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 Arabic Citations Index يمثــل إنشــاء الفهــرس العربــي لالستشــهادات
نظــام  إليجــاد  عربيــة  مبــادرة  أول  ويعــد  الشــبكة،  مشــروعات  أهــم   ))ACI
آلــي إلدراج، وتصنيــف أوعيــة النشــر العلمــي الصــادرة فــي العالــم باللغــة العربيــة 
ســيعمل  حيــث  المؤتمــرات(،  وســجالت  المحكمــة،  العلميــة  )المجــالت 
الفهــرس علــى تصنيــف أوعيــة النشــر الصــادرة باللغــة العربيــة فــي العالــم بنــاء 
ــهادات  ــم االستش ــاس ك ــب قي ــى جان ــا، إل ــاالت تخصصه ــي مج ــا ف ــى تأثيره عل

بمــا تضمنتــه األعمــال المنشــورة فــي األوعيــة المدرجــة فــي الفهــرس.
ويأتــي إطــالق الفهــرس بغيــة مســايرة تجــارب الجامعــات والمنظمــات التــي 
ســعت لخدمــة اللغــات األم ألوطانهــا، عبــر إنشــاء شــبكات لرصــد وتصنيــف 
برصــد  الخاصــة  الشــبكات  مثــل:  اللغــات،  بهــذه  الصــادرة  العلميــة  المجــالت 
والصينيــة،  والتركيــة،  البرتغاليــة،  باللغــات:  الصــادرة  النشــر  أوعيــة  وتصنيــف 

والماالويــة.. والكوريــة، 
المحكمــة  العربيــة  العلميــة  المجــالت  رصــد  إلــى  الفهــرس  سيســعى  حيــث 
يتــم فــي  وتصنيفهــا وفقــً لمعاييــر علميــة محــددة بشــكل موضوعــي، كمــا 
وتصنيــف  إدراج  فــي  المتخصصــة  العالميــة  اإللكترونيــة  والقواعــد  الفهــارس 
العلــوم  شــبكتا  رأســها  وعلــى  األخــرى،  باللغــات  الصــادرة  النشــر  أوعيــة 
لشــركة   التابعتــان    Web of Knowledge،Web of Science والمعرفــة 

.Thomson Reuters
وينتظــر أن يعمــل الفهــرس العربــي وفــق آليــات فهرســة وتصنيــف تحاكــي 
تقاريــر  علــى  تعتمــد  التــي  حاليــً،  القائمــة  القواعــد  فــي  المتبعــة  اآلليــات 
والتــي   )  )Journal Citation Reports JCR المرجعيــة  االستشــهادات 
تتحــدد بموجبهــا قيمــة المجــالت بنــاء علــى كــم االستشــهادات المرجعيــة 
التــي حظيــت بهــا جميــع المقــاالت المنشــورة فيهــا، إلــى جانــب ترتيــب المجــالت 
بنــاء علــى قيمــة معامــل تأثيرهــا)IF(  Impact Factor والــذي ينتــج عــن قســمة 

عــدد االستشــهادات المرجعيــة التــي تنالهــا المقــاالت المنشــورة فــي المجلــة 
خــالل العاميــن الســابقين علــى عــدد المقــاالت المنشــورة فــي المجلــة خــالل 
المعامــالت  تحاكــي  أخــرى  معاييــر  تطويــر  يمكــن  كمــا  نفســيهما،  العاميــن 
 Immediacy( الفــوري  المعامــل  مثــل  العلــوم،  شــبكة  فــي  المســتخدمة 
Index( الــذي ينتــج مــن تقســيم عــدد االستشــهادات المرجعيــة التــي حظيــت 
ــة مــا خــالل عــام واحــد علــى عــدد المقــاالت  بهــا المقــاالت المنشــورة فــي مجل
 Eigen( المنشــورة فــي المجلــة خــالل العــام نفســه، ومعامــل القيمــة المالئمــة
factor( الــذي يعنــى بقيمــة المجــالت التــي نشــرت فيهــا الدراســات التــي تضمنت 

