث مجاميع بحثية جديدة:

- مجموعــة مــروع »معجــم منصة أُريــد الدوليــة يف املصطلحات 

ــي  ــوم العامل ــة« »الي ــدرات الخاص ــذوي الق ــية ل ــة والنفس الربوي

لإلعاقــة« هــو املوعــد النهــايئ املقــرح إلصــدار املعجــم.

- مجموعــة اصــدار كتــاب »مــا اليســُع الباحــث جهلــه« الصــدار 

ــا  ــد دلي ــي ويع ــم املســتحدثة يف البحــث العلم ــاب باملفاهي كت

مرجعيــا

- مجموعة اليوم العاملي لألرامل.

ــن التفســر األصــويل واملقاصــدي  ــاب جاعــي ع ــة كت - مجموع

للقــرآن الكريــم.

- موسوعة جائحة كورونا.

- االتجاهات البحثية يف ظل جائحة كوفيد - 19

- املسؤولية املجتمعية يف املؤسسات التعليمية

- كتاب تصنيع منظومات النانوتكنولوجي من االسواق املحليه
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جولة في حسابات التواصل االجتماعي لمنصة )ُأريد(

باعتبارهــا  اســتثنايئ،  بشــكل  ونشــاطًا  تجاهلــه  ميكــن  ال  واقعــا  متثــل  االجتاعــي  التواصــل  وســائل  باتــت 

وســيطا حاســا يف تــداول املعلومــات التــي يحتاجهــا النــاس، مــن علــم ومعرفــة، كــون التطــور التكنولوجــي 

ــاة  ــط حي ــر من ــر يف تغي ــن أث ــه م ــا ل ــامي، مل ــريب واإلس ــامل الع ــا يف الع ــاد التكنولوجي ــم أبع ــن أه ــداً م ــى بُع أضح

ــى  ــول ع ــيلة األوىل للحص ــخاص الوس ــن األش ــر م ــره كث ــث يعت ــت، حي ــى اإلنرن ــد ع ــاد املتزاي ــخاص، واالعت األش

ــة  ــرا مقارن ــا كث ــف وقت ــهلة ال تكل ــة س ــة بطريق ــي املعلوم ــة، وتلق ــة واملهني ــاريع الحياتي ــكار واملش ــم لألف الدع

الناطقــن  والباحثــن  للعلــاء والخــراء  الدوليــة  دأبــت منصة(أُريــد)  املنطلــق  أخــرى، ومــن هــذا  بوســائل 

بالعربيــة، إلنشــاء عــدة صفحــات لهــا، عــر أهــم شــبكات التواصــل االجتاعــي، ليتــم التواصــل واملتابعــة 

ــه ــر اهتام ــبه ويُث ــوى يناس ــددة وألي محت ــا املتع ــاج لخدماته ــذي يحت ــو ال ــث والعض ــع الباح ــارش م ــكل مب بش

ألكــرث  متابعيــه  عــدد  وصــل  الــذي  بــوك:  الفيــس 

ــار  ــر أخب ــه لن ــأيت أهميت ــب، وت ــف معج ــن 220 أل م

ــطة  ــرات وأنش ــق باملؤمت ــي تتعل ــة الت ــاطات املنص ونش

ــدوات  ــارضات والن ــة واملح ــة للمنص ــات الريك الجامع

الحاصلــن  الباحثــن  تهنئــة  إىل  باإلضافــة  العلميــة 

ــة  ــع االجتاعي ــر املواضي ــم ن ــا يت ــمة، ك ــى األوس ع

والثقافيــة والعلميــة، والعامــة، وهنــاك الكثــر مــن 

املواضيــع التــي حققــت تفاعــا كبــرا قــد وصــل عــدد 

األشــخاص املتفاعلــن لهــا ألكــرث مــن 230 ألــف شــخص، 

أمــا املعــّدل الوســطي للنــر اليومــي مــا بــن 8 إىل 

ــوًرا إن  ــل إىل 20 منش ــد تص ــوم، وق ــورات بالي 10 منش

كان هنــاك فعاليــة تعريفيــة أو علميــة تتبناهــا املنصــة

مها شرف

العدد الخاصصدى ُأريد



40

التلغــرام: يــأيت بالرتيــب مــن حيــث األهميــة والتفاعــل 

املنتســبن  عــدد  وصــل  وقــد  بــوك،  الفيــس  بعــد 

لقناتهــا مــا يقــارب 6040 شــخص، وجلهــم تقريبــا 

والباحثــن،  العلــاء  مــن  باملنصــة  املســجلن  مــن 

بــوك، كونهــا تختــص  الفيــس  وهــي تختلــف عــن 

بنــر األنشــطة واألخبــار التــي تتعلــق باملنصــة فقــط.

 أمــا الوســيلة الرابعــة فهــي )اليوتيــوب( حيــث وصــل 

عــدد املشــركن بقناتهــا نحــو 7220 ألــف مشــرك وتعــد 

هــذه القنــاة وســيلة مهمــة ألعضــاء منصــة (أُريــد) مــن 

الباحثــن والعلــاء كونهــا تعــد مرجعــا لجميــع النــدوات 

واملحــارضات التــي يتــم عقدهــا عــى هامــش املحافــل 

واملؤمتــرات، فتضــم مجموعــة مــن حلقــات برنامــج 

ــدارات  ــة إىل إص ــه، باإلضاف ــث جهل ــع الباح ــا ال يس م

متسلســلة مــن الرامــج العلميــة الكاملــة التــي عقــدت 

يف نظــام عليــم منهــا أســبوع البحــث العلمــي املتقــدم، 

ــر،  ــول الح ــبوع الوص ــة، وأس ــة اإلعامي ــبوع الثقاف وأس

ــن  ــات تتضم ــة إىل فيديوه ــر، باإلضاف ــك الكث ــر ذل وغ

آليــة عمــل املنصــة وطريقــة التســجيل واالنضــام، 

التعريفيــة  النــدوات  وأهــم  انطاقتهــا  وبدايــة 

والعامليــة. العربيــة،  الجامعــات  يف  عقــدت  التــي 

ــن املنصــة  ــة ب ــة وصــل حقيقي وآخــر وســيلة تعــد صل

وأعضائهــا بشــكل مبــارش هــي )الوتســاب( التــي تضــم 

مجموعــات خاصــة تتعلــق باملنصــة ونشــاطاتها ومجلس 

اإلدارة وأعضــاُء اللجنــة االستشــارية وغرهــا الكثــر مــن 

املجموعــات الحيــة التــي لهــا دور كبــر يف متابعــة ســر 

العمــل بطريقة تفاعلية ولينة مــن غر عقبات أو عوائق.

