بالرشاكة مع

ّ
الكشاف العربي
لالستشهادات الرمجعية
ٔاول ّ
كشاف استشهادات
مرجعية باللغة المحلية
للمنطقة العربية
ّ
الكشاف العربي لالستشهادات الرمجعية
إن
الجديد  -الذي قام بتمويله بنك المعرفة
المرصي – سيقدم واجهة باللغة العربية
وصوال
لمنصة الـ  Web of Scienceمما يوفر
ً
للمعلومات الببليوجرافية ،واستشهادات
مرجعية للمقاالت العلمية من دوريات باللغة
العربية تم اختيارها على يد خرباء ،فضال عن
محتوى من قاعدة البيانات .Web of Science

ّ
الكشاف العربي لالستشهادات الرمجعية٫
إ ن
الـذي تم بناؤه من ِق َبل مجموعة قاعدة
البيانات ™ ،Web of Scienceسوف يتم إتاحته
على منصة .Web of Science
ّ
سيسهل
الكشاف العربي لالستشهادات
إن
ّ
الوصول للمحتوى العلمي باللغة العربية،
مما يربطه بأ كرث من  1.7مليار مرجعاً من الرماجع
البحثية المستشهد بها (اليت يرجع تاريخها إ لى
ّ
المحكم والمعتمد
عام  )1864وبالمحتوى العلمي
واألعلى جودة وذلك من جميع أنحاء العالم.

ّ
كشافات االستشهادات باللغات المحلية:
تسد الفجوة بني اإلنتاج العلمي المحلي
والتأثري العالمي
إ ن ّ
كشاف االستشهادات الرمجعية باللغة المحلية
يجعل المحتوى اإلقليمي ،وتحليل االستشهادات
الرمجعية متاح من خالل واجهة استخدام،
ووظيفة بحث باللغة المحلية .أما قواعد البيانات
اإلقليمية واليت تم إ طالقها بنجاح بالفعل بالرشاكة
مع كالريفيت اناليتيكس ،يتم دعم كل قاعدة
بيانات عن طريق قاعدة البيانات االستشهادية
عالميا .Web of Science
األكرث ثقة وحيادية
ً
ّ
وصوال للمحتوى باللغة
الكشافات
وتوفر تلك
ً
المحلية ،مما يساعد الباحثني على التعاون
مع عدد أ كرب من الجماهري .وتساعد أ ً
يضا على
روية أ فضل لعملية التمويل العام
تقديم ٔ
الروية على الخريطة األكاديمية
وتحسني
ٔ
العالمية ،مما يضيق الفجوة بني اإلنتاج
العلمي المحلي والتأ ثري العالمي.
ّ
الكشاف العربي لالستشهادات
ومع والدة
الرمجعية ،سيتم خلق واجهة استخدام
باللغة العربية لكامل محتوى منصة
ّ
الكشاف العربي
الـ  .Web of Scienceسيكون
لالستشهادات الرمجعية متاحاً للبحث باللغتني
العربية واإلنجلزيية على السواء ،وستصبح
اللغة العربية بالتالي اللغة العالمية التاسعة
للواجهة البحثية لـ .Web of Science
ّ
الكشاف العربي لالستشهادات الرمجعية
فوائد
ّ
للكشاف العربي لالستشهادات الرمجعية فوائد
إ ن
جوهرية .فإ ن تكشيف المنشورات العربية سيساعد
المجتمعات العلمية المحلية على المساهمة في
الجهود البحثية القومية ،اإلقليمية ،والدولية.
وسيسهل ذلك األمر من التعاون وتوسيع نطاق
األثر العربي األكاديمي.

وكجزء من هذه المبادرة ،ستقدم منصة
 Web of Scienceواجهة بحثية باللغة العربية
من أجل تعزيز الوصول واالستخدام لإلنتاج
العلمي المحلي ،وأيضاً من أجل تأمني
الوصول إلى الدوريات العلمية المصنفة
عالية الجودة من مختلف دول العالم.
ّ
الكشاف العربي لالستشهادات
الرمجعية سيوفر أيضاً :
•تعزيز ظهور وجودة الدوريات العربية
•زيادة كبرية في الظهور والتأثري للعلوم
العربية على الساحة العالمية
ّ
الكشاف العربي
•تكشيف األبحاث العربية في
لالستشهادات الرمجعية يمكن أن يزيد
كثرياً من فرصها ليتم االستشهاد بها عالميا
•القدرة على تحديد األبحاث العربية بالغة األهمية
•الوصول إلى المحتوى العالمي المتمتع بأعلى
مستويات الجودة
•واجهة استخدام باللغتني العربية واإلنجلزيية
•دعم تنافيس إقليمي
•فرص تمويل أكرب

