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التطلع إلى مجتمع علمي عربي متطور تشيع فيه  ثقافة التقييم والرصد وقياس ا�داء

نشر ثقافة تقييم النشاط العلمى في المجتمع العربي ,ومحاولة التوصل إلى مؤشرات

لــ�داء لجميــع عناصــر االتصــال العلمــي . بمــا يتفــق والمعاييــر والتجــارب العالمية، عن  

طريــق الشــراكة مع المؤسســات العلمية والبحثية والمعلوماتية .

رؤية المؤتمـــر

رسالة المؤتمـــر

المـــؤتمـــر 
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المـــؤتمـــر 

أهداف المؤتمـــر

. ت  ــا م لمعلو ا ت  ــا س قيا ــي  ف ة  ــر ص لمعا ا ت  ــا ه تجا ال ا ــى  عل ف  ــر لتع ا

 . بيــة  لعر ا لتخصصيــة  ا ت  مــا لمعلو ا ر  د لمصــا نيــة  لبنيا ا مــح  لمال ا علــى  ف  لتعــر ا

دراســة الشــخصية العلميــة للمجتمعــات العربيــة فــي ضــوء قياســات المعلومــات . 

تســليط الضوء على التقارير والمشــروعات الحالية لرصد أداء النشــاط العلمي العربي . 

دراسة مهام الجامعات والمؤسسات البحثية في تقييم وقياس أداء النشاط العلمي .

دراسة قواعد المعلومات العربية، والمؤسسات الخاصة في نظم المعلومات وتقييم

النشاط العلمي العربي . 



لمجــالت ا عــد تصنيــف  قوا
لبديلــة ا لقياســات  وا لعنكبوتيــة  وا اقيــة  لور ا لقياســات  ا

ا�كاديميــة والمؤسســات  للجامعــات  لدوليــة  ا لتصنيفــات  ا
ــر لمعاص ا ــي  لعلم ا ــر  لنش ا ــات  تجاه ا

ــة لرقمي ا ــات  ن لبيا ا ــد  ع قوا
لعالــم ا لعلمــي فــي  ا لنشــر  ا تجاهــات  ا

قياسات المعلومات

ــويقه ــه وتس نتاج إ  : ــي  ا�كاديم ــاب  لكت ا
لعربيــة ا لمعرفيــة  ا الصناعــات 
ــة لعربي ا ــة  ا�كاديمي ــات  ي لدور ا

ــة لعربي ا ــات  ي لدور ا ــي  ــم ف لتحكي وا ــر  لتحري ا ــا  ي قضا
لعربيــة ا يــات  لدور ا لنشــر فــي  ا سياســات 

لعربيــة ا باللغــة  لعلميــة  ا بــة  لكتا ا

صناعة النشر العلمي في العالم العربي

المـــؤتمـــر 
محـــــاور
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 سياسات وتشريعات وأخالقيات النشر العلمي

ليــف لتا ا ق  حقــو و يــة  لفكر ا لملكيــة  ا
ــة عي ا بد ± ا ت  عا ــا لمش  ا

ــي لعلم ا ــر  للنش ــة  قي خ� � ا ــب  ن ا لجو ا
لعلميــة ا ت  ســا ا ر لد ا لــة  صا أ ى  مــد عــن  لكشــف  ا ت  مجيــا بر

creat ive commons 

ــة لتطبيقي ا و ــة  لبحت ا م  ــو لعل ا ــي  ف ــة  لعلمي ا ت  ــا ي ر و لد ا ــر  نش
ــة عي جتما ال ا م  ــو لعل ا ــي  ف ــة  لعلمي ا ت  ــا ي ر و لد ا ــر  نش

عية ــر لش ا م  ــو لعل ا و ت  نيا ــا نس ± ا ــي  ف ــة  لعلمي ا ت  ــا ي ر و لد ا ــر  نش

نشر الدوريات العلمية

المـــؤتمـــر 
محـــــاور
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النشر العلمي والتقنيات المعاصرة