ــا يف  ــائل ومتيزه ــذه الوس ــة ه ــن أهمي ــم م ــى الرغ وع

ــن  ــدر م ــر ق ــن أك ــة ب ــاطات املنص ــار ونش ــر أخب ن

الباحثــن واإلعضــاء، إال أن الريــد اإللكــروين الــذي يصدر 

مــن نظــام املنصــة األســايس يعــّد البــاب األول ملــّد 

العضــو بــكل مــا هــو جديــد مــن نشــاطات وفعاليــات 

أعــى  عــى شــكل رشيــط  إمــا  تظهــر  ومســابقات 

ــدوة  ــة أو ن ــه أي فعالي ــى ال يفوت صفحــة الباحــث، حت

ــد املرســل  ــدة تتبناهــا املنصــة أو مــن خــال الري جدي

إلمييــل كل باحــث مســجل يف منصــة (أُريــد) العلميــة. 

وصــل  حيــث  )توتــري(  هــي  الثالثــة  الوســيلة  أمــا 

عــدد متابعيــه إىل 1800 متابــع، وال يختلــف كثــرا 

مــن  بــوك  الفيــس  املتبــع يف صفحــة  املنهــج  عــن 

ــات  ــايف والفعالي ــي والثق ــوى التعليم ــر املحت ــث ن حي

ــبب  ــرا بس ــل ن ــى أق ــه يبق ــة، لكن ــص املنص ــي تخ الت

ــرة،  ــورات الكب ــن املنش ــد م ــي تح ــر الت ــة التوت سياس

ــي تحقــق  ــدات املهمــة الت ــم االقتصــار عــى التغري ويت

الفائــدة واملتعــة للباحــث املنتســب لهــا بــذات الوقــت.
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موســوعة  الدوليــة  (أُريــد)  منصــة  أطلقــت 
بالعربيــة  الناطقــة  العلميــة  بالكفــاءات  خاصــة 
غــرار  عــى  العلمــي  التواصــل  ملعامــل  وفقــا 
التــي  التواصليــة  العلميــة  الشــخصيات  موســوعة 
أطلقــت العــام املــايض 2020م، حيــث ضــم أبــرز 
 الشــخصيات التواصليــة يف منصــة (أُريــد) الدوليــة.

ــة  ــات العلمي ــف بالقام ــدف املوســوعة اىل التعري وته
تصنيــف  و  وإحصائهــم،  العربيــة  باللغــة  الناطقــة 
العلــاء والباحثــن بحســب معامــل التواصــل العلمــي، 
ــاِء  ــة  لبن ــا اإليجابي ــدوة بصورته ــة بالق ــز الربي وتعزي
عــن  واالبتعــاد  رمــوزاً  العلــاء  مــن  يتخــذ  جيــل 
ــي العلمي  القــدوات الســلبية، فضــاً عــن  ترشــيد التلقِّ
عــن طريــق التعريــف بالعلــاء والباحثــن األصــاء ال 
ــاء  ــى االرتق ــل ع ــة إىل العم ــاء، إضاف ــاء الدخ األدعي
 بالــرح العلمــّي يف الــدول الناطقــة باللغــة العربيــة.

ــى  ــا تعن ــوعة أنه ــذه املوس ــزات ه ــم ممي ــن أه إن م
يف  العربيــة  باللغــة  الناطقــن  والخــراء  بالعلــاء 
التخصصــات  جميــع  وتضــم  بالعــامل،  مــكان  أي 
وتوثــق  الشــمولية،  صفــة  يعطيهــا  مــا  العلميــة 
 ، حياتهــم  يف  والخــراء  والباحثــن  العلــاء  لهــؤالء 
ــا،  ــات غالب ــن الراجــم للوفي ــوف يف تدوي ــا للأمل خاف
ــة،   ــة ومطبوع ــختن إلكروني ــوعة  بنس ــدر املوس وتص
القتنائهــا  وتســهيا  التقنــي  للتطــور  ومواكبــة 
ملحتــوى  الســنوي  والتحديــث  إليهــا،  والرجــوع 

)ُأريد( .. موسوعات علمية توثق للتاريخ المنتج البحثي العربي

.ISBN دويل  تعريــف  برقــم  تصــدر   املوســوعة، 
ــن  ــوعة تتضم ــر اإلدراج يف املوس ــار اىل ان معاي ويش
الباحــث   يكــون  حيــث  القواعــد،  مــن  مجموعــة 
حاصــا عــى وســام »باحــث مبــادر« مــن منصــة 
»(أُريــد)«، وحاصــا عــى شــهادة دراســات عليــا مــن 
إحــدى املؤسســات العلميــة املعــرف بهــا، ولديــه 
ــث  ــة الباح ــة يف صفح ــة موثق ــطة علمي ــة أنش خمس
ــة  ــه عضوي ــة، ولدي ــة العربي يف املنصــة، وناطــق باللغ
ــٌة  ــد)« وموثق ــة »(أُري ــر منص ــة (غ ــة علمي يف مؤسس
الباحــث. صفحــة  يف  املختــرة  النبــذة  قســم   يف 

ــة يف  ــون درج ــدة أن تك ــد) جاه ــة (أُري ــعى منص تس
ــال  ــن خ ــا ، م ــاء رصوحه ــة يف بن ــوم ولبن ــلم العل س
تبنــي هــذه املوســوعة علــا أنــه قبــل عــام اصــدرت 
أُريــد  منصــة  »موســوعة  بعنــوان  االوىل  النســخة 
للعلــاء والباحثــن والخــراء- تراجــم للشــخصيات 
العلميــة التواصليــة«، واليــوم تصــدر النســخة الثانيــة 
العلميــة  بالكفــاءات  للتعريــف  املوســوعة  مــن 
بلــغ  ان  بعــد  (أُريــد)  منصــة  نظــام  يف  املســجلة 
عــدد أعضائهــا 70 ألــف مــن خــال هــذه املوســوعة 
ــزت  ــة ومتي ــة للشــخصيات التواصلي ــدة واملحدث الجدي
العلمــي  التواصــل  معامــل  احتســاب  باعتادهــا  
  ARID Score ونقــاط النشــاط العلمــي C-Index
بــاوزان معياريــة ملجموعــة مــن املتغــرات واملــؤرشات 

