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 تقذيم:

ومخورا أساسيا  ؽي ، البصرية اتالنستذامة للنحتنعلتونية ا ركيزة أساسية مه ركائز ي  البخث العلن ينج ل

 لؾائذة العامة مه موازناتها  رةة كبيخض   الذول توؾق إذ، العالم على مستوى الندتلؾة نؾم التعليم العالي

ؽي شتى  تػبيقيةالوؾرية والبخوث تسهم ؽي إنحاز ال، بيئة ملإئنةبػرض ضنان  أنشػة البخث العلني  

مواجهة التخذ يات  ية راقية تنل ه مه تأميه أسبابمحتنعوتذؽع نخو تونية ، الإذتضاصات والنحالإت

 الإجتناعي. الر ذاء وضنان الر ىانات لؾائذة، والأزمات

يرتبع بتوؽير الأدوات والنوارد ، واجعالز ونتني  العلني البخث للالنلإئنة  ةالبيئ استخذاث ن  ولإ ريب ؽي أ

ؽروف الإنؾتاح ، البصرية والنادية النوارد: مقذمتهايأتي ؽي و ، الطرورية التي تضوع تلك البيئة النواسبة

، بالصراكات الؤستراتيحية النرتبػة بالنؤس سات العلني ة النتقذ مةوالعواية ، إقليني ا ودوليا، على النخيع

 النعوية بالو هوض بالبخث العلني  وتػويره. ومدتلف مضادر التنويل

محنوعة  عبر، الوغه العربيواقع البخث العلني ؽي  الذراسة التي بيه أيذيلم تهذف إلى تشديص إن  

يات التخذ  تستعرض كنا ، التخسيهنقاط القوة ونقاط  الوقوف علىه مه تنل   راتمه النؤش   مدتارة

 نة.قواعذ بيانات مخل   استوادا إلى بالذول العربيةالنستقبلية للبخث العلني  آؽاقوال

 :النعتنذةرات النؤش  

قواعذ البيانات  إلىبالرجوع  تتضف بالشنول وقابلية القياس راتمؤش  استوذت ىره الذراسة إلى 

 العربي ة والؤقليني ة ناتالنوؾ  بنواقع متضلة  معػياتمه لها   رتوؽ  وما ( scopus - WOS) نةالنخل  

 النعتنذة:رات النؤش   ىرهأىم يلي  وؽينا .لواليونسو ووالؤيسيسل، الأللسو الذولية:و

  الواتح النخليمقارنة بإجنالي الؤنؾاق على البخث والتػوير 

  ؽي البخث العلني  الذول العربيةإسهامات 

 الذولية الإذتراع وبراءات الإبتلارمحالإت  ؽي ةالعربي   الذول إسهامات. 

 ةالتلوولوجي الأقػاب (Tech Valley )  ةبالذول العربي. 

  التضويؾات الذولية أىمترتيب الحامعات العربية ؽي. 

  التوصيات ىموأالدلإصة.  
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 :بالذول العربية والتػوير البخث على الؤنؾاق

ر مؤش  وىو " الؤجنالينسبة نؾقات البخث والتػوير مه الواتح النخلي " رمؤش  الذراسة على اعتنذت 

ات تضويف مه موض   اوغيرىك الذولي والبو، على غرار اليونسلونات الذولية ؾ  النولذى جل  معتنذ

 .ل ؽي ىرا النحالالذو

 

 ؽي دول مرجعية الؤجناليالبخث والتػوير مه الواتح النخلي الؤنؾاق على ر نسبة تػو  

 الذولة
 2000 الرمز
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200
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200
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200
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200

8 

200

9 

201

0 

201
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201
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201

4 

201

5 

201

6 

201

7 

201

8 
 النعذل

 كوريا
KOR 2, 2 2, 3 2, 3 2, 4 2, 5 2, 6 2, 8 3 3, 1 3, 3 3, 5 3, 7 4 4, 1 4, 3 4, 2 4, 2 4, 6 4, 8 3, 2 

 الولإيات النتخذة
USA 2, 63 2, 65 2, 56 2, 56 2, 50 2, 52 2, 56 2, 63 2, 77 2, 81 2, 74 2, 77 2, 68 2, 71 2, 72 2, 72 2, 76 2, 82 2, 84 2, 65 

 نانياأل
DEU 2, 40 2, 40 2, 42 2, 47 2, 43 2, 43 2, 46 2, 45 2, 60 2, 73 2, 71 2, 80 2, 87 2, 82 2, 87 2, 91 2, 92 3, 04 3, 09 2, 59 

 ؽرنسا
FRA 2, 09 2, 14 2, 17 2, 12 2, 09 2, 05 2, 05 2, 02 2, 06 2, 21 2, 18 2, 19 2, 23 2, 24 2, 28 2, 27 2, 22 2, 21 2, 20 2, 16 

 بريػانيا
GBR 1, 63 1, 62 1, 63 1, 59 1, 54 1, 56 1, 58 1, 62 1, 62 1, 68 1, 66 1, 66 1, 59 1, 64 1, 66 1, 67 1, 68 1, 70 1, 72 1, 63 

 الضيه

CH

N 
0, 89 0, 94 1, 06 1, 12 1, 21 1, 31 1, 37 1, 37 1, 45 1, 66 1, 71 1, 78 1, 91 2, 00 2, 03 2, 07 2, 12 2, 15 2, 19 1, 43 

 (www.banquemondiale.org) :: قاعذة بيانات البوك الذولي النضذر

بنلف البخث العلني اعتواء الذول  الؤجناليالبخث والتػوير مه الواتح النخلي  الؤنؾاق على نسبة علزت

 أنشػة البخث والتحذيذ. لندتلف  دية النتاخةناوخحم النوارد ال والتػوير

البخث والتػوير مه  الؤنؾاق علىنسبة  أنيا ليتظد ج، لليونسلومتعذ دة  وتقارير دراسات إلىوبالرجوع 

ؽي  لإزال أن ه بالرغم مه، بعط الذول العربية تػورا ؽيشهذ الؤجنالي بالذول العربية الواتح النخلي 

 بالذول العربية الؤجناليالبخث والتػوير مه الواتح النخلي  الؤنؾاق علىر نسبة تػو  

 الذولة
 الرمز
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 النعذل

 ARE ماراتؤال
           

0, 49 
  

0, 69 0, 90 0, 96 
 

1, 30 0, 87 

 TUN تونز
  

0, 54 0, 65 0, 73 0, 71 0, 68 0, 67 0, 64 0, 71 0, 69 0, 71 0, 68 0, 67 0, 65 0, 63 0, 60 
 

0, 60 0, 66 

 MAR النػرب
 

0, 61 0, 53 0, 63 
  

0, 61 
   

0, 71 
        

0, 56 

 QAT قػر
            

0, 48 
  

0, 52 
  

0, 51 0, 50 

 JOR الأردن
  

0, 34 
     

0, 43 
       

0, 71 
  

0, 49 

 EGY 0, 19 مصر
   

0, 27 0, 24 0, 26 0, 26 0, 27 0, 43 0, 43 0, 53 0, 51 0, 64 0, 64 0, 72 0, 71 0, 68 0, 72 0, 41 

 SDN 0, 47 0, 45 0, 40 0, 34 0, 30 0, 30 السودان
             

0, 40 

 SAU السعودية
   

0, 06 0, 05 0, 04 0, 04 0, 05 0, 05 0, 07 0, 88 0, 90 0, 88 0, 82 
     

0, 35 

 DZA الحزائر
 

0, 23 0, 37 0, 20 0, 16 0, 07 
           

0, 54 
 

0, 26 

 عنان
OM

N            
0, 14 0, 21 0, 17 0, 21 0, 25 0, 26 0, 23 0, 22 0, 21 

 KWT 0, 13 0, 18 0, 18 0, 14 0, 13 0, 10 0, 08 0, 09 0, 09 0, 11 0, 10 0, 10 0, 10 0, 30 0, 43 0, 10 0, 08 0, 08 0, 06 0, 15 اللويت

 IRQ العراق
       

0, 05 0, 03 0, 05 0, 04 0, 03 
  

0, 04 0, 04 0, 04 0, 04 0, 04 0, 04 

 SYR سوريا
               

0, 02 
   

0, 02 

 MRT موريتانيا
                  

0, 01 0, 01 

http://www.banquemondiale.org/


 