االستشــهادات.
تطويــر  يمكــن  عليهــا  القائميــن  خبــرة  وثــراء  القاعــدة،  حجــم  اتســاع  ومــع 
معامــالت أخــرى للتصنيــف تدعــم عمليــات األرشــفة و تعطــي فرصــً جديــدة 

للكشــف عــن مــدى تميــز المجــالت.
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يشــير المســح الــذي قــام بــه فريــق إعــداد هــذه الدراســة للتعــرف علــى التجــارب 
الرائــدة المشــابهة لمشــروع الفهــرس العربــي إلــى أنــه يتوافــر اليــوم فــي العالــم 
عــدد مــن فهــارس وشــبكات رصــد وتصنيــف أوعيــة النشــر العلمــي، التــي تتبايــن 
ــا،  ــى به ــي  تعن ــات الت ــاالت والتخصص ــتخدمها، والمج ــي تس ــة الت ــث اللغ ــن حي م
إلــى جانــب تبايــن قــدرات وإمكانــات كل فهــرس أو شــبكة، وتتمثــل أهــم هــذه 

الفهــارس والشــبكات العاملــة فــي العالــم تبعــً للغــات التــي تعمــل بهــا فــي:

أواًل: شبكات الرصد والتصنيف باللغة اإلنجليزية 

  Web of Knowledge،Web of Science والمعرفــة  العلــوم  شــبكتا   -1
Thomson Reuters لشــركة   التابعتــان 

تمثــل شــبكة المعرفــة Web of Knowledge أهــم قواعــد المعلومات العالمية، 
العاملــة فــي مجــال إدراج وتصنيــف أوعيــة النشــر باللغــة اإلنجليزيــة، حيــث تضــم 
ســجالت  مــن  ألــف  مائــة  مــن  وأكثــر  مجلــة  ألــف   23 حوالــي  حاليــً  الشــبكة 
المؤتمــرات الدوليــة Conference Proceedings  فــي مختلــف التخصصــات. 

التابعــة    Web of Science العلــوم   شــبكة  فــي  الكــم  هــذا  مــن  ُأدرج  وقــد 
للشــركة نفســها حتــى عــام 2012 حوالــي 12 ألــف مجلــة، وذلــك بعــد خضــوع 
هــذه المجــالت للتقويــم المنهجــي بواســطة تقاريــر االستشــهادات المرجعيــة
Journal Citation Reports )JCR(  وتفيــد الشــركة أنــه يعتمــد على معطيات 

قواعدهــا حوالــي عشــرين مليــون باحــث ينتمــون إلــى90 دولــة.
2- قاعدة Scopus التي تمتلكها دار إلسيفيرElsevier  للنشر 

تعــد هــذه الشــبكة ثانــي أهــم القواعــد والشــبكات العالميــة لرصــد أوعيــة النشــر 
باللغــة االنجليزيــة حيــث تتوافــر القاعــدة علــى 20 ألــف عنــوان مقالــة، وحوالــي 
خمســين كتابــً تضــم مخرجــات المؤتمــرات الدوليــة فــي مختلــف التخصصــات، 
Articles-(باإلضافــة إلتاحتهــا محتــوى حوالــي 4 آالف مجلــة ما تــزال تحت الطبــع

. )in-Press

التجارب العالمية الرائدة في مجال إدراج وتصنيف أوعية النشر العلمي:

ثانيًا: شبكات الرصد والتصنيف باللغات األخرى

ســعت عــدد مــن الــدول والمنظمــات فــي الــدول الناطقــة بغيــر اللغــة اإلنجليزيــة 
النشــر  أوعيــة  وتصنيــف  لرصــد  إليكترونيــة  وشــبكات  فهــارس  إنشــاء  إلــى 
باللغــات األم  لهــذه الــدول، وتتمثــل أهــم الفهــارس والشــبكات الموجــودة فــي 

ــي: ــة، ف ــة اإلنجليزي ــر اللغ ــوم بغي ــم الي العال

1- الشبكة البرازيلية  

وهــي شــبكة تســعى إلــى تطويــر، وحفــظ، وتقييــم التــراث العلمــي الصــادر باللغــة 
البرتغاليــة، فــي صــورة إلكترونيــة، وقــد اشــتركت فــي إنشــاء هــذه الشــبكة 

عــدة جهــات، هــي: 
1( مؤسسة دعم البحوث في والية ساو باولو.