منصة Web of Science
إن  Web of Scienceهي قاعدة بيانات
االستشهادات األكرث جدارة بالثقة في العالم
وهي مستقلة تماماً عن أي نارش .تسرتشد منصة
الـ  Web of Scienceبإرث الدكتور يوجني غارفيلد،
مخرتع ّ
كشاف االستشهادات األول عالميا،
وهي أقوى محرك بحث علمي يقدم للمؤسسات،
والممولني ،والباحثني أفضل بيانات النرش
واالستشهادات من أجل اكتشاف علمي ،ووصول،
وتقييم ذو مصداقية.
تقوم منصة الـ  Web of Scienceبربط ّ
كشافات
االستشهادات الرمجعية اإلقليمية (من ضمنها
ّ
الكشاف العربي) ،والمتخصصة ،والبيانات ،وقواعد
االستشهاد لرباءات االخرتاع بالمحتوى المسمى
بـ  Web of Science Core Collectionالذي يعترب
قاعدة بيانات االستشهادات الحقيقية الفريدة
عالميا .تساعد هذه الواجهة الشاملة المستخدمني
في تعقب المعلومات عرب االختصاصات العلمية
العديدة والمختلفة زمنيا وذلك عرب  1.7مليار
استشهاد من  161مليون مرجع مصنف
بياناتنا الشاملة والكاملة تمنحك
الثقة عرب كامل محطات سري
العملية البحثية.
•االنتقاء :إن حقيقة كوننا مستقلني عن أي
نارش يمنحنا القدرة على التجرد والموضوعية
إزاء جودة وتأثري مجموعة بياناتنا.
•الهيكل :لدينا  50سنة خربة في
التصنيف الدقيق والمنتظم.
•التيقن :كل مقالة من كل مجلة
مصنفة جرى تكشيفها مما خلق شبكة
عالية الموثوقية والمصداقية.

1.7

أكرث من  1.7مليار مرجع مستشهد
به ،مستخرج من أكرث من 161
مليون بحث ،وضع لمساعدة
المستخدمني لتتبع األفكار عرب
المجاالت البحثية والزمن

ّ
للكشاف العربي
كيف سيتم اختيار المجالت
لالستشهادات الرمجعية؟
عملية الفرز في
ّ
الكشاف العربي ARCI

التقييم التحريري في
ّ
الكشاف العربي ARCI

عنوان الدورية
 

المحتوى العلمي
 

النارش
 

بيان النطاق
 
البحيث للدورية

امكانية الوصول
 
للمحتوى

جودة اللغة
 

عنوان URL
 
صلة المحتوى
(دوريات الكرتونية)  

ترقيم رقمي
 
للوثائق /DOI
ترقيم الصفحات
الجداول الزمنية/
 
المجلدات

المصادر
 
المستشهد بها
هيكل هيئة
 
التحرير

سيتم اختيار الدوريات اإلقليمية اليت تدخل
ّ
الكشاف العربي لالستشهادات الرمجعية
ضمن
عن طريق هيئة تحرير تم إنشاؤها حديثاً .
ستكون هذه الهيئة محايدة وسيكون لها
ممثلني من دول أخرى أعضاء في جامعة
الدول العربية .سيوفر أعضاء هيئة التحرير
رؤى إقليمية متعمقة ودراية بالمواضيع.
وسترشف الهيئة على إنشاء معايري اختيار الدوريات،
والمقاييس ،ومنهجية تقديم التقارير ،وهو ما
سيتم بناؤه وفقاً لمعايري اختيار الدوريات في Web
 .of Scienceكل الدوريات اليت سيتضمنها ّ
كشاف
االستشهادات العربي يجب أن يكون لها ترقيم
دولي موحد  ISSNوسوف يتم التحقق من ذلك
باإلضافة الى التحقق من قدرة الوصول للمحتوى.
بعد ذلك ،سوف يتم مراجعة المجلة العلمية للتأكد
أن المحتوى علمي وأن المجلة تمتلك نطاقاً علمياً
محدداً وواضحاً  ،وأن المقاالت لها مستخلصات
ومراجع مستشهد بها مع عالقة واضحة بني
نطاق المجلة العلمي ومحتواها .باإلضافة
الى ذلك ،يتم التأكد من أن جودة لغة المقاالت
العلمية متوافقة مع أساليب التواصل العلمي،
وأن لجنة التحرير تعكس مجال المجلة العلمية.

01 / WS644718051

معلومات عن كالريفيت
كالريفيت هي رشكة رائدة عالميا في
تأمني الحلول لترسيع دورة االبتكار.
مهمتنا األساسية هي مساعدة عمالئنا في
ّ
حل أكرث المشكالت تعقيدا عرب تأمني معلومات
ورؤى تخترص الوقت الالزم لتحويل األفكار الجديدة
تغي العالم من حولنا .تشمل
إلى اخرتاعات ّ
خدماتنا البحث العلمي واألكاديمي ،األدوية،
البيوتكنولوجيا ،الرعاية الصحية الذكية باإلضافة
إلى خدمات الملكية الفكرية .نحن نساعد عمالئنا
على اكتشاف وحماية وتسويق اخرتاعاتهم
عرب اشرتاكهم بخدمات تكنولوجية مدمجة
مع خربات عميقة في االختصاصات المتعددة.
للزميد من المعلومات ،قم بزيارة موقعنا:

clarivate.com

من أجل التسجيل في مؤرش االستشهاد العربي أو
لتقديم مجلتك العلمية للتصنيف قم بزيارة:
clarivate.com/arci
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