 7     تونس –المهظمة العربية للتربية والجقافة والعلوم   - عبذ المحيذ بهعمارة. د. أ

 

 قواعذ بيانات البوك الذوليوذلك خسب ما ورد ؽي  مةالنتقذ  الذول مقارنة بمستويات مودؾظة 

  .النعروضة ؽي الحذول السابق

ر للذول العربية والذول النرجعية ذلإل ىرا النؤش  ؽي  مستوى  أعلى ان البيانيان التاليانويعرض الرسن

 .2018-1996الؾترة 

 

ذ تػورا مهنا ذلإل شه النتخذةالؤمارات العربية بذولة  الؤجناليالبخث والتػوير مه الواتح النخلي 

  يرةعصرية الأذال

 رىرا النؤش  ل ويعتبر معذ  ) %1.3 إلى %0.5مه ) الؤنؾاقنسبة تعلز الأرقام النبيوة بالحذول أعلإه أن  

بالذول ل ذ  مع أعلى، 2018 إلى 1996مه  ةالننتذذلإل الؾترة ، %0.87: النتخذة الؤمارات العربيةبذولة 

 (،%2.65) أمريلا (،%3.17) كوريا بذولر ؤش  ل ىرا النبنعذ  ة نلإ يزال متواضعا مقار  أن ه مه بالرغم العربية

  .(%1.43) هوالضي (،%1.63) بريػانيا (،%2.16) ؽرنسا (،%2.59) ألنانيا

الؤجنالي بالذول البخث والتػوير مه الواتح النخلي  الؤنؾاق علىنسبة  لمعذ   أن   إلىوتحذر الؤشارة 

 2018ة ؽي سووبلؼ  %2 ق عتبةؽو لوريا الحووبيةبر ىرا النؤش  استقر ؽي خيه  %1  يتحاوزلم العربية 

 .%4.8: العالمعلى نسبة ؽي ا

الؤجنالي البخث والتػوير مه الواتح النخلي  الؤنؾاق علىنسبة ر تػو   يعلز الرسم البياني التاليو 

 والضيه. ، بريػانيا، ؽرنسا، لنانياأ، أمريلا، ول العربية ودول كوريابالذ
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النرجعية الندتارة  الذول العربية ؽينا بيوها والذولالتؾاوت الواضد بيه يتظد مه ذلإل الرسم البياني كنا 

 .ؽي ىره الذراسة

لبعط الذول بيانات البوك الذولي  ر النعػيات بقواعذعذم توؽ  جذول البيانات نلإخؼ  إلىوبالرجوع 

ر وؽي النقابل نلإخؼ توؽ  ، 2018 إلى 1996مه لعذيذ السووات ذلإل الؾترة الننتذة وذلك  العربية

 النرجعية الندتارة ؽي ىره الذراسة.ػيات للل الذول النع

 :العلني البخث ؽي العربية الذول إسهامات

 النوهحية: •

 يوى"SCOPUS"ة سلوبزقاعذة البيانات الذوليؽي معتنذة مرجعية  ات رمؤش  ى تعتنذ الذراسة عل

 نصريهيون مل 78ليعذة بيانات سلوبز خواقا بالعالم. وتظم   ةت البخجيقاعذة بيانات للنوشورا أكبر

 سةمؤس   ألف 70خوالي إلى العالم يوتنون دولة ؽي  105مليون باخث مه  16ساىم ؽي نصرىا علنية 

نعتنذة للوصر ال لػة( 40) الأربعيهالأولى مه ضنه  تعتبر اللػة الؤنحليزية, (ومراكز بخث جامعات)

ؽي خيه لم يتحاوز عذد النؤلؾات النوشورة ، النوشورة بسلوبز( ة وكتبإت علني  محل  ) بالنؤلؾات

 . مؤلؾات( 4) الأربعةبالعربية 
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ؽي ىرا  نسعى SCIVALبةومه ذلإل بوا SCOPUSبقاعذة البيانات  ةالنتوؽر النعػيات اعتنادا على 

 :ةمه ذلإل التركيز على العواصر التالي بالذول العربيةتشديص واقع البخث  إلى ةالباب مه الذراس

  محالإت البخثحودةال، ر عذد النوشوراتتػو  : بالذول العربيةالنوشورات البخجية : ... 

  اتهمتدضضو هممحالإت، استشهاداتهم، عذد الباخجيهر تػو  : بالذول العربيةالباخجون ... 

  بالذول العربية العلنيالذولي ؽي البخث التعاون 

 النوشورات البخجية للذول العربية 

عذد  كنا إن   بها. ر البخثرات لتػو  النؤش   أىم أخذللذول  خجيةللنوشورات الب السوويالعذد ر تػو  يعتبر 

 يؤثر علىل الوصر للل باخث وىو ما اختساب معذ  ه مه ينل  النساىنيه ؽي النوشورات البخجية  الباخجيه

ومذى انؾتاح الأبخاث على التعاون الذولي مه عتبر جودة الأبخاث النوشورة تكنا  للل بلذ. نحاعة الباخجيه

 ميزات البخث العلني للذول. أىم

تعتنذ الذراسة ، 2020-2016ذلإل الؾترة  ةر عذد النوشورات البخجية وجودتها بالذول العربيلقياس تػو  

 : ةرات التاليعلى النؤش  

 النوشورات البخجيةعذد  .1

 عذد الباخجيه .2

 تالإستشهاداعذد  .3

 ( %10) إت ذات الإستشهاد العالينسبة النوشورات ؽي النحل   .4

 النوتؾرة الإستشهاداتنسبة  .5

 نسبة الأبخاث النوشورة بالتعاون مع دول أذرى .6

 النشتركة لبخوثا ة ؽي تنويلالذولي لنساىناتا خحم .7

( عذد الإستشهادات) 3ر نؤش  ال أن  خيث  ةالنوشورات البخجيمه قياس جودة  5و  4, 3رات ه النؤش  تنل  

ر ويعلز النؤش  ، بالذول العربية الباخجيه مذى استشهاد الأبخاث الذولية للأبخاث النوحزة مه قبليعلز 

والتي الحودة العالية  ذاتنسبة النوشورات ( إت ذات الإستشهاد العالينسبة النوشورات ؽي النحل  ) 4

الأولى ضنه تضويف والنرتبة ضنه العصرة بالنائة  إت الأكجر جودةالنحل  تنله الباخجون مه نصرىا ؽي 

 ية.إت العلنالنحل  
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 ( 2020-2016) ر الوصر العلني بالذول العربيةتػو  

      
 2020 2019 2018 2017 2016 رالنؤش  

 321 135 012 113 568 96 129 83 870 78 عذد النوشورات

 057 190 235 161 323 137 243 116 222 108 عذد الباخجيه الواشريه

 086 1 عذد الإستشهادات 

059 
1 027 746 909 557 705 893 499 739 

عذد النوشورات ؽي  النحلإت ذات الإستشهاد 

 ( Top 10%) العالي
11% 11% 12% 13% 13% 

 FWCI 7% 12% 11% 12% 18%الوزن الوسبي للإستشهادات  

 %51 %50 %52 %54 %53 ( %) التعاون الذولي رمؤش  

 60 ,29 61 ,6 31 ,20 67 ,18 85 ,5 ( بالنليون دولإر) التنويل الذولي للبخوث

© 2021 Elsevier. SciVal  :النضذر 

مه ( FWCI «weighted Citation Impact -Field «متوسع الوزن الوسبي للإستشهادات) 5ر النؤش  يعتبر 

 . SCOPUSقة بقاعذة بيانات ث  ووالنة النوشورة العلني   الأبخاثجودة رات قياس خذث مؤش  أ

 أوه ما يزيذ علي أن  و( 1) واخذ » FWCI « نتوسع الوزن الوسبي للإستشهاداتل العام لويعتبر النعذ  

ؽان  1.15ر يساوي كان النؤش   ؽإذا للبخث النعوي. ر عذد الإستشهاداتلتػو   النئويةيوقص ىو الوسبة 

 .% 15 يساوي «FWCIمتوسع الوزن الوسبي للإستشهادات: »

ر ل النؤش  خيث ينج  ، البخجيةالنوشورات التعاون الذولي ؽي  مساىنةهنا يعلسان ؽإن   7و 6يه ر ا النؤش  أم  

النالية مه  تالنساىناخحم  7ر ل النؤش  نج  دولييه ؽي الأبخاث النوشورة وينسبة مساىنة باخجيه  6

 .) ...H2020 ،NIH) نات الذولية الذاعنة لنشاريع البخث الذوليؾالحهات والنوتلف مد
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-2016ذلإل الؾترة  بالذول العربيةر ملخوظ ؽي عذد النوشورات البخجية أعلإه تػو  الرسم البياني  يبيه

% 76بوسبة  ر عذد الباخجيه الواشريهمقابل تػو  %72 بوسبةر عذد النوشورات البخجية تػو  خيث ، 2020

 الؾترة باخث ذلإل ذد النوشورات للل  لع( باخث موشورة للل   0.7ل معذ  ) ا نسبيال استقرار يسح  ا من  

 نؾسها.

