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الجمعة ١٠ أیار ٢٠١٩ 
المحرر: عزام طعمة، منسق بوابة أثر 

تصمیم: محمد تمراوي، معھد عصام فارس للسیاسات العامة والشؤون الدولیة 

آخر مستجدات الموقع 

بعد مرور خمسة أشھر على إطالق البوابة اإللكترونیة حول األثر االجتماعي للبحث العلمي من
العالم العربي وحولھ (أثر)، بلغ عدد المشاریع الموجودة على الموقع أكثر من 2000 مشروع في
مجاالت متعددة تشمل الطب والھندسة وإدارة األعمال والعلوم االجتماعیة والطبیعیة. تشھد البوابة

انطالقة ناجحة وسریعة على المستوى اللبناني، فقد تّم نقل كل مشاریع أساتذة الجامعة األمیركیة في
بیروت المتاحة للعموم إلى الموقع. ویجري حالیًا العمل علی إمكانیة التعاون مع الجامعة اللبنانیة،

 وجامعات عربیة أخرى.
الباحثین المھتمین بإدخال مشاریعھم البحثیة المنجزة أو قید االنجاز والتي بدأ یظھر لھا مخرجات

إدخال المعلومات الخاصة بمشروعھم أو مشاریعھم البحثیة على الرابط التالي
.(https://atharportal.net) 

تفاصیل عددیة عن الموقع 

یحوي الموقع حالیًا 2000 مشروًعا بحثیًا تنقسم على الشكل التالي: 
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مقابلة مع أ د سامي الخزندار رئیس مبادرة معامل "أرسیف" العربي للمجالت العلمیة 

أجرى مسؤول موقع أثر عزام طعمة مقابلة مع أ د سامي الخزندار، رئیس مبادرة معامل "أرسیف"
(Arcif) العربیة، وذلك على ضوء محاضرتھ حول المبادرة في مؤتمر المجلس العربي للعلوم 

االجتماعیة في بیروت 12 نیسان/ابریل 2019. 

(إضغط ھنا لقراءة المزید)

عرض الموقع
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"أثر" ھو أرشیف مفتوح لمسار البحث العلمي بكاملھ، بما في ذلك نقل المعرفة واألنشطة البحثیة
المتعلقة بالسیاسات العامة ونشر المعرفة للعموم. وتعتمد ھذه البوابة على المعلومات التي یقوم
الباحثون بإدخالھا، وتشمل وصفاً لمشاریعھم البحثیة ومخرجات تأثیرھا االجتماعي. إّن المراد

بـ"االجتماعي" ھنا ھو معناه األشمل ویتضمن الجوانب االقتصادیة، السیاسیة، الثقافیة والمفاھیمیة.
یمكن استخدام محرك البحث كل الفئات المعنیة (الباحث، المؤسسات المستھدفة من البحث العلمي،

صانعي السیاسات، الجمھور، الجھات التمویلیة، الخ). 
(دلیل المستخدم، إضغط ھنا)

أعضاء الھیئة اإلداریة

د. طارق متري (رئیس المجلس االستشاري، مدیر معھد عصام
فارس للسیاسات العامة والشؤون الدولیة، الجامعة األمیركیة في

بیروت) 
tmitri@aub.edu.lb :البرید اإللكتروني

د. ریغاس أرفانیتس (مدیر المعھد الفرنسي لربط األبحاث
باالبتكار والمجتمع، باحث في المركز الفرنسي للبحث من أجل

التطویر) 
rigas.arvanitis@ird.fr :البرید اإللكتروني

أ. رحمة بورقیة (مدیرة الھیئة الوطنیة للتقییم، المغرب) 
bourqiarahma@gmail.com :البرید اإللكتروني
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د. سمیرة عمر عاصم (المدیرة العامة، معھد الكویت لألبحاث
العلمیة) 

somar@kisr.edu.kw :البرید اإللكتروني

د. سیتناي شامي (المدیر العام، المجلس العربي للعلوم
االجتماعیة) 

shami@ssrc.org :البرید اإللكتروني

أ. معین حمزة (مدیر عام المجلس الوطني للبحوث العلمیة –
لبنان) 

hamze@cnrs.edu.lb :البرید اإللكتروني

أ. محمود صقر (رئیس أكادیمیة البحث العلمي والتكنولوجیا
بالقاھرة، مصر) 

msakrasrt@gmail.com :البرید اإللكتروني

د. عبد الوھاب األفندي (عمید دائرة العلوم االجتماعیة والعلوم
اإلنسانیة، معھد الدوحة للدراسات العلیا) 

a.el-affendi@wmin.ac.uk :البرید اإللكتروني

د. عبیر البواب (المدیرة العامة، صندوق دعم البحث العلمي في
األردن) 

drabeer@ju.edu.jo :البرید اإللكتروني
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د. فؤاد مراد (كبیر موظفي لجنة األمم المتحدة االقتصادیة
واالجتماعیة لغرب آسیا) 

mrad@un.org :البرید اإللكتروني

أ. مروان عورتاني (رئیس، أكادیمیة فلسطین للعلوم
والتكنولوجیا) 

marwan.awartani@gmail.com :البرید اإللكتروني

د. مارتا سولیر (بروفیسور في علم االجتماع بجامعة برشلونة
والمسؤول عن بوابة األرشیف المفتوح حول األثر االجتماعي) 

marta.soler@ub.edu :البرید اإللكتروني
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