ــد. ــة اري يف منص

موسوعة منصة )ُأريد( للعلماء والخبراء والباحثين الناطقين بالعربية
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تضمــن هــذا الكتــاب ســتة فصــول، ومعجــاً 
فيــه،  الــواردة  املصطلحــات واملفاهيــم  بأهــم 
ــه،  ــاول الفصــل األول(الحــدث العلمــي: تعريف تن
الثــاين(  الفصــل  وتنــاول  وأنواعــه)،  وتاريخــه، 
ضوابطهــا،  العلميــة:  األحــداث  يف  املشــاركة 
ومقتضياتهــا)، وتنــاول الفصــل الثالث(اإلجــراءات 
يف  املتبعــة  القواعــد  و  األصــول  التنظيميــة: 
ــة)،  ــة الدولي ــداث العلمي ــم األح ــر و تنظي تحض
ــداد  ــدة يف إع ــارب رائ ــل الرابع(تج ــاول الفص وتن
وتنظيــم األحــداث العلميــة، املحفــل العلمــي 
ــاول الفصــل الخامس(قامئــة  ــدويل منوذجــا)، وتن ال
العربيــة  العلميــة  األحــداث  وأهــم  بأحــدث 
و  األخر(نصائــح  الفصــل  وتنــاول  الدوليــة)  و 
ــة). ــة الدولي ــداث العلمي ــاح األح ــات إلنج توجيه

تجربــة  كونــه  الكتــاب  هــذا  اهميــة  وتــأيت 
ســيف  الدكتــور  الكتــاب   ملؤلــف  رائــدة 
الســويدي الســبق يف إظهــار أهميــة الحــدث 
ــل،  ــدوة، املحف ــددة (الن ــكاله املتع ــي بأش العلم

كتاب صناعة المحافل الدولية )التخطيط والتنظيم والتفعيل(

الحلقــة  العمــل،  ورشــة  املؤمتــر،  الكونغــرس، 
الحلقــة  االستكشــافية،  الرحــات  النقاشــية، 
ــدورة  ــدى، ال ــي، املنت ــرض العلم ــية، املع النقاش
التأكيــد  مــع  املســتديرة)  املائــدة  التدريبيــة، 
عــى نجــاح املؤلــف يف تســليط الضــوء عــى 
ــل  ــم وتفعي ــط وتنظي ــة يف تخطي ــة املعرف أهمي
التــي تعكــس درجــة  العلميــة  ادارة املحافــل 
ــن  ــن م ــن اإلداري ــن املهني ــتوى متك ــم ومس الفه
العلميــة  واملحافــل  املؤمتــرات  إدارة  كيفيــة 
والتــي لهــا تأثــر كبــر عــى نجــاح أو فشــل 

الفعاليــات. هــذه 
ــة  ــة نوعي ــون إضاف ــاب إىل  أن يك ــعى الكت ويس
يف املكتبــة العربيــة لإلحاطــة بهــذه الصناعــة 
ــاً  ــاً عربي ــكل مرجع ــا وأن يش ــب جوانبه ــن أغل م
للباحــث واملهتــم بهــذا املجــال و يكــون لــه 
املصــادر  نــدرة  مــع  خاصــة  وموجــه،  دليــل 
واملراجــع العربيــة املتوفــرة يف هــذا املوضــوع 
ــي املنصــة . ــة لباحث ــدة علمي ــن فائ ــود م ــا يع مب
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تضمــن الكتــاب مثانيــة فصــول كانــت عــى النحــو 
التــايل : حيــث كان الفصــل األول عــن تعريــف مفهــوم 
»الهويــة (العامــة) الشــخصية« ونبــذة تاريخيــة حــول 
األطــر  ناقــش  الثــاين  والفصــل  وتطورهــا،  نشــأتها 
ــا  ــي تتأســس عليه ــة الت ــة واملرتكــزات النظري املرجعي
املاركــة الشــخصية، والفصــل الثالــث ويتضمــن تعريف 
وأهدافهــا  وخصائصهــا  وميزاتهــا  العلميــة  للهويــة 
ــة  ــاول عنارصالهوي ــع فتن ــا الفصــل الراب ــا، أم ووظائفه
العلميــة للباحــث مــن حيــث االســم الســات املميــزة 
العلميــة  والســرة  التخصــص  ومجــال  للشــخصية 
للباحــث كــا يتضمــن هــذا الفصــل محــورا حــول 
ــج  ــذايت ويعال ــويق ال ــث والتس ــة للباح ــة العلمي الهوي
ــذايت  ــويق ال ــد التس ــة وفوائ ــا أهمي ــن أوله موضوع
للباحــث وثانيهــا التســويق الــذايت وشــبكات التواصــل 
ــن  ــز عــى محوري االجتاعــي، والفصــل الخامــس ترك
رئيســين هــا: مراحــل بنــاء الهويــة العلميــة للباحــث 
والوســائط املســتعملة يف ذلــك، أمــا الفصــل الســادس 
فتنــاول بالتفصيــل  مفهــوم وأهميــة شــبكات التواصــل 
ــث  ــبة للباح ــبكات بالنس ــذه الش ــي ودور ه االجتاع
عــى  الضــوء  يســلط  الســابع  والفصــل  األكادميــي، 
االســتخدام األكادميــي لشــبكات التواصــل االجتاعــي 
ويشــتمل عــى املحــاور التاليــة: شــبكات التواصــل 
املبــادئ  الشــخصية،  العامــة  وبنــاء  االجتاعــي 
األساســية لبنــاء عامــة شــخصية مميــزة عــى مواقــع 

كتاب صناعة الهوية العلمية
لتعزيــز  اســراتيجية  رســم  االجتاعــي،  التواصــل 
تواجــد الباحــث عــى شــبكات التواصــل االجتاعــي، 
خطــوات عمليــة لبنــاء الهويــة عــى شــبكات التواصــل 
تقييــم  توجيهيــة،  وإرشــادات  نصائــح  االجتاعــي، 
تأثــر الباحــث يف الشــبكات االجتاعيــة، أدوات عــرض 
ــراً  ــي، واخ ــل االجتاع ــبكات التواص ــات لش االحصائي
التدويــن  موضــوع  عــن  يتحــدث  الثامــن  الفصــل 