التعاون الذولي  إغارالنوحزة ؽي  % للبخوث53و  %50تتراوح بيه  نسبة ذاته الرسم البياني هكنا يبي  

دولإر مليون  5.85مه ر ي تتػو  تال البخجية الذوليةالنتأتية مه النشاريع حم النوارد النالية خكرلك و

 .2020لسوة  أمريليمليون دولإر  29.6 إلى 2016بسوة  أمريلي

لة جودة النشاريع الننو   ر عهها تعب  كنا إن   بالذول العربيةللباخجيه  ال ىره النوارد دعنا ماليا مهنوتشل  

 ىيئات بخجية دولية.تخضلت على تقييم إيحابي مه قبل  إذال النشاريع إلإ  خيث لإ تنو  

لة لهره هات الننو  مه مشاريع البخث الذولية والح النتأتيةذول التالي النوارد النالية يلدص الح

 النشاريع.

Awards Volume (value in USD)  USD Native currency Country/Region 

AustralianResearch Council (ARC)  281 641 $ 378 295 AUD Australia 

Horizon 2020 (H2020)  77 861 413 $ 68 972 578 EUR European Union 

MedicalResearch Council (MRC)  1 533 546 $ 1 169 628 GBP United Kingdom 

Wellcome Trust (WT)  175 943 $ 129 799 GBP United Kingdom 
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شورات ور نسبة النتػو  ه الرسم البياني التالي يبي  ، بالذول العربيةبدضوص جودة الأبخاث النوحزة  اأم  

 أؽظلمه % 10 إلضنه والنرتبة  الية ذات الإستشهاد العإت العلني  النحل  البخجية النوشورة ؽي 

 بقواعذ بيانات سلوبي.ة النؾهرسة إت العلني  النحل  

 

خيث بلؼ مستوى غؾيؾا را إيحابيا تػو   «FWCIمتوسع الوزن الوسبي للإستشهادات: »ر مؤش  وقذ شهذ 

 .2016% ؽي سوة 11 بعذ بلوغه 2020% سوة 13ر النؤش  ىرا 

خيث بلؼ مستوى ىرا را ىاما ؽقذ شهذ تػو   «FWCIمتوسع الوزن الوسبي للإستشهادات: » رمؤش   اأم  

 .2016% ؽي سوة 7بعذ بلوغه  2020% سوة 81ر النؤش  

وكرلك جودة النوشورات  ة وعذد الباخجيه الواشريهعذد النوشورات العلني  ر تػو  التالي  الحذوله ويبي  

 النعروضة أعلإه. رات النؤش   ر ذلإل تػو  البخجية مه 

 

  2020لسوة  نرجعيةالذول البو بالذول العربيةالنوشورات العلنية 
 

      

 عذد النوشورات الذولة
متوسع الوزن الوسبي 

 FWCIللإستشهادات 

نسبة النوشورات ؽي النؤلؾات ذات 

 ( %10) الإستشهاد العالي

 %21 59 ,1 788 37 السعودية

 %18 34 ,1 582 31 مصر

 %7 85 ,0 250 19 العراق

 %17 49 ,1 887 10 الؤمارات

 %10 02 ,1 126 10 المغرب

 %10 97 ,0 638 8 تونس



 

 33     تونس –المهظمة العربية للتربية والجقافة والعلوم   - عبذ المحيذ بهعمارة. د. أ

 

 %10 01 ,1 397 8 الحزائر

 %12 23 ,1 758 6 الأردن

 %24 77 ,1 419 5 قطر

 %15 29 ,1 557 4 لبهان

 %16 44 ,1 771 2 عمان

 %15 43 ,1 501 2 الكويت

 %13 97 ,0 273 1 السودان

 %17 51 ,1 265 1 فلسطين

 %13 21 ,1 151 1 البخرين

 %24 98 ,1 094 1 اليمن

 %11 77 ,0 782 سوريا

 %15 53 ,1 709 ليبيا

 %10 74 ,0 91 موريتانيا

    

 
 %16 14 ,1 825 770 الصين   

 %15 33 ,1 000 706 أمريكا

 %18 57 ,1 108 225 بريطانيا

 %16 32 ,1 424 191 مانياأل

 %16 31 ,1 460 124 فرنسا

 %14 05 ,1 889 95 كوريا

© 2021 Elsevier. SciVal: النضذر 

نعرض ، وآسياأمريلا ، روبامه أومع دول  بالذول العربية وجودتهالوصر العلني ر مقارنة تػو   ؽي إغارو

لذول النرجعية ل( 2020-2016) لوؾز الؾترة ( 7الى  1مه ) ؽي الحذول التالي تػور نؾز النؤشرات

 ؽرنسا وكوريا الحووبية.، بريػانيا، ألنانيا، الضيه، التالية: الولإيات النتخذة

ان الرسم ه ي  . ويب2020 لسوة للذول العربيةوجودتها التالي عذد النوشورات البخجية رسم البياني اله يبي  

، النػرب، الؤمارات، العراق، رمص، السعودية) دول 9خجية ساىنت ؽي نصرىا % مه النوشورات الب90

 بقاعذة بياناتؽي رصيذىا موشورات علنية  عربية دولة 19مه ضنه ( وقػر الأردن، الحزائر، تونز

 سلوبز.

 خيث، علنية االتي توصر أبخاث العربية الذول أكجرمه  والعراقمصر و السعودية العربية الننللةوتعتبر 

 .%57 بالذول العربية النوشورات البخجيةمه محنوع  ينجل نضيبها
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جودة الأبخاث  ن  ؽإ (،5و  4) ري الحودةوبالإعتناد على مؤش  ، ةا مه ناخية جودة النوشورات العلني  أم  

قػر والينه تبذو ، النتخذة العربية الؤمارات، مصر، العربية السعوديةالننللة النوشورة مه قبل الباخجيه ب

 على نسبيا مقارنة ببقية الذول.أ

الولإيات ) للذول العربية مع مستوياتها بالذول النرجعية رات النعتنذةالنؤش   نؾز ما قارنا مستوى وإذا

الهوة تبذو شاسعة مه خيث عذد  ؽإن   (،ؽرنسا وكوريا الحووبية، بريػانيا، ألنانيا، الضيه، النتخذة

عذد محتنعة لإ يتحاوز  بالذول العربيةجية عذد النوشورات البخ إن   خيث، 2020لسوة ة النوشورات العلني  

للل مه الولإيات النتخذة قارناه بعذد النوشورات البخجية  إذا . أم ابريػانيا أو ألنانيابالنوشورات البخجية 

 %.25الوسبة لإ تتحاوز  ىره ؽإن  ، الضيه أو الأمريلية

إت ذات نسبة النوشورات ؽي النحل   أي   (،4) رالنؤش  على  بالإعتناد النوشورةا مه ناخية جودة الأبخاث أم  

مه جهة النرجعية ريه للذول العربية مه جهة وللذول ستوى النؤش  م ؽإن   (،%10) الإستشهاد العالي

، مرتؾعا «FWCIمتوسع الوزن الوسبي للإستشهادات: »ر ىرا ويعتبر مؤش   .جنالياإ أذرى يبذو متقاربا

 ليبيا والننللة العربية السعودية.و الينهو قػرو الؤماراتلذول ، مقارنة بالنتوسع
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خيث ، الوصر للذول تبػة بػزارةتلون مر  يحب أن( 5و 4) ري جودة الوصرقراءة مؤش   الؤشارة إلى أن  وتحذر 

% مه عذد النوشورات البخجية بالبلذان العربية. 20% مه عذد النوشورات البخجية بالضيه يؾوت 20إن  

نسبة النوشورات البخجية النوشورة ؽي الربع  التالي: الؤضاؽير ولرلك نعتنذ ؽي الضؾخة النوالية النؤش  