دوريات الوصول الحر في
العالم العربي 

بية لســحا ا ســبة  لحو ا
ــي ع جتما ال ا ــل  ص ا لتو ا ئل  ــا س و

د ــا بع � ا ــة  ثي ثال ت  ــا بع لطا ا
ــة ي لخلو ا ــف  ت ا لهو ا

 internet of th ings ( IOT) ء شــيا � ا نــت  نتر إ
ــي ن و لكتر ± ا ــم  لتعل ا ة  ر ا د إ ــم  نظ

نــي و لكتر ± ا لعلمــي  ا لنشــر  ا

لحر ا ل  صــو لو ا ت  يــا ر و د لــة  د أ
لحــر ا ل  صــو لو ا ت  يــا ر و لد يــة  د قتصا ال ا ج  ذ لنمــا ا

لحــر ا ل  صــو لو ا ت  يــا ر و د ة  ر ا د ± ليــة  ¸ ا لنظــم  ا
لحــر ا ل  صــو لو ا ت  يــا ر و د فــي  لنشــر  ا ت  هــا تجا ا

المـــؤتمـــر 
محـــــاور



يعلــن مشــروع معامــل التاثيــر العربــي عــن الدعــوة للترشــيح لجائزة

٢٠٢٠ تحت شــعار  :  معامــل التاثيــر العربــي لعــام 

 

 للشــباب و الباحثيــن العــرب فــي العلــوم ا±نســانية والعلــوم االجتماعية

 ( ( الســن ال يزيــد عن أربعين ســنة

والطالب المتميزين :  للطالب من الثانوية إلى ما قبل الحصول على الدكتوراه

المـــؤتمـــر 
جـــوائــــز

AIF
2020

مجلــة عربيــة متميــزة باحث عربي متميز في العلوم ا�نســانية

والعلــوم االجتماعية

 علمــا بــأن آخر موعد لتلقي الترشــيحات مباشــرة هو ا�ول من مايو 2020
arabimpacttactor@gmail.com علــى ا±ميــل التالي



AIF
2020

شــهادة تتضمــن اســم الجائزة واســم المجلــة الفائزة

درع يحمــل اســم الجائزة وشــعارها

إذا اســتحق الجائزة الواحدة فائزان ، يمنح  كل منهما شــهادة ودرعا

تعلــن أســماء الفائزيــن بالجائــزة بالوســائل المناســبة ، وذلــك في موعد

يحــدد كل عــام ويقــام حفل خــاص لمنــح الجائزة .  

 إرسال طلب االشتراك متضمن� : إسم المشارك والسيرة الذاتية أو المجلة
وموقعها ا�لكتروني واسم عضو هيئة التحرير الذي سوف يقوم بعرض

المجلة في المؤتمر 

تتولــى لجنــة علمية متخصصة تقييــم المتقدمين وتعلن النتائج أثناء
انعقاد المؤتمر

خطوات التقدم

مكونات الجائزة



ورش
العــــمـــل

ورش العمــل 

المؤتمرات السابقة

النشــر العلمي والتصنيفات الدولية
معايير تصنيــف المجالت العربية

اســرار النشر العلمي
التصنيفــات الدولية وخداع الرقم

طرق انشــاء المجالت العلمية
االتجاهــات الحديثة فــي البحث العلمى

المؤتمــر الدولــى الرابع لمعامــل التأثير العربي :  
التصنيــف ا�كاديمي للجامعــات العربية ٢٧-٣٠ يونيو ٢٠١٩

المؤتمــر الدولى الثالث لمعامــل التأثير العربى :
واقــع النشــر العلمى فى العالــم العربى دبى ٢٩- ٣٠ يونية ٢٠١٨ 

المؤتمــر الدولــى الثانــى لمعامل التأثير العربى مايــو ٦-٩ - مدينة زويل - القاهرة
المؤتمــر الدولــى لقياســات المعلومات و معامل التأثير العربى  ٦-٩ اغســطس ٢٠١٦ 
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 ضــيـــوف
المــؤتــمر

لــى إ لة  ســا ر ل  ســا ر إ ء  جــا لر ا arabimpactfactor@gmail.com للتســجيل 

رســوم االشــتراك تشــمل حضــور المؤتمــر وورش العمــل والحصــول علــى
لداخــــلية  ا لتنــقـــالت  وا كاملــة  واالستضافــــة  لمؤتمــر  ا مطبــــوعات 