2( مركز إعالم العلوم الصحية بأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
3( المجلس الوطني للتنمية العلمية والتكنولوجية. 

وتضــم الشــبكة حاليــً عــدة مجــالت علميــة صــادرة باللغــة البرتغاليــة فــي عــدد 
كبيــر مــن الــدول، منهــا: البرازيــل، والبرتغــال، واألرجنتيــن، وتشــيلي، وكولومبيــا، 

وكوســتاريكا، وكوبــا، وإســبانيا، والمكســيك، وفنزويــال.
ULAKBIM 2- الشبكة التركية

عــن  التركيــة  المجــالت  مســتوى  تحســين  تســتهدف  التــي  الشــبكة  بــدأت 
طريــق وضــع معاييــر قويــة لــإدراج عــام 1990م، و ذلــك فــي مجــاالت متعــددة، 

وتضــم الشــبكة حاليــً أربــع قواعــد، هــي:
1. قاعدة المعلومات الطبية. 

2. قاعدة معلومات علوم األحياء. 
3. قاعدة معلومات العلوم االجتماعية.  
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4. قاعدة معلومات العلوم الهندسية، واألساسية. 
ويتــم تقييــم جميــع المجــالت المدرجــة بواســطة معاييــر صارمــة تتماشــى مــع 

المعاييــر الدوليــة.
3- فهرس االستشهادات الصيني في العلوم االجتماعية 

)Chinese Social Sciences Citation Index )CSSCI
طــورت  حيــث  العربيــة،  الشــبكة  إنشــاء  لمشــروع  مشــابهة  تجربــة  وهــي   
إلكترونيــة  )Nanjing University(   عــام 1997م شــبكة  نانجينــغ  جامعــة  
االجتماعيــة،  العلــوم  فــي  المتخصصــة  الصينيــة  المجــالت  وتصنيــف  لرصــد 
وبحلــول عــام 2000م رســخت الشــبكة وجودهــا. إذ باتــت تحتــوي علــى 2700 
ــة، وتعتمــد عليهــا الجامعــات الصينيــة  ــوم االجتماعي ــة متخصصــة فــي العل مجل

للحكــم علــي جــودة المجــالت.  
)Korean Citation Index )KSI  4- فهرس االستشهادات الكوري

تشــرف علــى هــذه الشــبكة وتديــر أعمالها مؤسســة البحــوث الوطنيــة الكورية 
بيانــات  الشــبكة  وتقــدم   .)National Research Foundation of Korea(
الكوريــة  للمجــالت  والببلوجرافيــة  اإلحصائيــة،  والمعلومــات  االستشــهاد، 

المدرجــة بهــا، والتــي وصــل عددهــا إلــى 2100 مجلــة عــام 2011م.
)Malaysian Citation Centre )MCC  5- مركز االستشهادات الماليزي

أنشــيء مركــز االستشــهادات الماليــزي عــام 2011م، وقــام المركــز بتطويــر 
.)Malaysian Citation Index )MyCite الماليــزي  االستشــهادات  مؤشــر 

الماالويــة  باللغتيــن  الصــادرة  المجــالت  وتصنيــف  برصــد  الفهــرس  ويهتــم 
جانــب  إلــى  والطبيــة،  التقنيــة  التخصصــات  فــي  ماليزيــا  فــي  واإلنجليزيــة 
التخصصــات االجتماعيــة واإلنســانية، ويضــم حاليــً  580 مجلــة،  منهــا  343 