 ( citeScore) لنرتبة تؾاضليا خسبة اإت العلني  مه النحل  ( Q2-Q1) ع الجانيبوالر الأول

 :ة ؽي البلذان العربيةات العلني  النوشور  جودة •

إت مه النحل  ( Q2-Q1) ع الجانيبوالرالأول ر نسبة النوشورات البخجية النوشورة ؽي الربع مؤش   يعتبر

بالذول  الأبخاثرات النعتنذة لقياس جودة النؤش   أىممه ( citeScore) ة النرتبة تؾاضليا خسبالعلني  

 :( Quartile system) الأرباعام ؾوالحامعات. يبيه الحذول التالي جودة النوشورات بخسب ن

1                              3/4                                    ½                                               1/4 

Q1 Q2 Q3 Q4 

 ضعيف متوسػة خسه منتاز

النوشورات  وا نلإخؼ أن  ؽإن  ، للل دولة(  Scival -Scopus) بقواعذ بياناترة النعػيات النتوؽ   وبالوؾر إلى

 و  Q1مه صوف  %38تقسم كنا يلي: ، 2020-2016ذلإل الؾترة  بالذول العربيةالبخجية النوشورة 

 ه بالرسم التالي.بي  كنا ىو م، Q2مه صوف  27.4%

 

 بالذول العربية. ( Q4-Q3-Q2-Q1) صوفنسبة النوشورات البخجية النوشورة ؽي محلإت مه 
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 مه ذلإل الرسنيه البيانيه التالييه نلإخؼ واؽإن  ، ةيبللل دولة عرت النتوؽرة ااصيل النعػيؾالوؾر ؽي تبو

استوادا إلى ، الأبخاثترتيب الذول العربية لحودة ن تتضذرا العربية النتخذة والؤمارات قػر يدولت بأن  

 , (Q2-Q1) إت مه صوفنوشورة ؽي محل  البخجية النوشورات ر نسبة المؤش  
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 .بذولة قػر( Q4-Q3-Q2-Q1) إت مه صوفالنوشورات البخجية النوشورة ؽي محل   نسبة

© 2021 Elsevier. SciVal  :النضذر 

 

 بذولة الإمارات العربية النتخذة.( Q4-Q3-Q2-Q1) صوفالنوشورات البخجية النوشورة ؽي محلإت مه  نسبة

© 2021 Elsevier. SciVal  :النضذر 

بالذول العربية مه   Q1ة مه صوفإت علني  النقارنة بيه نسبة النوشورات البخجية النوشورة بنحل   إن  كنا 

مه  الأوربيبذول الإتخاد   Q1ة مه صوفإت علني  النوشورة بنحل  ونسبة النوشورات البخجية  (،%38) جهة

ه يتختم على الباخجيه بالذول العربية الرؽع مه وأن   شاسعة لإ تزالالهوة  أن  ه تبي   (،%53.6) جهة أذرى

 ر.مستوى ىرا النؤش  

إت للباخجيه لخجهم على الوصر بالنحل   تخؾيزية مالية اوضعت بعط الذول العربية موخ، الؤغاروؽي ىرا  

 .2Qو    Q1ة النضوؾة العلني  
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 .بذول الإتخاد الأوربي( Q4-Q3-Q2-Q1) صوفنسبة النوشورات البخجية النوشورة ؽي محلإت مه 
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بالذول العربية مه  Q1صوفة مه إت علني  النقارنة بيه نسبة النوشورات البخجية النوشورة بنحل   كنا إن  

مه كوريا الحووبية  بذولةQ 1ة مه صوفإت علني  ونسبة النوشورات البخجية النوشورة بنحل   (،%38) جهة

 .بالذول العربيةدة الأبخاث لإ تزال دون النػلوب جوأيظا  هتبي   (،%51.6) جهة أذرى

تؾوق ىره ( %58.7) قػر بذولةQ 1نسبة النوشورات البخجية النوشورة بنحلإت علنية مه صوف كنا إن  

يعلز جودة ر وىو مؤش  ( %53.6) الوسبة بذول الإتخاد الأوربي( %51.6) الوسبة بذولة كوريا الحووبية

 .الأبخاث النوحزة بذولة قػر
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 بذولة كوريا الحووبية. ( Q4-Q3-Q2-Q1) صوفإت مه النوشورات البخجية النوشورة ؽي محل   نسبة

© 2021 Elsevier. SciVal  :النضذر 

 

 

 

 

 :2020 عذد السلان والواتح النخلي الؤجنالي لسوةنسبة لعذد النوشورات  •

لسوة  ؤجناليالنخلي الواتح وال عذد السلان، عذد النوشورات البخجية للذول العربيةيعرض الحذول التالي 

ساكه  مليونالنوشورات للل  غرار عذدموضوعية على  أكجر راتمؤش   اختسابمه منا ينله ، 2020

 .للل مليون ساكه ؤجناليالنخلي الواتح وال

  2020الواتح النخلي وعذد السلان بالذول العربية لسوة ، الوصر العلني

 

          

 عذد النوشورات الذولة
 عذد السلان

  ( مليون) 

 الواتح النخلي

 ( مليار دولإر) 

 عذد النوشورات

 للل مليون ساكه 

 الواتح النخلي

 للل مليون ساكه 

 51 1849 146 88 ,2 419 5 قطر

 36 1090 354 89 ,9 887 10 الؤمارات

 20 1069 700 81 ,34 788 37 السعودية

 3 724 39 82 ,11 638 8 تونس

 5 673 33 83 ,6 557 4 لبهان

 20 658 34 7 ,1 151 1 البخرين

 4 658 44 2 ,10 758 6 الأردن

 25 578 108 27 ,4 501 2 الكويت

 12 531 63 11 ,5 771 2 عمان

 4 467 167 22 ,40 250 19 العراق

 4 303 363 33 ,102 582 31 مصر

 3 271 113 91 ,36 126 10 المغرب

   242   22 ,5 265 1 فلسطين

 3 188 145 85 ,43 397 8 الحزائر

 4 102 25 87 ,6 709 ليبيا

   43   5 ,17 782 سوريا

 1 36 20 49 ,30 094 1 اليمن

 1 28 34 85 ,43 273 1 السودان

 2 19 8 65 ,4 91 موريتانيا

  
        

  2020الواتح النخلي وعذد السلان بذول مرجعية لسوة ، الوصر العلني

 
     

 عذد النوشورات الذولة
 عذد السلان

  ( مليون) 

 الواتح النخلي

 ( مليار دولإر) 

 عذد النوشورات

 للل مليون ساكه 

 الواتح النخلي

 للل مليون ساكه 

 40 3349 2708 22 ,67 108 225 بريطانيا

 46 2300 3806 24 ,83 424 191 ألمانيا

 64 2143 20937 48 ,329 000 706 أمريكا

 31 1852 1631 78 ,51 889 95 كوريا

 39 1847 2603 39 ,67 460 124 فرنسا

 11 550 14723 11 ,1402 825 770 الصين



 

 39     تونس –المهظمة العربية للتربية والجقافة والعلوم   - عبذ المحيذ بهعمارة. د. أ

 

 Scival  ©2021 (www.banquemondiale.org Elsevier –) : النضذر

والننللة العربية ( م/م س1090) النتخذة العربية ماراتلؤا ودولة( م/م س1849) قػردولة تعتبر 

النوشورات وذلك باعتبار عذد  2020لسوة للبخث  إنتاجاالذول العربية  أكجر مه( م/م س1069) السعودية

ؽي صذارة الذول ، مع دولتي البخريه واللويت، ىره الذول الجلإث كنا تعتبر، البخجية للل مليون ساكه

 .العربية مه خيث الواتح النخلي الؤجنالي للل مليون مواغه

مه خيث عذد النوشورات البخجية للل  بالذول العربيةالنرتبة الرابعة ( م/م س724) كنا تختل تونز

مقارنة الأرقام  أضعفالؤجنالي للل مليون ساكه مه الواتح النخلي  وذلك بالرغم مه أن  مليون ساكه 

 بالذول العربية.