 . الســكن وال تشــمل 

رسوم التسجيل

 رسوم التسجيل
للضيوف

ا�عضــاء

االعضــاء غيــر 

لمجلــة ا عــرض 

$ 450
$ 550 
$ 650 

ــل ١٥ عامــ� فأقــ

٢١ عامــ� ١٩ حتــى

٢٢ عامــ� فأكبــر

$ 150
$ 250 
$ 350 
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مزايا االشتراك فى عضوية
معامل التأثير العربي 

عضوية
معامل التأثير العربي 

يرحــب معامــل التأثير العربي بالســادة العلماء والباحثين ورؤســاء تحرير المجالت

والمحرريــن ويدعوهــم لالشتــــراك فــى المشــــروع كأعضــاء وأعضــاء معنوييــن 

( للمجــالت ودور النشــر ) وذلــك للمشاركـــة فــى أنشــطة المشــروع والحصــول

علــى المميــزات التــى يمنحهــا والتــي تتلخــص فــى ا½تي: 

اشــتراك مخفــض ل�عضــاء فــى المؤتمــرات المحليــة والدولية

دعــوة ا�عضــاء للمشــاركة فى اللقــاءات الدورية للمشــروع بــدون مقابل

اشــتراك ا�عضــاء فــى الــدورات التدريبيــة التــى يعقدها المشــروع برســوم مخفضة

يـــمنح المشــروع جـــوائز ماليــة ســنوية الفضــل مجلــة وللباحثيــن المتميزيــن

جميــع التقاريــر العلميــة التــى يصدرهــا المشــروع ترســل مجانــا ل�عضاء

يوفــر المشــروع المطبوعــات الخاصــة بالنــدوات والمؤتمرات للســادة

ا�عضــاء بســعر التكلفــة 
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مزايا االشتراك فى عضوية
معامل التأثير العربي 

عضوية
معامل التأثير العربي 

يتم توزيع التقرير الســنوى الذى يصدره المشــروع على الســادة ا�عضاء دون مقابل

لتــى ا ت  نــا لبيا ا عــد  ا قو علــى  ع  طــال ال ا فــى  لحــق  ا ع  و لمشــر ا ء  عـــضا أ ة  د للســا

 يمتلكهــا المشــروع 

ع و لمشــر ا ينظمهــا  لتــى  ا لعلميــة  ا ت  حــال لر ا فــى  ك  ا شــتر ال ا ء  عضــا � ا ة  د للســا

للســادة ا�عضاء المشــاركة فــى اللجان التخصصية للمشــروع طبقــا لخبرة العضو

يـقـــوم المشــروع بـمخاطـــبة الســادة ا�عـــضاء عـــلى البريــد االلكترونــى الخـــاص

بكـــل منهــم ومـوافـاتهـــم بأحـــدث التقاريــر والبحــوث والموضوعــات العلميــة 