واإلنســانية. االجتماعيــة  العلــوم  فــي  مجلــة  

تتضافــر العديــد مــن العوامــل التــي تؤكــد فــي مجملهــا أهميــة تبنــي إحــدى 

مــن  العربيــة،  لالستشــهادات  إنشــاء فهــرس  الســعودية  الجامعــات 

أهمهــا: 

1. التأكيــد علــى دور المملكــة الريــادي والداعــم لــكل المبــادرات الهادفــة 
إلــى خدمــة علــوم الشــريعة اإلســالمية، والعلــوم العربيــة، والتعبيــر عــن 
جهــود المملكــة الهادفــة إلــى خدمــة البحــث العلمــي، وتمكيــن الباحثيــن 
الســعوديين مــن اإلســهام فــي خدمــة الحضــارة اإلنســانية، انطالقــً ممــا 
ــه المــادة )التاســعة والعشــرون( مــن النظــام األساســي للحكــم  تنــص علي
»ترعــى الدولــة العلــوم واآلداب والثقافــة، وتعنــى بتشــجيع البحــث العلمــي، 
العربيــة  الحضــارة  فــي  وتســهم  والعربــي،  اإلســالمي  التــراث  وتصــون 

واإلنســانية«. واإلســالمية 
العربيــة  غيــر  الــدول  محــاوالت  علــى  الطريــق  لقطــع  المبــادرة  ضــرورة   .2
ــي  ــد  الت ــى القواع ــام إل ــة لالنضم ــدول العربي ــب ال ــدة لكس ــعى جاه ــي تس الت

أنشــأتها  هــذه الــدول لخدمــة لغاتهــا.
3. االســتجابة لتطلعــات الباحثيــن والمؤسســات األكاديميــة والبحثيــة عبــر 
العالــم الراميــة إلــى  وجــود جهــود علميــة وتقنيــة تســتهدف إدراج، وتصنيــف 
ــئ  ــراغ الناش ــل الف ــي ظ ــيما ف ــة، الس ــة العربي ــور باللغ ــي المنش ــاج العلم اإلنت

عــن عــدم وجــود مبــادرات عربيــة أو أجنبيــة فــي هــذا المجــال.
يســتجيب  بمــا  اإلنترنــت،  علــى  العربــي  المحتــوى  دعــم  فــي  اإلســهام   .4
لمبــادرة خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك عبــداهلل بــن عبدالعزيــز- حفظه 
اهلل- إلثــراء المحتــوى العربــي علــى اإلنترنــت، إلــى جانــب دور هــذه المبــادرة 

فــي دعــم صناعــة البرمجيــات التــي تدعــم اللغــة العربيــة. 

مبررات إنشاء  الفهرس العربي
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يســعى فهــرس االستشــهادات العربــي إلــى تحقيــق عــدد مــن األهــداف، مــن 
أبرزهــا:

1. رفــع كفــاءة األبحــاث المنتجــة فــي العلــوم الشــرعية والعربيــة، ومــا يتصــل 
بهمــا مــن علــوم، حيــث ســيعمل الفهــرس علــى تصنيــف المجــالت العلميــة بنــاء 
ــاج العلمــي فــي التخصــص،  ــى معامــالت تأثيرهــا Impact Factors   فــي اإلنت عل
إلــى جانــب تصنيــف الباحثيــن بحســب تأثيــر إنتاجهــم العلمــي فــي اإلنتــاج العلمي 

للباحثيــن اآلخريــن.
فــي  المنشــورة  الحديثــة  البحــوث  حــول  المرجعيــة  المعلومــات  توفيــر   .2
المجــاالت الشــرعية والعربيــة بمــا يســهم فــي إحاطــة الباحثيــن فــي هذيــن 
المجاليــن ومــا يتصــل بهمــا مــن مجــاالت باألبحــاث الرائــدة التــي تتوافــر علــى 