 الأمريليةوالولإيات النتخذة ( م/م س2300) وألنانيا( م/م س3349) ابريػاني أن   ه الحذول أيظاويبي  

، الحووبية( م/م س1852) ة مقارنة بذول كورياللنوشورات العلني   إنتاجامه أكجر الذول ( م/م س2143)

 , (م/م س550) والضيه( م/م س1847) ؽرنسا

، ه بالرسم البياني التاليكنا ىو مبي  ، لذول النرجعية الستامع  للذول العربية راتقارنا ىره النؤش   إذا أم ا

ل الؤنتاج ذ  والننللة العربية السعودية يبذو متقاربا مع مع الؤماراتلذولة قػر ودولة  العلني   الؤنتاج ؽإن  

ؽان  ةبالوسبة لبقية الذول العربي أم ا, (م/م س2007) مليون ساكه للذول النرجعية الست العلني للل

 .يؾا مقارنة بالذول النرجعية الستالؤنتاج العلني للل مليون ساكه يؾل ضع
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 :التونية النستذامة أىذاف تخقيق الذول العربية ؽي موشورات إسهامات •

( SDGs) التونية النستذامة أىذافؽي  النوشورات البخجية للذول العربية نسبةيعرض الحذول التالي 

 خيث تخث العالم أىذاف عالنية تعتبروالتي ، 2015الذول الأعظاء ؽي الأمم النتخذة ؽي عام تبوتها التي 

 .2030للعنل على إنهاء الؾقر وخناية اللوكب وضنان تنتع جنيع الواس بالسلإم والإزدىار بخلول عام 

 

قة بأىذاف التونية النستذامة بالذول العربية مرتؾعة نسبيا مقارنة ة النتعل  وتعتبر نسبة الأبخاث العلني  

 أىذاف ر ذلك بأن  نؾس   وينله أن  ,النرجعية(بالذول  %34. بالذول العربية مقبل %45) بالذول النرجعية

 العهذ.( 2015) التونية النستذامة تعتبر خذيجة

قل بلجير مه ىره الوسبة بالذول ل أتؾ( 3) العربية بالهذف الجالث نسبة البخوث أن   إلىوتحذر الؤشارة 

 .النرجعية

 

 

 

 

 

 

 



 

 ;3     تونس –المهظمة العربية للتربية والجقافة والعلوم   - عبذ المحيذ بهعمارة. د. أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Scival  ©2021 (www.banquemondiale.orgElsevier  –) النضذر: 

 

 :بالذول العربيةالباخجون  •

ؽي ىرا الحزء مه الذراسة تػور عذد الباخجيه بالذول العربية بالنقارنة مع نؾيراتها مه نستعرض 

وبالنقارنة ، مه جهة( بريػانيا والضيه، ؽرنسا، النانيا، أمريلا، كوريا) ة الندتارةيمحنوعة الذول النرجع

 الإتخاد الأوروبي. بذول ىرا النؤشرأيظا مع تػور 

كنا تتػرق الذراسة الى الإذتضاصات البخجية للباخجيه بالذول العربية مع مقارنتها بالإذتضاصات البخجية 

 ودول الإتخاد الأوروبي. ةبالذول النرجعي

 :بالذول العربية تػور عذد الباخجيه ▫

-2016ذلإل الؾترة ( 75%) ىاماتػورا  شهذ عذد الباخجيه بالذول العربيةن أيبيه الرسم البياني التالي 

لعذد ( %71) الإرتؾاع ؽي عذد الباخجيه تػور ىامىرا  وراؽق، للل سوة %25أي بنعذل ، 2020

 النوشورات البخجة النؾهرسة بقواعذ بيانات سلوبز.

http://www.banquemondiale.org/
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ؽي خحم التنويل الذولي للنشاريع اجنالي تػور  راؽقهن تػور عذد الباخجيه أكنا يبيه الرسم البياني 

 .البخجية

 

 :2020-2016عذد الباخجيه وعذد النوشورات البخجية بالذول العربية :  ▫

ا وذلك علني   إنتاجاه الرسم البياني التالي عذد الباخجيه وعذد النوشورات البخجية لأكجر الذول العربية يبي  

 .2020-2016 ذلإل الؾترة
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عذد الباخجيه يقارب عذد النوشورات البخجية ؽي جل الذول العربية عذا الننللة  ن  أه الرسم البياني كنا يبي  

عذد النوشورات البخجية يلاد  إن   خيث، العربية النتخذة ودولة قػر الؤماراتالعربية السعودية ودولة 

 يظاىي ضعف عذد الباخجيه وىو ما يذل على نحاعة النوؾومات البخجية بهره الذول الجلإث.

 :2020-2016ر عذد الباخجيه وعذد النوشورات البخجية بالذول العربية : تػو   ▫

باستجواء  %50 إلؾوت تجل الذول العربية ر عذد الباخجيه ؽي نسبة تػو   إن  نوالي ال ه الرسم البيانييبي  

تؾسير  هالتي لإ ينل الينه وجزر القنر، الضومال، ؽلسػيه، تونز، العراق، على غرار، بعط الذول

به  تنر  الري إستقرار الوعذم  واىنها ةبوجود ؽروف ذاص  لإندؾاض الهام لوسبة الباخجيه إلإ  ا أوالإرتؾاع 

 .ىره الذول
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 :2020-2016العربية : التدضضات البخجية للباخجيه بالذول  ▫

نسبة البخوث النوشورة ؽي كل اذتضاص ( Scival © 2021 Elsevier النضذر:) تعرض البيانات التالية

، %14الهوذسة بوسبة  ىي:الإذتضاصات  أىمر بث تعتيخ، 20-16لنحنوعة الذول العربية ذلإل الؾترة 

. نستوح %7نسبة بقية الإذتضاصات ولإ تتعذى ، %4.10وعلوم الخاسوب بوسبة ، %8.10الػب بوسبة 

الػب وعلوم ، الهوذسة) ضات الجلإثةالتدض   أن  مه محنوعة الوسب النعروضة ؽي الرسم البياني 

خيث لإ يوصر سوى ، مع جودة بخث متوسػة بالذول العربيةالإذتضاصات الأكجر دعنا  تعذ  ( الخاسوب

الأولى  %10 إلإت ذات الإستشهاد العالي والنضوؾة ضنه مه النوشورات البخجية ؽي النحل   17.7%

 نة.ة النخل  إت العلني  للنحل  

 

 ؽإن ه، نرجعية النعتنذة ؽي الذراسةمع الذول ال نؾسها ؾترةذاتها  لل الوسبقارنا ىره الوسب ب إذاأم ا 

ة مالنراتب النتقذ  تختل أيظا ( الػب وعلوم الخاسوب، الهوذسة) ضات الجلإثةالتدض  إن  ظد جليا يت  
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 أىمخيث تعتبر ، مع اذتلإف ؽي الترتيب ومستوى الوسب، ص بخجيتدض   لوسب البخوث النوشورة للل  

كنا  .%7.5وعلوم الخاسوب بوسبة ، %12الهوذسة بوسبة ، %14ضات البخجية: الػب بوسبة التدض  

 %10 إلالنضوؾة ضنه إت ذات الإستشهاد العالي ونسبة النوشورات البخجية ؽي النحل   إن  نلإخؼ 

وىو ما يعذ تقريبا ضعف الوسبة النئوية بالوسبة للذول  %31ة النخلنة تبلؼ إت العلني  الأولى للنحل  

 العربية.

 

تؾرز تقريبا ، الأوروبيلنحنوعة دول الإتخاد  نؾسها لؾترةبيانات التالية لهره الوسب لال إن  كنا نلإخؼ أيظا 

، مع اذتلإف ؽي الترتيب ومستوى الوسب( الػب وعلوم الخاسوب، الهوذسة) ضات الجلإثةنؾز التدض  

وعلوم الخاسوب ، %9.9الهوذسة بوسبة ، %15.1ىم التدضضات البخجية: الػب بوسبة أخيث تعتبر 

ؾة إت ذات الإستشهاد العالي والنضو  نسبة النوشورات البخجية ؽي النحل   إن  . كنا نلإخؼ %7.3بوسبة 

تقريبا ضعف الوسبة النئوية  وىو ما يعذ   %30.1نة تبلؼ ة النخل  إت العلني  للنحل   ائلالأو %10ضنه ال 

 بالوسبة للذول العربية ونؾز الوسبة تقريبا بالوسبة للذول النرجعية.
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 سويسرا وللولإياتل نؾسها لؾترةخوث النوشورة ؽي كل اذتضاص لوتعرض البيانات التالية نسبة الب