ــة . ــوث األكادميي ــر البح ــز ون ــدف تعزي به
ومبــادئ  أســس  عــى  الضــوء  الكتــاب   يســلط 
والخــراء  للعلــاء  العلميــة  الهويــة  وتوجيهــات يف 
ــاء  ــى الفض ــع أو ع ــى أرض الواق ــواء ع ــن س والباحث
االفــرايض مبــا فيــه مــن شــبكات التواصــل االجتاعــي 
ومنصــات نــر وتبــادل ومشــاركة األعــال والبحــوث 
األكادميية،كــا يشــكل دليــا  واألوراق والدراســات 
ــه  ــور اســم الباحــث وأعال ــرص ظه ــادة ف ــا لزي عملي
ــز تواجــده عــى  عــى محــركات البحــث وســبل تعزي
مراتــب  نحــو  بأعالــه  الدفــع  وطــرق  اإلنرنــت 
متقدمــة عربيــا ودوليــا، إضافــة  إىل  إرشــاده إىل أهــم 
ــم  ــاع دائ ــى اط ــه ع ــي تجعل ــات الت األدوات واملنص
بخصــوص درجــة تأثــره ومــدى تفاعــل جمهــوره، 
ــات  ــال الخدم ــن خ ــه م ــع أعال ــه م ــاءه وأقران زم
العديــدة التــي تقدمهــا هــذه األدوات يف تقييــم األثــر 
وقيــاس التأثــر وعــرض التحليــات والكشــف عــن 

النتائــج واإلحصائيــات.
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هــذا الكتــاب »ســرة منصــة« يتحــدث عــن قصــة 
الحديــث  بــن  جمعــت  التــي  (أُريــد)  منصــة 
واســتعرضت  واالحصائيــات  االرقــام  ولغــة  املبــارش 
املســتقبل. واســترافات  والحــارض   التاريــخ 

والعلــاء  والخــراء  للباحثــن  اريــد  منصــة  وتعــد 
الناطقــن بالعربيــة تجربــة رائــدة يف تحقيــق التواصــل 
العلمــي بــن املتكلمــن بلغــة الضــاد، ومتيــزت بالتطــور 
ــد  ــك جدي ــام اال وهنال ــن ع ــا م ــتمر، وم ــو املس والنم
تقدمــه منصــة (أُريــد) ســواء عــى مســتوى الخدمــات 
ــي  ــة الت ــاحة الجغرافي ــا أو املس ــي تقدمه ــة الت العلمي
إليهــا  تنتســب  التــي  العلميــة  والقامــات  تغطيهــا، 
 والجامعــات واملؤسســات البحثيــة التــي تتعــاون معهــا.

خمســة أعــوام بلغــة املؤسســات العلميــة عمــر قصــر 
، ولكنهــا يف عــامل االنرنــت حقبــة تجــذر ألصولهــا 
ــد  ومتــأل االفــاق مبشــاريعها، وقــد اغتنمــت منصــة أُري
هــذه الســنوات حتــى اصبحــت معلــا علميــا ورصحــا 

ــاب. ــل واالعج ــتحق التأم ــرة تس ــا وظاه تواصلي

كتاب سيرة منصة

منهــا  كان  املحــاور  مــن  العديــد  الكتــاب  تضمــن 
ونشــأتها  اإللكرونيــة  باملنصــات  التعريــف 
ــي  ــل الخط ــوذج العم ــن من ــال م ــامها، واالنتق وأقس
ــه  ــبيك ميزات ــر الش ــبيك، التأث ــل الش ــوذج العم إىل من
وفوائــده، خاصيــة التعلــم الــذايت للمنصــات، التحــول 
املنصــات،  اقتصــاد  إىل  الــركات  اقتصــاد  مــن 
اســراتيجيات إطــاق املنصــة الناجحــة، التحــول مــن 

الحديثــة. اىل  التقليديــة  املنافســة  نطــاق 
ويهــدف الكتــاب بجميــع فصولــه  إىل تقديــم مرجــع 
ودليــل يعــد األول مــن نوعــه باللغــة العربيــة الــذي 
اســتطاع تنــاول هــذا املوضــوع بأســلوب منهجــي 
ــة  ــة  بأهمي ــة اىل التوعي ــادف  باالضاف ــدروس وه م
تكويــن  وكيفيــة  االلكرونيــة  املنصــات  اقتصــاد 

ــز. ــو التمي ــا نح نجاحه

كتاب صناعة المنصات الرقمية
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تــم  حيــث  واالحصــاءات  االرقــام  بلغــة  العلمــي  العطــاء  مــن  عقــد  نصــف  يف  (أُريــد)  منصــة  انجــازات 
التقريــر  (أُريــد) العــداد هــذا  بيانــات منصــة  املبــارشة عــى قاعــدة  العــرات مــن االســتعامات  اجــراء 
الــذي يــرسد قصــة منصــة اريــد وانجازاتهــا بلغــة االرقــام املبــارشة، فكــا يقــول خبــر التســويق فليــب 
كوتلــر »مــا ال ميكــن قياســه ال ميكــن تطويــره« وحتــى تســتمر عجلــة التطــور يف منصــة (أُريــد) وجــب 
عطائهــا  مــن  عقــد  نصــف  يف  اريــد  منصــة  انجــازات  بهــا  ونقيــس  االرقــام  بلغــة  نتعامــل  أن  علينــا 
حديثًــا. صــدر  الــذي  منصــة«  »ســرة  لكتــاب  اعددتــه  كامــل  لفصــل  ملخــص  التقريــر  وهــذا   العلمــي 
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   عــدد الزيــارات لصفحات األعضاء : 22502412
  عدد املشــاريع البحثيــة املوثقة لألعضاء : 2322

  عــدد امللتقيــات الثقافية لألعضاء : 10
  الفعاليات:

  عــدد النــدوات التعريفية  باملنصة : 92
  عدد النــدوات العلمية : 22 ندوة

  عدد املحافــل العلمية : 7 
  عــدد املؤمتــرات العلمية : 45 مؤمتر

  عدد املجموعــات البحثية : 5
  اإلعــالم واالتصال الرقمي:

  عدد مرات الظهور يف وســائل االعام : 48
  عــدد املتابعــن يف الفيس بوك : 220,293

  عــدد املتابعن يف توير : 1701
  عــدد املتابعن يف تلغرام : 5799

 إنجازات منصة )ُأريد( بلغة األرقام في نصف عقد من العطاء العلمي
 د.مريم قيس

  عــدد املتابعن يف يوتيوب 6710
  اإلصدارات:

  عــدد املجــات العلمية املحكمة : 5
 عــدد البحوث املقدمــة إىل مجات أُريد : 505 بحث 

 علمي
  عــدد البحوث املقبولــة للنر : 167 بحث

  الكتــب واملؤلفات : 21
  املجــالت الثقافية: 1 ، وأعدادها: 12 

  املوسوعات : 2 
العلمية: نات    املُدوَّ

نــات العلمية : 7,482   عدد املُدوَّ
نــات العلمية : 847901   مجمــوع القراءات للُمدوَّ

  املحفــل العلمّي الدويل:
  عــدد املحافل : 7

  عدد املســتفيدين : 4500 باحث
 عــدد امللخصات والبحوث يف مؤمتــرات املحفل العلمّي 

 الدويّل: 1238
  نظام عليــم للتعليم اإللكروين:

  عدد الشــهادات التــي صدرت عن املنصة : 41,022
 عــدد املحارضات والــدورات وورش العمل يف نظام 

 عليم : 265
  عدد املســتفيدين : 86011

  األوســمة وامليداليات والدروع:
  عدد األوسمة : 19

  عدد األوســمة التــي منحت لألعضاء : 10181
  عــدد امليداليــات للبحوث املتميزة : 87

  عــدد الدروع للجامعات واملؤسســات الريكة : 46
  املسابقات:

  عدد املســابقات العلمية : 7
  عــدد الفائزين : 59
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األول في )ُأريد( .. محطات لن تمحى من الذاكرة
ــأيت  ــز ال ميكــن أن ي ــز؛ ألن التمي ــه التمي ــاب ميكن ــه أن يحقــق النجــاح، لكــن ليــس كل مــن طــرق هــذا الب ــع ميكن الجمي

للشــخص املستســلم الــذي يعــود أدراجــه مــن أول عقبــة يقــع بهــا، بــل يــأيت مــن خــال الشــخص الطمــوح الــذي يضــع 

العقبــات والعوائــق جانبًــا مبــا ميتلكــه مــن إرصار وتحــدي ومقاومــة، ليحقــق هــدف جديــد، هــدف يرفعــه للقمــة والرقي، 

بحيــث يغــدو األول ويف املقدمــة وليؤكــد لآلخريــن بــذات الوقــت أن مــا يحققــه مــن نجــاح ومتيــز مل يكــن مــن قبيــل 

املصادفــة، بــل هــو إميــان بالقــدرة عــى تجــاوز الصعــاب والعقبــات مهــا كانــت كبــرة، ألنــه يــرى يف كل محنــة منحــة، 

ويف كل عتمــة نــور، وكــا قــال ســقراط » مــن صــح فكــره أتــاه اإللهــام، ومــن دام اجتهــاده أتــاه التوفيــق« وتلــك املعــاين 

كانــت حــارضة يف وجــدان ومخيلــة وعقــل مــن فكــر وخطــط إلطــاق منصــة (أُريــد) للعلــاء والخــراء والباحثــن الناطقن 

بالعربيــة .. هــذه املنصــة التــي مــا أن ظهــرت واشــتد عودهــا حتــى تداعــى إليهــا الباحثــون عــن التميــز ليســتظلوا بخيمتهــا 

ــع  ــل م ــم يف التفاع ــزوا بريادته ــن متي ــل الذي ــد ) نســلط الضــوء عــى األوائ ــدى أُري ــة ( ص ــن مجل ــة م .. يف هــذه الزاوي

 منصــة (أُريــد) ومــا تقدمــه مــن خدمــات جليلــة للباحثــن والبيئــة البحثيــة الناطقــة بالعربيــة، فمــن هــم هــؤالء األوائــل ؟

أول عضو في )ُأريد(

د. عدي هاشم محمد الراوي – كندا (تاريخ التسجيل: 8 مايو 2016) .

أول من حصل على وسام باحث مبادر

الدكتور محمد الجرادين – السويد  (تاريخ التسجيل: 25 مايو 2016) . 

أول من حصل على وسام ناشط

أ.د. عبدالرازق مختار محمود – مر (تاريخ املنح: 22 فراير 2017)

أول رئيس جامعة تفاعل مع )ُأريد(

أ.د. محمد أمن جال الدين - رئيس جامعة مايا – ماليزيا.

أول مؤتمر اشتركت فيه )ُأريد(

املوسم العلمي الدويل الثاين (26-30 أكتوبر 2016) – تركيا.

أول وزير يهتم بشأن منصة )ُأريد(

د.مزيل بن مالك (وزير التعليم العايل املاليزي)

العدد الخاصصدى ُأريد
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أول جامعة تدعم )ُأريد(

جامعة مايا – ماليزيا.

أول ملتقى علمي ألعضاء )ُأريد( 

املحفل العلمي الدويل االول 19-23 نوفمر 2017.

أول لقاء اعالمي مع منصة )ُأريد( 

قناة الفلوجة الفضائية 23 حزيران 2016

أول صحيفة نشرت عن )ُأريد( 

صحيفة االثر – ماليزيا.

أول موقع اعالمي تفاعل مع )ُأريد( 

CNN موقع قناة

أول مجلة علمية في )ُأريد( 

مجلة (أُريد) الدولية للعلوم والتكنلوجيا (2018/6/01)