العالــم. عبــر  المنتجــة  العاليــة  العلميــة  القيــم 
3. الكشــف عــن حالــة النشــر العربــي علــى المســتوى العالمــي، حيــث ستســهم  
تكويــن  فــي  الفهــرس  ســيتيحها  التــي  واإلحصــاءات  المرجعيــة  المعلومــات 
ــك  ــً، وتل ــً أو تخصصي ــزة جغرافي ــة المتمي ــات العلمي ــول النطاق ــة ح ــورة عام ص
الواعــدة، إلــى جانــب كشــف الشــبكة عــن النطاقــات الضعيفــة التــي يتعيــن 
الســعي لعالجهــا، بمــا يدعــم حركــة البحــث فــي العالــم العربــي، خاصــة فــي 

مجالــي العلــوم الشــرعية والعربيــة.
واالعتــراف  والعربيــة  الشــرعية  العلــوم  فــي  المتميزيــن  الباحثيــن  تقديــر   .4
بتميزهــم بشــكل موضوعــي يمكنهــم مــن الحصــول علــى مــا يســتحقونه مــن 
جوائــز وبــدالت، منهــا بــدل التميــز فــي مجــال النشــر العلمــي، الــذي نــص عليــه قرار 
ــوزراء الصــادر فــي األول مــن محــرم عــام 1429هـــ والمتضمــن صــرف  مجلــس ال
بــدل تميــز يتــراوح بيــن 10 و40% لمــن يتمكنــون مــن أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن 
فــي حكمهــم مــن النشــر فــي مجــالت علميــة ذات ســمعة عالميــة فــي مجــال 
التخصــص، ولــم يأخــذ حقــه فــي التطبيــق لغيــاب المعاييــر الموضوعيــة للتعامــل 

أهداف الفهرس:

معــه، فــي ظــل افتقــاد العالــم لقاعــدة متخصصــة فــي تصنيــف اإلنتــاج العلمــي 
أعدتهــا  التــي  االسترشــادية  القائمــة  خلــت  حيــث  العربيــة.  باللغــة  المنشــور 
ــة التــي  ــة للتقويــم واالعتمــاد األكاديمــي ألفضــل المجــالت العلمي ــة الوطني الهيئ
الصــادرة  المجــالت  مــن  البحثــي  التميــز  بــدل  الســتحقاق  فيهــا  النشــر  يــؤدي 
 Science Citation(  باللغــة العربيــة العتمــاد القائمــة علــى دليــل النشــر العلمــي
 Social  Science(  ودليــل النشــر للعلــوم االجتماعيــة   )Index – Expanded
Citation Index(  التابعيــن لشــبكة العلــوم Web of Science اللذيــن يخلــوان 

ــة.  ــوم الشــرعية والعربي مــن المجــالت المتخصصــة فــي العل
العربيــة،  الجامعــات  فــي  الترقيــات  نظــم  تطويــر  فــي  مســتقباًل  اإلســهام   .5
وخدمــة الجامعــات خارجهــا، فبــداًل مــن االعتمــاد علــى كــم اإلنتــاج المنشــور 
للمتقدميــن للترقيــة، كمــا هــو الحــال حاليــً ســيمكن الفهــرس مــن قيــاس أثــر 
ــا  ــر فيه ــي نش ــالت الت ــة للمج ــة العلمي ــد المكان ــالل تحدي ــن خ ــي م ــاج العلم اإلنت
هــذا اإلنتــاج، كمــا تتيــح إمكانيــة التعــرف علــى إســهام الباحثيــن فــي المعرفــة 
العلميــة فــي التخصــص مــن خــالل حســاب عــدد مــرات إفــادة الباحثيــن اآلخريــن 