 ، الإقتضاديربع البخوث بالنخيع  را ذاصة ؽينا يدص  الذول تػو   أكجر انتعتبر  اللتان الأمريليةالنتخذة 
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بالنقارنة مع ( %14) ضات الهوذسيةة ؽي التدض  م نسبة النوشورات العلني  ومه النلؾت للإنتباه تقذ  

الضواعات والتقويات  جل   إن  بالرغم مه ، مستوى ىره الوسبة ؽي بقية الذول النعروضة ؽي الذراسة

 ذارج الذول العربية.م وتضوع ة تضن  مالنتقذ  

( %3.1) والإجتناعية بالذول العربية الؤنسانيةنسبة النوشورات البخجية ؽي العلوم  إن  كنا نلإخؼ أيظا 

الإتخاد الأوروبي وبقية الذول النركورة دول بالذول النرجعية و بنستوى ىره الوسبة مقارنة جذا مودؾظة

 الذراسة.ؽي 
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 :الذولية الإذتراع براءاتالإبتلار و ؽي العربية الذول إسهامات

 :بالذول العربية الإبتلار •

رات النعتنذة دوليا لقياس  مواخ الإبتلار النؤش   أىممه ( Global Innovation Index GII :) رمؤش   يعذ  

ترتب الذول . لماللل دول الع GIIر بالذول وذلك بواء على معػيات دقيقة يختسب مه ذلإلها سوويا مؤش  

 :(2021) لسوة الحذول التاليه بمبي   كنا ىو رىرا النؤش   بواء على تؾاضليا

 

 الأبخاثالذول خرصا على ربع  أكجروالتي تعتبر مه ( 1النرتبة ) ام سويسر رز الحذول السابق تقذ  يُب

 وبريػانيا. الأمريليةالولإيات النتخذة و الوسيح الضواعي وتليها على التوالي السويذب ةالعلني  
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وتحذر ة ورتب الذول النرجعية الندتارة ؽي ىره الذراسة. رز الحذول التالي رتب الذول العربيكنا يب

ربية العربية النتخذة والننللة الع الؤماراتمة التي تخضلت عليها كل مه النراتب النتقذ   إلى الؤشارة

 . 2020ذرجتيه مقارنة بسوة بالسعودية وقػر التي خققت تقذما 

 

 WAIPO 2021  :Global Innovation Index data baseالنضذر:

ؽي خيه ، درجات( 6) اللويت بستدرجات و( 8) م كل مه سلػوة عنان بجنانيتقذ   وتحذر الؤشارة الى

 درجات.( 5) و( 6) إن  رتب تونز ولبوان تقهقرت بدنز

أؽظل الرتب دوليا. مه وتعتبر ( 12 إلى 3مه ) رتبها متقاربة ؽينا بيوها ن  ة ؽإية للذول النرجعببالوس أم ا

 الؤملانياتضعف  إلى أساساويعود ذلك  الذول العربية ل ىوة شاسعة بيوها وبيه رتب جل  سح  كنا تُ 

 لى عذم ربع البخث بالنخيع الضواعي للذول العربية.وإ، مه جهة، ضة للبخثالنادية الندض  

 :بالذول العربية براءات الإذتراع •

ر البخوث التػبيقية بها. وبالرجوع رات تػو  مؤش   أىم أخذ بالذول العربيةر عذد براءات الإذتراع يعتبر تػو  

 للل دولة وللل سوة. ععلى عذد براءات الإذترا نتخضل أننستػيع  قواعذ بيانات البوك الذولي إلى

 العربية والذول النرجعية. ويعرض الحذول التالي محنوع عذد براءات الإذتراع للذول

 2019-1980محنوع براءات الإذتراع للذول العربية ذلإل الؾترة 
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1980 76   29 19   27 6 5                           

1981 59   36 26   28 7 14               1           

1982 53   47 47     4 14                           

1983 88   16 33 7 19   30                           

1984 128   28 124   12   30                     1     

1985 168   35 296   14                               

1986 142   29 199   28                               

1987 170   72 272   26                               

1988 190   83 272   20   5                           

1989 186 12 60 247   26   4 11         3               

1990 278 16 61     27   6           10               

1991 308 27 55     26   6           25               

1992 301 21   149   22 53 10                           

1993 328 21 42 164   42 82 8           15               

1994 308 33 107 112   39 67 27           10               

1995 408 28 89 76   31 129 28           6               

1996 504 27 90 68   45 106 50           12               

1997   57       41 116 34                           

1998 494 45 97     38 54 42   7                       

1999 536 72     2 67 87 36   9                       

2000 534 76 104   6 47 247 32 71 7                       

2001 464 46     1 22 189 51 52 6                       

2002 627 61     2 45 183 43 21 9                       

2003 493 56     6 35 213 30 25 16                       

2004 382 81 104   4 46 205 58 42 10                       

2005 428 119 140   6 56 105 59 49 20                       

2006   119 178   3 77 124 58 75 14                       

2007 516 128 150   3 76   84 59 11                       

2008 481   177   340 76     50                         

2009 490   135   332 105     60                         

2010 605 288 152   252 113   76 45 20                       

2011 618 347 169   249 137   94 40 7   26       1           

2012 683   197     150   119 48 36   20 3     3           

2013 641 491 316   269 112   118 35 43 105 18 9     3   1       

2014 752 652 355     142   94 40 29 80 29 5     6           

2015 718 715 224 335 267 180 198 89 41 5 110 15     5 8           

2016 920 1070 237   284 235   106 22 16     16   3 6 13         

2017 1025 909 198 613 281 172 120 149 26 15   52 19   4 8           

2018 997 1078 187 653 349 180 103 152 24     56     16 11 1         

2019 1027 1188 199   238   121 113 21 60   58 39   30 4           
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44 753 

 ( www.banquemondiale.org) الذولي:: قاعذة بيانات البوك النضذر                     

تتضذر جنهورية مصر العربية والننللة العربية السعودية والننللة النػربية قائنة الذول العربية مه 

 .2019-1980خيث محنوع عذد براءات الإذتراع ذلإل الؾترة 

http://www.banquemondiale.org/


 

 ;4     تونس –المهظمة العربية للتربية والجقافة والعلوم   - عبذ المحيذ بهعمارة. د. أ

 

 

رنا بيوها قابيوهنا وإذا الهوة شاسعة نؾسها ؽإن   لؾترةت الإذتراع للذول النرجعية لبدضوص عذد براءاأم ا 

دولة مه ضنه الذول  لالنقارنة لإ تحوز خيث يؾوق عذد براءات الإذتراع لأق وبيه الذول العربية ؽإن  

 لعربية.عصرة مرات محنوع براءات الإذتراع للل الذول ا( 567 530ؽرنسا ) النرجعية

، 2019-1980رة براءات الإذتراع ذلإل الؾتل إنتاجاجر الذول الأمريلية مه أكوالولإيات النتخذة  وتعتبر الضيه

 , (2010-2009) الأذيرةر ىام لؤنتاج براءات الإذتراع للضيه ذلإل العصرية مع تػو  

 

 

 2019-1980محنوع براءات الإذتراع للذول النرجعية ذلإل الؾترة 
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1980   62 098 1 241 28 683 19 612 11 000 

1981   62 404 1 319 29 841 20 808 10 945 
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ن    الصي 

كا  أ مري 

طور عدد 
رأعت  ت  رأءأت  ألاخ  رة   ب  ت  لال الف  ة  خ  كي  حدة  ألامري 

ات  المت  ن  و الولاب  الصي  2019 - 1980ب   
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1982   63 316 1 556 30 668 20 530 10 681 