أول ملتقى ثقافي ألعضاء منصة )ُأريد(

امللتقى الثقايف االول العضاء منصة (أُريد) يف تركيا 27 أكتوبر 2016

أول شخصية دبلوماسية تتفاعل مع )ُأريد( 

د.خميس بن صالح البلويش / امللحق الثقايف العاين يف سلطنة عان 
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فانتضمــت،  وارتقــت،  تطــورت  متنوعــة  أبــواب 
وتخصصــت، عــى مــر فــرة تقــاس بالقــر النســبي، 
ــب  ــت بالح ــرّت وانقض ــوام م ــة أع ــي خمس ــا ه فه
بالطيبــة  انقضــت  والوفــاء،  واإلخــاص  والصــدق 
واملعرفــة والتآخــي منــذ إطــاق أول منصــة للناطقــن 
ــد)« حيــث شــهدت يف هــذه  ــة منصــة »(أُري بالعربي
ــع الخدمــات  ــة يف مســتوى جمي ــة نوعي ــة نقل املرحل
املقّدمــة، فشــكلت منصة«(أُريــد)« قاعــدة صلبــة 
مــن العلــم واملعرفــة للباحثــن الذيــن غــدوا جــزءا ال 
يتجــزأ منهــا يتنفســون منهــا روح أقامهــم وأفكارهــم 
واهتاماتهــم، يتبادلــون األفــكار وميحصونهــا، وبهــذه 
املناســبة تــم تنظيــم حفــل عــى مــرور نصــف عقــد 
ــة  ــذه املنص ــى ه ــريف ع ــي واملع ــاء العلم ــن العط م
ــو  ــق لـــ 15 ماي ــبت املواف ــوم الس ــك ي ــدة، وذل الرائ

2021م، حيــث تضمــن الحفــل يف البدايــة آيــات مــن 
الذكــر الحكيــم وفيديــو اســتعرض أهــم ما تــم إنجازه 
مــن ورش عمــل ونــدوات ومحــارضات ومحافــل 
ضمــت العــرات مــن املؤمتــرات ذات االختصاصــات 
املتعــددة، وبعــد ذلــك قدم مؤســس املنصــة والرئيس 
ــول  ــه ح ــويدي كلمت ــيف الس ــور س ــذي الدكت التنفي
هــذه االحتفاليــة، حيــث بــن عــى الرغــم مــن قــر 
ــتطاعت أن  ــا اس ــة إال أنه ــذه املنص ــاق ه ــدة انط م
تثبــت وجودهــا وأن تغــدو رصحــا تواصليــا وظاهــرة 
تســتحق التأمــل واإلعجــاب، ملــا تقدمــه مــن خدمات 
ــا  ــة، ك ــة العربي ــن باللغ ــن الناطق ــة للباحث مجاني
أشــار إىل أن كل مــا حــدث خــال هــذه املــدة ســيتم 
توثيقــه يف كتــاب »ســرة منصــة« الــذي سيســلط 
الضــوء عــى أبــرز نجاحاتهــا وصمودهــا بقــوة أمــام 
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ــن  ــرج م ــي ال يخ ــي الت ــور التكنولوج ــة التط مطرق
ــات  ــة وثب ــا بثق ــف يدخله ــرف كي ــن ع ــا إال م تحته
ــن أيضــا أن  ــد ب ــردد أو حــرة. هــذا وق ومــن غــر ت
عــدد األعضــاء يف هــذه املنصــة العتيــدة قــد وصل إىل 
70 ألــف عضــو مــن كافــة االقطــار العربيــة والعامليــة، 
بعــد أن عرفــوا كيــف يتجــاوزون الحــدود والحواجــز 
بعلمهــم وأفكارهــم التــي نــرثت كل الصــدور بالعلــوم 
ــاريع  ــا إىل املش ــار أيض ــا أش ــة، ك ــة والحكم واملعرف
الجديــدة التــي ســتنطلق وهــي املحفــل العلمــي 
الــدويل الثامــن يــوم 15 حزيــران 2021م، ودعا جميع 
ــراءات  ــه، وإطــاق موســوعة ب ــاق ب األعضــاء لالتح
االخــراع واالنجــازات العلميــة خــال العامــن املاضن 
ــة:  ــع البحثي ــا املجامي ــا، وأيض ــة كورون ــل جائح يف ظ
وهــو مــروع معجــم منصــة (أُريــد) الدوليــة يف 
املصطلحــات الربويــة والنفســية لــذوي االحتياجــات 
الخاصــة، وكتــاب مــا ال يســُع الباحــَث جهلــُه، وبعــد 
كلمــة الرئيــس التنفيــذي ملنصــة (أُريــد)، قدم األســتاذ 
ــارية  ــة االستش ــس الهيئ ــاين رئي ــلوان الع ــور س الدكت
ــاء  ــن رؤس ــة ع ــة بالنياب ــد) كلم ــة (أُري ــا ملنص العلي
ــث  ــة حي ــي تصدرهــا املنص ــات الت ــر للمج التحري
تحــدث عــن هــذه املجــات وأهــم مــا تقدمــه وأنهــا 
ــا  ــة ولديه ــا محكم ــة كونه ــات العاملي ــي املج تضاه
رقــم دويل ورقــم تسلســي لبحــوث الباحــث النــارش 
فيهــا (doi) وبعــد كلمتــه تنــاول الدكتــور جــال عبد 
ــر  ــة ومدي ــة العراقي ــام يف الجامع ــتاذ اع ــوس اس نام
ــن  ــا ع ــا مفص ــد« رشح ــدى أُري ــة »ص ــر مجل تحري
ــن أن هــذه  ــد وب ــة صــدى أُري ــدد الخــاص مبجل الع
املجلــة قــد اســتطاعت أن تحقــق نهــج املجــات 
اإلعاميــة بطريقــة احرافيــة ملــا متتلكــه مــن أعضــاء 
والتفــاين،  واإلخــاص  بالصــدق  يتميــزون  تحريــر 
وبعدهــا قــدم األســتاذ الدكتــور عبــد الــرزاق مختــار 
محمــود رشحــا وافيــا عــن وســام عــامل باإلضافــة 