ــم. ــن إنتاجه م
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تعزز فرص نجاح مشروع إنشاء الفهرس العديد من العوامل، من أهمها:
1. الحاجــة الملحــة إلــى هــذا النــوع مــن المبــادرات التــي تخــدم اللغــة العربيــة، 
خدمــة  فــي  مباشــر  بشــكل  وتســهم  الشــرعية،  العلــوم  مكانــة  وتعــزز 
المؤسســات البحثيــة والمراكــز، والمجالــس، والهيئــات العلميــة الســعودية، 
لتقويــم  الالزمــة  الموضوعيــة  لآلليــات  حاليــً  تفتقــد  التــي  والدوليــة،  والعربيــة، 
األبحــاث واألوراق العلميــة المنشــورة باللغــة العربيــة، ولعــل ممــا يدعــم أهميــة 
مبــادرة الجامعــات الســعودية لتبنــي هــذه الشــبكة المحــاوالت العربيــة المتناثــرة 
إليجــاد أي آليــة لتقويــم المجــالت العلميــة الصــادرة باللغــة العربيــة دون اتخــاذ أي 

مبــادرة حقيقــة لتحقيــق هــذا الهــدف.
ســعود  بــن  محمــد  اإلمــام  جامعــة  بهــا  تحظــى  التــي  العالميــة  المكانــة   .2
اإلســالمية فــي مجــال العلــوم الشــرعية والعربيــة، وخبرتهــا العريضــة فــي النشــر 
ــم فــي المجــاالت الشــرعية، والعربيــة، واإلنســانية،  العلمــي المتخصــص والمحكَّ

واالجتماعيــة.
ودوليــة  محليــة  جهــود  علــى  تبنــى  تكامليــة  رؤيــة  علــى  المشــروع  قيــام   .3
مشــتركة، تتضافــر فيهــا خبــرات العديــد مــن المؤسســات الحكوميــة واألهليــة، 
الوطنيــة  والهيئــة  اإلســالمية،  ســعود  بــن  محمــد  اإلمــام  جامعــة  فــي  ممثلــة 
للتقويــم واالعتمــاد األكاديمــي، إلــى جانــب الجهــات التقنيــة األهلية التي ســيعهد 
إليهــا إعــداد البنيــة التقنيــة للشــبكة، كمــا سيشــترك فــي المشــروع عــدد مــن 
ذوي  العربيــة  الجامعــات  فــي  التدريــس  هيئــة  وأعضــاء  والباحثيــن  الخبــراء 
الكفايــة والخبــرة فــي العلــوم الشــرعية، والعربيــة، واإلنســانية واالجتماعيــة. 

- شركاء الجامعة في إنشاء الفهرس
ســعيً لضمــان نجــاح المشــروع وتحقيــق أهدافــه بموضوعيــة وحياديــة ســيتم 
تطويــر الفهــرس وإدارة أعمالــه العلميــة، وتقديــم خدماتــه للمســتفيدين عبــر 

فرص نجاح الفهرس

والجامعــات،  الحكوميــة،  المؤسســات  مــن  بعــدد  الجامعــة  تجمــع  شــراكة 
والهيئــات الحكوميــة، والمنظمــات اإلقليميــة والدوليــة، منهــا:

1. وزارة التعليم.
2. الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي. 

3. اتحاد الجامعات العربية.
4. اتحاد جامعات العالم اإلسالمي.
5. المجلس العربي للبحث العلمي.
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عــن  تمخضــت  فقــد  ســليمة  علميــة  أســس  علــى  المشــروع  لتنفيــذ  ســعيً 
ــة  ــبكة العربي ــاء الش ــروع إنش ــى مش ــرف عل ــذي يش ــي ال ــر العالم ــج النش برنام
لرصــد وتصنيــف أوعيــة النشــر لجنــة برئاســة وكيــل الجامعــة للدراســات العليــا 
والبحــث العلمــي وعضويــة عميــد البحــث العلمــي واثنيــن مــن وكالء العمــادة 
لإشــراف علــى المراحــل المختلفــة لتطويــر الفهــرس العربــي لالستشــهادات، 
وقــد نفــذت اللجنــة مــن خــالل مستشــاري وحــدة النشــر العالمــي بعمــادة البحــث 
العلمــي عــدة دراســات حــول واقــع فهــارس وشــبكات الرصــد والتصنيــف عبــر 
العالــم، كمــا قــام أعضــاء اللجنــة برحلــة عمــل آســيوية خــالل المــدة 6/18- 
/7/1 1435هـــ، 18-4/30/ 2014م، اســتهدفت مســح التجــارب الســائدة فــي 
جمهوريــة الصيــن الشــعبية، وكوريــا الجنوبيــة، واتحــاد مملكــة ماليزيــا لرصــد 
وتصنيــف المجــالت العلميــة الصــادرة باللغــات الصينيــة، والكوريــة، والمالويــة.