1983   59 391 1 599 31 658 19 893 11 147 

1984   61 841 1 997 31 984 19 093 11 333 

1985 4 065 63 673 2 702 32 202 19 672 12 050 

1986 3 494 65 195 3 640 32 169 20 040 12 155 

1987 3 975 68 315 4 871 31 597 19 945 12 695 

1988 4 780 75 192 5 696 31 912 20 536 12 437 

1989 4 749 82 370 7 020 31 171 19 732 12 592 

1990 5 832 90 643 9 082 30 724 19 310 12 378 

1991 7 372 87 955 13 253 32 256 19 230 12 597 

1992 10 022 92 425 15 951 33 919 18 848 12 539 

1993 12 084 99 955 21 449 34 752 18 727 12 638 

1994 11 191 107 233 28 554 36 715 18 384 12 519 

1995 10 011 123 962 59 228 38 103 18 630 12 419 

1996 11 628 106 892 68 405 42 322 18 184 12 916 

1997 12 672 119 214 67 359 44 438 17 938 13 252 

1998 13 751 134 733 50 596 46 523 19 530 13 251 

1999 15 626 149 251 55 970 50 029 21 333 13 592 

2000 25 346 164 795 72 831 51 736 22 050 13 870 

2001 30 038 177 513 73 714 49 989 21 423 13 499 

2002 39 806 184 245 76 570 47 598 20 624 13 519 

2003 56 769 188 941 90 313 47 818 20 426 13 511 

2004 65 786 189 536 105 250 48 448 19 178 14 230 

2005 93 485 207 867 122 188 48 367 17 833 14 327 

2006 122 318 221 784 125 476 48 012 17 484 14 529 

2007 153 060 241 347 128 701 47 853 17 375 14 722 

2008 194 579 231 588 127 114 49 240 16 523 14 658 

2009 229 096 224 912 127 316 47 859 15 985 14 100 

2010 293 066 241 977 131 805 47 047 15 490 14 748 

2011 415 829 247 750 138 034 46 986 15 343 14 655 

2012 535 313 268 782 148 136 46 620 15 370 14 540 

2013 704 936 287 831 159 978 47 353 14 972 14 690 

2014 801 135 285 096 164 073 48 154 15 196 14 500 

2015 968 252 288 335 167 275 47 384 14 867 14 306 

2016 1 204 981 295 327 163 424 48 480 13 876 14 206 

2017 1 245 709 293 904 159 084 47 785 13 301 14 415 

2018 1 393 815 285 095 162 561 46 617 12 865 14 303 

2019 1 243 568 285 113 171 603 46 632 12 061 14 103 

 المحموع

3;:2-423; 
9 948 139 6 587 796 3 036 934 1 661 644 722 217 530 567 

22 487 297 

 (www.banquemondiale.org) :: قاعذة بيانات البوك الذولي النضذر      

ر عذد براءات الإذتراع بحنهورية مصر العربية والننللة العربية كنا يعلز الرسم البياني التالي تػو  

لبراءات  إنتاجاالذول  أكجر. وتعتبر الننللة العربية السعودية مه 2019-1980السعودية ذلإل الؾترة 

ر ذلإل العصرية ر مهم لهرا النؤش  مع تػو   الأذيرةؽي النوػقة العربية ذلإل الدنز سووات  الإذتراع

 .الأذيرة

http://www.banquemondiale.org/


 

 53     تونس –المهظمة العربية للتربية والجقافة والعلوم   - عبذ المحيذ بهعمارة. د. أ

 

 

النوشورات  إنتاجمه خيث  الأولىالنرتبة  أيظاالننللة العربية السعودية تختل  نأ إلى الؤشارةتحذر 

 البخجية مع جودة تعتبر عالية مقارنة بنتوسع الذول العربية.

 

 (Scival © 2021 Elsevier) النضذر:

 :بالذول العربية( Tech Valley) التلوولوجيةالأقػاب 

التي  بالذول العربيةة را ملخوؽا وذاص  تػو  بعط الذول العربية ؽي التلوولوجية  الأقػابشهذ عذد 

ذوي ا وتختظه باخجيه مه سووي موتؾنالبخجي ال إنتاجها وأصبدتحاوزت مرخلة بواء القذرات 

الذول التالية: الننللة العربية ، للخصربالركر لإ  وندص  ، دولياؾة وجامعات مضو   عاليةالإستشهادات ال

 تونز والحزائر.، النػرب، الأردن، اللويت، عنانسلػوة ، قػر، العربية النتخذة الؤمارات، مصر، السعودية
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 دعمبالضواعة و العلنيالبخث  ربعدورا ىاما ؽي ( التلوولوجيا أودية) التلوولوجية الأقػاب تؤد يو

 التلوولوجية بيئة ملإئنة الأقػاب. وتعتبر النعرؽةالعلم وو، الإبتلارو، الأعنالريادة  الإقتضاد القائم على

 أخذث الأقػابمة وتذعم الذول النتقذ   يحابي بيه الباخجيه والنستجنريه والضواعييه.ؽيها تؾاعل إوشأ ي

 .ةمحالإت مدتلؾ ؽي والإقتضاد التونيةؽي دؽع  لأىنيتهاالتلوولوجية وذلك 

بذعم مادي مهم ه التوج   التلوولوجية وخؾي ىراي تحربة الأقػاب اندرغت العذيذ مه الذول العربية ؽ

الأقػاب  أىم بعط . يلدص الحذول التاليبالذول العربيةخذثت العذيذ مه الأقػاب التلوولوجية وأ

 :بالذول العربيةالتلوولوجية 

 الذولة النؤسسة القػاع

 وادي تلوولوجيا الدليح تلوولوجيا النعلومات

 السعودية
 صيانة وتشػيل التلوولوجيا للضيانة يواد

ؽي الؤنسان والنلان والؤنتاج  الإستجنار للتقوية  وادي ملة

 الؾلري

 الؤمارات وادي تلوولوجيا الػراء صواعة الػراء

وتعزيز الإبتلار وريادة ا التلوولوجي تػوير

 والأعنال

 واخة قػر للعلوم والتلوولوجيا
 قػر

 تونز الػزالة لتلوولوجيات الإتضالقػب  تلوولوجيات الإتضال

التلوولوجيا الخيوية وتلوولوجيا النعلومات 

 والهوذسة النتقذمة

مذيوة الأبخاث العلنية والتػبيقات 

 التلوولوجية

 مصر
 القرية الركية تلوولوجيا النعلومات والإتضالإت

 Cairo Contacts Centers Park بنضادر ذارجية ةوالإستعانتضال إمراكز ال

 اللويت خذيقة اللويت للتقوية تلوولوجيا النعلومات والإتضالإت

تلوولوجيا النعلومات والإتضالإت ووسائل 

 والإتضالإت الأعلإم

Cyber Parck 
 الحزائر

الإتضالإت ووسائل ، تلوولوجيا النعلومات

 الػاقة.و الأغرية، البيئة، الػب، الإعلإم

القػب التقوي لحامعة القذيز 

 Berytech يوسف
 لبوان
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 s agropolisèMekn الإغرية الزراعية

 Berkane, Oriental Agropolis الإغرية الزراعية النػرب

 Agadir’Agripole d الإغرية الزراعية

 

الأقػاب التلوولوجية  إخذاثسياسات بدضوص  نؾسه الذول العربية لإ تتبع الوسق أن   نلإخؼ آنوينله 

 , الؤملانيات النتاخة والديارات السياسية ؽي الػرض إلىوذلك يرجع أساسا 

 يلي: االتلوولوجية كنالأقػاب  إخذاثسياسات بدضوص  ب تحارب الذول العربيةنبو   أننله وي

 الأقػاب التلوولوجية. إخذاثالتي لها قذرات بخجية وانػلقت ؽي  البلذان 

 لذان بضذد بواء القذرات البخجيةبال 

  البخجية النخذودةالبلذان ذات القذرات 

 

 ىم التضويؾات الذوليةأترتيب الحامعات العربية ؽي 

 ( THE) وتضويف " تاينز "( ARWU) تضويف شوػهاي الضيوي •

تنلوت بعط الحامعات العربية مه الإنظنام الى قوائم الحامعات النضوؾة دوليا ؽي مدتلف 

مه أعرق التضويؾات (THE) " تاينز "وتضويف ( ARWU) التضويؾات. ويعتبر تضويف شوػهاي الضيوي

تأذر بعيه الإعتبار البخث العلني والتعليم والتعلم وانؾتاح غلب التضويؾات على معايير أالذولية. وتعتنذ 

 الحامعة على مخيػها.