لوســام املســؤولية املجتمعيــة الــذي تحــدث عــن 
رشوط الحصــول عليــه األســتاذ الدكتــور داود الحدايب، 
ــارس طرشــاين  ــور ي ــاول االســتاذ الدكت ــك تن وبعــد ذل
ــة  ــروين يف منص ــي اإللك ــر العلم ــم الن ــس قس رئي
(أُريــد) الحديــث عــن أهــم إصــدارات منصــة (أُريــد) 
والتــي تجــاوزت مثانيــة كتــب، وموســوعة الكفــاءات 
ــل التواصــل  ــا ملعام ــة وفق ــة بالعربي ــة الناطق العلمي
العلمــي، وكتــاب »ســرة منصــة« الــذي يتحــدث عــن 
قصــة منصــة أُريــد التي جمعــت بن الحديــث املبارش 
ولغــة األرقــام والحــارض واســترافات املســتقبل، ثــم 
ــوزه  ــبة ف ــة مبناس ــدي كلم ــه الزي ــور ط ــدم الدكت ق
 2019 لعامــي  عــامل  ملدونــة  الذهبيــة  بامليداليــة 
التأليــف«  تجربتــي يف   « كتابــه  واهــداء  و 2020 
العضــاء املنصــة، وبعدهــا قــدم األســتاذ معــد الحاكــم 
املـُـرف العــام لنظــام عليــم كلمتــه التــي بــن فيهــا 
ــذا  ــال ه ــت خ ــي قدم ــة الت ــابيع العلمي ــدد األس ع
ــي  ــة الت ــدوات واملحــارضات العلمي ــام وأهــم الن الع
تــم تنظيمهــا بالتعــاون مــع العديــد مــن الجامعــات 
ــراق  ــر والع ــن مــر والســعودية والجزائ ــة م العربي
النهايــة  ويف  وتركيــة،  ماليزيــة  جامعــات  وأيضــا 
قدمــت الدكتــورة أمــرة زبــر ســمبس رئيــس قســم 
التدقيــق اللغــوي وعضــو اللجنــة االستشــارية العليــا 
ــة،  ــد) الدولي ــن منصــة (أُري ــد) شــعرا ع ملنصــة (أُري
وتخلــل ختــام الحفــل فقــرة عــن مشــاركات األعضــاء، 
ــات  ــة وكل ــعرا للمنص ــازات وش ــن االنج ــو ع وفدي
شــكر وترحيــب بتداخــل مبــارش مــن قبــل الحضــور 
ــاط  ــرات اللتق ــح الكام ــور اىل فت ــوة الحض ــم دع وت
ــح  ــد أن فت ــل بع ــى الحف ــة، وانته ــورة الجاعي الص
لألعضــاء املشــاركن االفــق الرحــب لينهلــوا نــور األمل 
ــذي ينتظــر مســرتهم  ــل ال وشــعاع املســتقبل الجمي
مــن بســاتن املنصــة التــي يفــوح منهــا اريــج اإلبــداع 

ــاء. ــز واالرتق ــم والتمي وشــذى العل
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 هو األول من نوعه
 اريد تطلق تصنيفها التواصلي للجامعات وتؤسس لتصنيف عربي رصين.. 

يف حــدث علمــي مهــم هــو األول مــن نوعــه يف 
ــت منصــة  ــة، اطلق ــة بالعربي ــة الناطق ــة البحثي البيئ
التواصليــة  للجامعــات  جديــدا  تصنيفــا  اريــد 
بهــا  يقــوم   التــي  والفعاليــات  لانشــطة  وفقــا 
املنصــة. يف  املنضويــة  الجامعــات   منتســبي 

خطــوة  يشــكل  الــذي  التصنيــف  اعــان  وجــاء 
ــر  ــدة يف التأســيس لتصنيــف عــريب يعتمــد معاي رائ
املحفــل  علميــة رصينــة عــى هامــش فعاليــات 
العلمــي الــدويل الثامــن والــذي عقــد للفــرة 20-15 
 حزيــران 2021م املوافــق 5-19 ذو القعــدة 1442هـــ

وقالــت املنصــة يف بيــان رســمي لهــا عــن هــذا 
الجديــد  التصنيــف  ان  الكبــر  العلمــي  الحــدث 
يعتمــد عــى عــدة متغــرات تــم احتســابها مبعادالت 
رياضيــة معقــدة واســتغرقت عمليــة االحتســاب 
اكــرث مــن 144 ســاعة عــى مــدار 6 ايــام ولعــدد 70 
 الــف باحــث وعــامل  وخبــر مســجل يف منصــة أُريــد.

ــل  ــب معام ــف يحتس ــإن التنصي ــان ف ــب البي وبحس
التواصــل العلمــي C-Index  لكل عضــو يف املنصة ثم 
يقــوم باحتســاب معامــل التواصــل العلمــي للجامعــة 
 ككل ومقارنتهــا ببقيــة الجامعــات لغــرض التصنيــف.



االعــان  ســيتم  انــه  البيــان  وكشــف 
ســنوي.  نصــف  بشــكل  التقريــر   عــن 
ــر باالشــارة ان الفكــرة كانــت نتيجــة   ومــن الجدي
لنقاشــات علميــة مســتفيضة بــن العديــد مــن 
ــامل  ــات الع ــف دول وجامع ــن مختل ــن م األكادميي
ــة  ــة املعروف ــر العاملي ــاة كل املعاي ــا  مراع ــم فيه ت
مثــل RG score  و H-index وغرها. وقال البيان 
ــل ان  ــاح املحف ــل افتت ــه يف حف ــت قراءت ــذي مت ال
ــن:  ــل ب ــل التواص ــع معام ــد يجم ــف الجدي التصني
ــران  ــل األق ــن قب ــطة م ــك األنش ــع تل ــل م التفاع
العلميــة  العلمــي مثــل نــر األوراق  ، اإلنتــاج 
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ــذول يف األنشــطة  ــد األكادميــي املب ــب، الجه والكت
ــارضات. ــدوات واملح ــرات والن ــة كاملؤمت  األكادميي

التصنيــف  يف  املعتمــدة  املعايــر  كانــت  فيــا 
ــة  ــث يف منص ــكل باح ــورة ل ــوُث املنش ــي البح ه
اريــد، عــدد الشــهادات يف منصــة اريــد ، االوســمة 
العلميــة  املدونــات  يف  العلميــة  املنشــورات   ،
 ، العلميــة  واملجتمعــات  البحثيــة  واملجاميــع  
التعليقــاُت املتميــزة الثــراء املواضيــع يف منصــة 
اريــد ، عــدد املتابعــن ، عــدُد املســجلن يف منصــة 
أُريــد ، عــدد االعجابــات ، عــدد الزيــارات للملــف 

الشــخيص للباحــث.

العدد الخاصصدى ُأريد
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شراكات استراتيجية بين الجامعات ومنصة اريد

يف إطــار التكامــل الدائــم بــن منصة«أُريــد« الدوليــة للعلــاء 

والخــراء والباحثــن الناطقــن بالعربيــة، والجامعــات الريكــة 

الخــرات،  وتبــادل  املجــاالت  مــن  عــدد  يف  أُريــد  ملنصــة 

ــة.  ــن العربي ــة للناطق ــة العلمي ــام بالحرك واالهت

ُعقــدت العديــد مــن االتفاقيــات، مــا بــن منصــة أُريــد الدولية، 

ــأيت  ــة؛ وي ــة والعاملي ــار العربي ــم األقط ــن معظ ــات م والجامع

ذلــك حرصــا لكافــة األطــراف لإلفــادة مــن إمكانياتها املشــركة 

يف ســبيل الرفــع والرقــي للعمليــة التعليميــة، وتعزيــز البحــث 

ــة  ــالة املنص ــة ورس ــع رؤي ــق م ــا يتواف ــره، مب ــي وتطوي العلم

وهــذه الجامعــات للســنوات القادمــة. 