وقــد أمكــن بفضــل نتائــج الدراســات المكتبيــة، ومــا تمخضــت عنــه رحلــة العمــل 
اآلســيوية تحديــد األطــر العامــة لآلليــات التــي ســتتبع لتطويــر المشــروع وتصميــم 

بنيتــه العلميــة والتقنيــة، وذلــك علــى النحــو التالــي:

أواًل: اآلليات العلمية 

ســتتولى جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية بالتنســيق مــع شــركائها، 
»هيئــة  تســمى   ،Editorial Board الفهــرس  لتحريــر  علميــة  هيئــة  تشــكيل 
الهيئــة  إشــراف  تحــت  تعمــل  لالستشــهادات«،  العربــي  الفهــرس  تحريــر 
اإلشــرافية للشــبكة العربيــة لرصــد وتصنيــف أوعيــة النشــر لتــي يرأســها معالــي 
تحريــر  هيئــة  وســتضم  اإلســالمية،  ســعود  بــن  محمــد  اإلمــام  جامعــة  مديــر 
الفهــرس التــي يرأســها وكيــل جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية 
للدراســات العليــا والبحــث العلمــي، وممثليــن للجامعــات الســعودية، والخليجيــة، 
العلــوم  فــي  المتميزيــن  والباحثيــن  العلمــاء،  مــن  عــدٍد  جانــب  إلــى  والعربيــة 

آليات إنشاء الفهرس

الشــرعية والعربيــة، واإلنســانية واالجتماعيــة، وغيرهــا مــن العلــوم ذات الصلــة 
بالعلــوم  المهتمــة  والدوليــة  والعربيــة،  الســعودية،  الجامعــات  مختلــف  مــن 
الشــرعية والعربيــة، وذلــك باالعتمــاد علــى المعاييــر المتبعــة لتكويــن هيئــات 
الهيئــة  مهــام  أبــرز  وتتلخــص  المشــابهة،  العالميــة  الشــبكات  فــي  التحريــر 

العلميــة التــي ســيتم تشــكيلها إلدارة تحريــر الشــبكة فــي:
1. وضــع المعاييــر العلميــة إلدراج أوعيــة النشــر: المجــالت العلميــة، وســجالت 
المؤتمــرات Conference Proceedings ، فــي الفهــرس، وذلــك باإلفــادة مــن 
المعاييــر المعتمــدة فــي الشــبكات العاملــة باللغــات األخــرى، وينتظــر أن تتســم 
ــول  ــور ح ــاس، وتتمح ــة للقي ــة، والقابلي ــة العلمي ــة، والصرام ــر اإلدراج بالدق معايي
عــدد مــن المعاييــر، منهــا: عمــر المجلــة، ومــدى انتظامهــا فــي الصــدور، ومكانــة 
الجهــة التــي تصدرهــا، والقيمــة العلميــة ألعضــاء هيئــة تحريرهــا، واالتجاهــات 
الجغرافيــة ألعضــاء هيئــة التحريــر والباحثيــن، وجــودة المحكميــن، ورصانــة 

ــاج العلمــي المنشــور بهــا. النت
2. تحديد المجاالت الرئيسة والفرعية لألوعية التي سيتضمنها الفهرس.

3.  ترشيح رؤساء وأعضاء هيئات تحرير المجاالت البحثية الرئيسة. 
4.  مراجعة وفحص طلبات اإلدراج بناء على المعايير المعتمدة. 