  . فــى مختلف أنشــطة المشــروع



مملكة البحرين 

د. وافى صالح الدين حاج ماجد

د. بالل زقيبة

د. .عبداÃ يونس حسين 

د. أحمد عبد المختار

د. إسالم كمال البستاوي

د. أحمد فوزى ضاحى

د. إيمان أبو دهب

د. رحاب رجب حسان

د. جمال الدهشان

د. جيهان عبد العزيز

د. حاتم محمد عاطف

د. رحاب يوسف

د. عالم محمد موسى حمدان

رئيس اللجنة المنظمة – الجامعة العالمية لبنان 

نائب رئيس اللجنة المنظمة - جامعة جدارا االردن 

رئيس قسم اللغة العربية بجامعة سلي  

جامعة المنيا – مصر

جامعة مدينة السادات  - مصر 

جامعة ا±مام عبد الرحمن بن فيصل - الدمام 

المملكة العربية السعودية 

مقرر المؤتمر - منسق مشروع معامل التأثير العربي 

أستاذ تصميم ا�زياء - جامعة نزوى سلطنة عمان

نائب رئيس المؤتمر عميد كلية التربية - جامعة المنوفية 

جامعة الملك خالد - المملكة العربية السعودية 

مؤسس ورئيس الجمعية المصرية للعالقات العامة 

سكرتير المؤتمر والمنسق ا±عالمي لمعامل التأثير العربي 

عميد كلية العلوم ا±دارية والمالية الجامعة ا�هلية 

الميطو والية جيغاوا - نيجيريا

اللــجنــة
المنظمة



د. سلوى الجيار

د. سمير بشير حديد

د. صادق الحايك

د. طارق ذكى

د. عبيدة صبطى

د. ماهر صبري

د. محمد زيدان

د. محمد ناجح أبو شوشة

د. مصطفى فهمى

د. منى زيدان

د. مهدى السباعي

د. مهــدي القصـاص

جامعة بوسعيد - مصر 

جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا — ا±مارات 

مناهج وتدريـس الـتربية الرياضية - الجامعة ا�ردنية 

كلية ا¸داب - جامعة سوهاج – مصر 

 منسق عام المؤتمر لدول شمال أفريقيا 

رئيس رابطة التربويين العرب 

مدير وحدة الدعم الفنى والتقني لمشروع 

عميد كلية التربية الجامعة الخليجية بالبحرين سابقا

نائب رئيس مركز العالقات الدولية- جامعة سوهاج

جامعة حلوان – مصر

رئيس قسم اللغات ا�جنبية معهد سيناء 

جامعة المنصورة - مصر 

جامعة بسكرة ، الجزائر

معامل التأثير العربي

العالي للدراسات النوعية 

اللــجنــة
المنظمة
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د. ناصر سويلم

د. نجالء عبد الغفار

د. هناء الحنيطى

م. أحمد رجب

م. لينا البيطار

م. أماني عـرفـــة

د.مأمون عبد المنعم

د.أحمد المجالي

رئيس قسم الرياضيات جامعة القاهرة سابقا

كلية التربية - جامعة سوهاج 

عميدة البحث العلمى جامعة العلوم ا±سالمية

العالمية – ا�ردن 

رئيس لجنة الدعم التقنى بمشروع معامل التأثير العربي 

اتحاد الجامعات العربية -  ا�ردن 

مديرة وحدة االتصال لمشروع معامل التأثير العرب

رئيس مجلس ادارة المجلة العلمية المحكمة ل�كاديمية

العربية الدولية للتدريب والتطوير - السودان 

اتحاد الجامعات العربية - ا�ردن

اللــجنــة
المنظمة



د. جمال الدهشان

د. علوى الهاشمى

د. ماهر صبرى

د. مصطفى رجب

د. رحاب رجب حسان

د. عبد الشافى عبادة

د. نزهة اليعقوبى

د. رؤوف هالل

د. أحمد الصغير

د.ناصر سويلم

د. أحمد شراب

د. سلوى الجيار

د. سليم مسعودى

عميد كلية التربية - جامعة المنوفية 

نائب رئيس جامعة البحرين سابقا 

رئيس رابطة التربويين العرب  

رئيس اللجنة الوطنية للتربية 

أستاذ تصميم ا�زياء - جامعة نزوى سلطنة عمان   

رئيس جمعية الرياضيات المصرية  

رئيس االتحاد ا�فريقي للرياضيات 

جامعة عين شمس - مصر 

جامعة سوهاج - مصر 

كلية العلوم - جامعة القاهرة - مصر 

الشارقة  - ا±مارات 

جامعة بورسعيد - مصر 

جامعة الملك فهد – السعودية

اللــجنــة
العلميــة
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د. سمير بشير حديد

د. طارق قابيل

د. عبد السالم جمعة

د. عبد الشافى عبادة

د. على مهدى كاظم

د. محمد جاسم بوحجي

د. مهــدي القصـاص

د. ياسين حسونى

جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا — ا±مارات 

جامعة الباحة – السعودية 

جامعة قطر – قطر

جامعة ا�زهر – مصر 

جامعة السلطان قابوس - عمان 

جامعة البحرين – البحرين 

جامعة المنصورة - مصر 

جامعة الرباط - المغرب 

اللــجنــة
العلميــة
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