مــن جهتــه أكــد الرئيــس التنفيــذي ملنصــة أُريــد الدوليــة 

ــح  ــي متن ــزات الت ــم املي ــى أه ــويدي ع ــيف الس ــور س الدكت

للجامعــات الريكــة ملنصــة أُريــد، وهــي:

ــة  ــة ونشــاطاتها الدوري ــن الجامع ــة ع ــذة تعريفي - إرســال نب

جميــع  إىل  الدوليــة  والفعاليــات  والنــدوات  كاملُؤمتــرات 

ُمنتســبي املنصــة مــا ُســيحقق تفاعــا أكــر مــع أنشــطة 

الجامعــة داخــل البلــد وخارجــه.

- التعاون يف مجال املؤمترات العلمية والفعاليات املشركة.

- لوحة تحكم خاصة للجامعة.

- مدونة خاصة للجامعة.

- استخدام أدوات وخدمات املنصة.

- أولوية النر يف مجات منصة أُريد الدولية املحّكمة.

- إصدار منح لفعاليات املنصة.

- ورش عمــل تخصصيــة ملنتســيبي الجامعــة لغــرض رفــع 

ــد. ــة أُري ــة يف منص ــات التواصلي ــف الجامع ــب يف تصني الرتي

-اإلشــعار املُســبق مبؤمتــرات ونــدوات املنصــة وجديــد الفــرص 

ملنتســبي الجامعــة يف املنصــة. 

- إدراج شــعار الجامعــة ضمــن املؤسســات الريكــة للمنصــة  

يف املوقــع الرســمي واإلشــارة إىل ذلــك يف املؤمتــرات والنــدوات 

التــي تنظمهــا املنصــة للتعريــف بهــا وأنشــطتها بشــكل دائــم.

ــزات ال تتوقــف عــى مــا  وأضــاف الســويدي إىل أن هــذه املي

ــا اإلداري  ــا وكادره ــال نظامه ــن خ ــد م ــة أُري ــه منص تقدم

ــر أقليمــي ملنصــة  ــح مق ــم فت ــل تتعــداه يف حــال ت ــي ب والفن

ــر مــن  ــم الكث ــم أيضــا تقدي ــد داخــل الجامعــة، حيــث يت أُري

ــي: ــة، وه ــة الريك ــذه الجامع ــزات له املي

• تخصيــص مقعــد عضويــة األمانــة العامــة ملنصــة أُريــد 

الجامعــة. لرئيــس 

• توفــر ُخــراء مــن املنصــة لتعزيــز مــروع التحــول الرقمــي 

للجامعــة.

• نــر نبــذة تعريفيــة عــن الجامعــة وكلياتهــا كصفحــة ثابتــة 

باللغتــن العربيــة واإلنجليزيــة يف موقــع املنصــة وبالتــايل رفــع 

ترتيــب موقــع الجامعــة يف محــركات البحــث.

ــة واالستشــارية  ــان العلمي ــة يف اللج • إدراج منتســبي الجامع

ــد. لفعاليــات منصــة أُري

وبعــد ذلــك شــدد عــى أهميــة هــذه االتفاقيــات ألنهــا 

تفتــح مجــاالت التعــاون العلمــي والتعليمــي، مــا بــن املنصــة 

ــن   ــر مــن الباحث ــام عــدد كب ــح الفرصــة أم والجامعــات، فتتي

عــى بنــاء مهاراتهــم املتعــددة يف املجــاالت الحيويــة والعلميــة.





٥٥

العدد الخاصصدى ُأريد

 اكتمال أوراق التسجيل الرسمي لمنصة ُأريد في بريطانيا.. 

ــاء  ــرص ألعض ــز الف ــى تعزي ــرص ع ــال الح ــن خ م
والباحثــن  والخــراء  العلــاء  مــن  أُريــد  منصــة 
الناطقــن بالعربيــة، ســعت منصــة أُريــد الدوليــة 
للعمــل عــى توســيع مســاحة رقعتهــا الجغرافيــة 
ــف  ــث ال تتوق ــدود، بحي ــمل كل الح ــة لتش واملعرفي
ــت  ــل فتح ــدة، ب ــة واح ــدة وال لغ ــة واح ــد دول عن
ــن  ــاء م ــتقبل كل األعض ــه لتس ــى مراعي ــاب ع الب
ــة  ــد املتابع ــة، وبع ــة والعاملي ــدول العربي ــف ال مختل
والســعي الحثيــث اســتطاعت أن تأســس مقــرا ثالثــاً 
لهــا يف لنــدن، حيــث تــم تســجيل منصــة أُريــد رســمياً 

ــم  ــا باالس ــة بريطاني يف دول
 ARID SCIENTIFIC LTD

مــا ســيعزز الوجــود القانــوين للمنصــة يف لنــدن إىل 
ــة  ــة العاملي ــع املؤسســات العلمي ســهولة التواصــل م
ونقــل اإلنجــازات العلميــة ألعضــاء منصــة أُريــد 
وتواصلهــم الفعــال مــع املؤمترات الدوليــة واالعرافات 
الرســمية. علــا أن ملنصــة أُريــد حاليــا ثاثــة مقــرات 
رســمية يف ثــاث دول، املقــر األول يف مملكــة ماليزيــا 
يف جامعــة مايــا واملقــر الثــاين يف العــراق يف الجامعــة 

العراقيــة واملقــر الثالــث يف لنــدن، بريطانيــا.
وبالتــايل ضمــن هــذا الســعي ملنصــة أُريــد الدوليــة، 

ــأن  ــة يف الش ــة العاملي ــى الخريط ــزة ع ــة متمي مكان
املعــريف والبحــث العلمي، واالرتقــاء، والتطور والتنمية 
والبحثيــة. العلميــة  وخاصــة  املجــاالت،  بجميــع 