الباحثيــن  آراء  علــى  للتعــرف  الالزمــة  واالســتطالعات  الدراســات  إجــراء   .5
الفحــص. قيــد  المجــالت  مكانــة  حــول  الفهــرس  مــن  والمســتفيدين 

6. إعــالن القائمــة الســنوية للمجــالت التــي يتــم إدراجهــا، ومــا يتوجــب علــى 
بعــض المجــالت التــي لــم يوافــق علــى إدراجهــا اســتيفاءه ليتحقــق لهــا اإلدراج.
 Total Cites, :7.  تحديــد معامــالت التأثيــر التــي ســتعتمد لترتيــب المجــالت، مثــل

   .Impact factor, h-index etc
8.  تحديــد معامــالت التأثيــر التــي ســيؤخذ بهــا لتقييــم إســهامات الباحثيــن، 

.h-index, g-index etc مثــل: 
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9.  تحديــد معامــالت التأثيــر التــي ســيؤخذ بهــا لترتيــب إســهامات الــدول منفــردة، 
و المؤسســات، و الجامعــات فــي مجــاالت اهتمــام الشــبكة. 

تقاريــر  إلدارة    )Scientific & Technical( وفنيــة  علميــة  هيئــة  تشــكيل   .10
المدرجــة. للمجــالت  االستشــهاد 

المدرجــة  المجــالت  بترتيــب  الخاصــة  الســنوية  والتقاريــر  البيانــات  إصــدار   .11
 Subject والفرعيــة  الرئيســة  تخصصاتهــا  وفــق  تأثيرهــا  معامــالت  حســب 

.  Categories
ولإشــراف علــى عمــل الفهــرس ســيتم تعييــن  مديــر تنفيــذي مــن ذوي الكفــاءة 
ليتولــى  والتصنيــف،  الرصــد  وشــبكات  فهــارس  عمــل  مجــال  فــي  والخبــرة 
اإلشــراف علــى المهــام التقنيــة والفنيــة واإلداريــة والماليــة للفهــرس، إلــى جانــب 
تشــكيل اإلدارات والوحــدات الالزمــة وتوفيــر التجهيــزات والتقنيــات المطلوبــة 

ــه. ــرس بمهامه ــام الفه لقي

ثانيًا: اآلليات الفنية والتقنية

بــدأت الجامعــة مــن خــالل برنامــج النشــر العالمــي التواصــل مــع عــدد مــن أهــم 
ــد  ــم عق ــث ت ــف، حي ــد والتصني ــد الرص ــر قواع ــال تطوي ــي مج ــة ف ــات العامل الجه
عــدة اجتماعــات مــع ممثلــي شــركة تومســون رويتــرز، تناولــت بحــث آليــات 
التعــاون لتنفيــذ المشــروع، كمــا تعمــل الجامعــة حاليــً فــي إطــار ســعيها لتحديــد 
النمــوذج األمثــل لتمويــل للفهــرس، وبنائــه معلوماتيــً وتقنيــً، وإدارتــه وفــق أفضــل 
إلعــداد  االستشــارية  الجهــات  إحــدى  مــع  التعاقــد  علــى  المتاحــة،  الخيــارات 

ــرس. ــاء الفه ــة إلنش ــة الالزم ــة والمالي ــات الفني الدراس

انطالقــً ممــا يؤمــل أن يحدثــه المشــروع مــن انعكاســات إيجابيــة علــى الحركــة 
العلميــة والبحثيــة داخــل المملكــة وعبــر العالــم، وتبعــً لــدور الفهــرس المنتظــر 
فــي التعبيــر عــن عنايــة المملكــة الفائقــة بالعلــوم الشــرعية والعربيــة، تجســيدًا 
ــص  ــم تخصي ــل أن يت ــال يؤم ــذا المج ــي ه ــا ف ــي وريادته ــالمي والدول ــا اإلس لدوره
المبالــغ الماليــة المناســبة لتنفيــذ المشــروع ضمــن الميزانيــة الســنوية للجامعــة.

تمويل إنشاء الفهرس