ريه التضويؾيه ويعتبر عذد الحامعات العربية التي ذراسة تضويف الحامعات العربية بهنعرض ؽي ىره ال

 جامعة قػريةو مصرية 6, موها سعودية 6 (،جامعة ؽقع 15) تضويف  شوػهاي إلىل تنلوت مه الذذو

 جامعة تونسية وجامعة لبوانية.و

 

2021 Academic Ranking of World Universities 

   Rank Name of the University Country 
101-150 King Abdulaziz University  Saudi Arabia 

101-150 King Saud University Saudi Arabia 

201-300 King Abdullah University of Science and Technology Saudi Arabia 

401-500 Cairo University Egypt 

401-500 King Fahd University of Petroleum & Minerals Saudi Arabia 

601-700 Alexandria University Egypt 

601-700 Qatar University Qatar 

701-800 Ain Shams University Egypt 

https://www.shanghairanking.com/institution/king-abdulaziz-university
https://www.shanghairanking.com/institution/king-saud-university
https://www.shanghairanking.com/institution/king-abdullah-university-of-science-and-technology
https://www.shanghairanking.com/institution/cairo-university
https://www.shanghairanking.com/institution/king-fahd-university-of-petroleum-minerals
https://www.shanghairanking.com/institution/alexandria-university
https://www.shanghairanking.com/institution/qatar-university
https://www.shanghairanking.com/institution/ain-shams-university
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701-800 Mansoura University Egypt 

701-800 American University of Beirut Libanon 

801-900 Zagazig University Egypt 

801-900 King Khalid University  Saudi Arabia 

801-900 Taif University Saudi Arabia 

901-1000 Al-Azhar University Egypt 

901-1000 Université de Tunis El Manar Tunisia 

 
https://www.shanghairanking.com/ 

 

 98وت تنل  ، ومجلنا يعرض الحذول التالي، بالوسبة لتضويف الحامعات العربية بتضويف "تاينز"أم ا 

مه دذول ىرا التضويف ونلدص ؽي الحذول التالي عذد الحامعات النضوؾة  عربية دولة 14جامعة مه 

 به للل دولة عربية.

 THE 2022النضوؾةعذد الحامعات  الذولة

 23 مصر

 15 النللة العربية السعودية

 11 الحزائر

 6 النػرب

 6 تونز

 5 الؤمارات

 5 الأردن

 4 وانبل

 4 العراق

 1 قػر

 1 لسػيهؽ

 1 سلػوة عنان

 1 اللويت

جامعات عربية التي صوؾت ؽي ىرا التضويف ( 83) هالجنانيالجلإث وويعرض الحذول التالي قائنة  

 الهام. 

 2022الذولي لسوة ( THE) تضويف تاينز

   
 الذولة الحامعة الرتبة

https://www.shanghairanking.com/institution/mansoura-university
https://www.shanghairanking.com/institution/american-university-of-beirut
https://www.shanghairanking.com/institution/zagazig-university
https://www.shanghairanking.com/institution/king-khalid-university
https://www.shanghairanking.com/institution/taif-university
https://www.shanghairanking.com/institution/al-azhar-university
https://www.shanghairanking.com/institution/universite-de-tunis-el-manar
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190 King Abdulaziz University السعودية 

201–250 Alfaisal University السعودية 

301–350 Qatar University قػر 

301–350 American University of Beirut  لبوان 

351–400 United Arab Emirates University الؤمارات 

351–400 King Saud University السعودية 

351–400 King Fahd University of Petroleum and Minerals السعودية 

351–400 Khalifa University الؤمارات 

351–400 University of Hail السعودية 

401–500 University of Tabuk السعودية 

401–500 University of Sharjah الؤمارات 

401–500 Jordan University of Science and Technology  نالأرد 

401–500 Aswan University مصر 

401–500 An-Najah National University ؽلسػيه 

501–600 Suez Canal University مصر 

501–600 Mansoura University مصر 

501–600 Kafrelsheikh University مصر 

501–600 Ferhat Abbas Sétif University 1 الحزائر 

601–800 Zayed University الؤمارات 

601–800 Umm Al-Qura University السعودية 

601–800 Prince Sattam Bin Abdulaziz University السعودية 

601–800 Oran 1 University الحزائر 

601–800 Cairo University مصر 

801–1000 Zewail City of Science and Technology  مصر 

801–1000 Zagazig University مصر 

801–1000 University of Technology, Iraq العراق 

801–1000 Sultan Qaboos University سلػوة عنان 

801–1000 South Valley University مصر 

801–1000 Sidi Mohamed Ben Abdellah University النػرب 

801–1000 Menoufia University مصر 

801–1000 Lebanese American University لبوان 

801–1000 Kuwait University اللويت 

801–1000 King Saud bin Abdulaziz University for Health Sciences السعودية 

801–1000 King Khalid University السعودية 

801–1000 The University of Jordan الأردن 

801–1000 Imam Abdulrahman Bin Faisal University السعودية 

801–1000 Beni-Suef University مصر 

801–1000 Benha University مصر 

801–1000 American University of Sharjah الؤمارات 

801–1000 American University in Cairo مصر 

801–1000 Al-Balqa Applied University الأردن 

1001–1200 University of Tunis El Manar  تونز 

1001–1200 Tanta University مصر 

1001–1200 Université Saint-Joseph de Beyrouth لبوان 

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/king-abdulaziz-university
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/alfaisal-university
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/qatar-university
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/american-university-beirut
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/united-arab-emirates-university
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/king-saud-university
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/king-fahd-university-petroleum-and-minerals
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/khalifa-university
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/university-hail
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/university-tabuk
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/university-sharjah
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/jordan-university-science-and-technology
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/aswan-university
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/najah-national-university
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/suez-canal-university
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/mansoura-university
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/kafrelsheikh-university
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/ferhat-abbas-setif-university-1
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/zayed-university
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/umm-al-qura-university
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/prince-sattam-bin-abdulaziz-university
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/oran-1-university
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/cairo-university
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/zewail-city-science-and-technology
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/zagazig-university
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/university-technology-iraq
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/sultan-qaboos-university
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/south-valley-university
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/sidi-mohammed-ben-abdellah-university
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/menoufia-university
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/lebanese-american-university
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/kuwait-university
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/king-saud-bin-abdulaziz-university-health-sciences
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/king-khalid-university
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/university-jordan
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/imam-abdulrahman-bin-faisal-university
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/beni-suef-university
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/benha-university
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/american-university-sharjah
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/american-university-cairo
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/al-balqa-applied-university
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/university-tunis-el-manar
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/tanta-university
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/universite-saint-joseph-de-beyrouth
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1001–1200 Minia University مصر 

1001–1200 University of Manouba تونز 

1001–1200 Lebanese University لبوان 

1001–1200 King Faisal University السعودية 

1001–1200 University of Jeddah السعودية 

1001–1200 Ibn Tofaïl University النػرب 

1001–1200 Fayoum University مصر 

1001–1200 Assiut University مصر 

1001–1200 Alexandria University مصر 

1001–1200 Al-Azhar University مصر 

1001–1200 Ain Shams University مصر 

1201+ Yarmouk University الأردن 

1201+ Taif University السعودية 

1201+ University of Sousse تونز 

1201+ University of Sfax تونز 

1201+ University of Science and Technology of Oran Mohamed-Boudiaf الحزائر 

1201+ Qassim University السعودية 

1201+ Port Said University مصر 

1201+ Mustansiriyah University العراق 

1201+ University of Monastir تونز 

1201+ Mohammed V University of Rabat النػرب 

1201+ University of Mohamed Boudiaf at M’Sila الحزائر 

1201+ M’Hamed Bougara University of Boumerdès الحزائر 

1201+ University of Marrakech Cadi Ayyad النػرب 

1201+ Helwan University مصر 

1201+ Université Hassan II de Casablanca  النػرب 

1201+ Université Hassan 1er النػرب 

1201+ The Hashemite University الإردن 

1201+ German University in Cairo مصر 

1201+ Université Frères Mentouri Constantine 1  الحزائر 

1201+ University of Carthage تونز 

1201+ Blida 1 University الحزائر 

1201+ University of Biskra الحزائر 

1201+ University of Béjaïa الحزائر 

1201+ University of Basrah العراق 

1201+ University of Baghdad العراق 

1201+ Badji Mokhtar University – Annaba الحزائر 

1201+ Arab Academy for Science, Technology and Maritime Transport مصر 

1201+ University of Abou Bekr Belkaïd Tlemcen الحزائر 

 
rankings-university-https://www.timeshighereducation.com/world 

 

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/minia-university
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/university-manouba
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/lebanese-university
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/king-faisal-university
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/university-jeddah-0
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/ibn-tofail-university
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/fayoum-university
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/assiut-university
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/alexandria-university
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/al-azhar-university
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/ain-shams-university
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/yarmouk-university
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/taif-university
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/university-sousse
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/university-sfax
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/university-science-and-technology-oran-mohamed-boudiaf
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/qassim-university
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/port-said-university
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/mustansiriyah-university
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/university-monastir
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/mohammed-v-university-rabat
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/university-mohamed-boudiaf-msila
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/mhamed-bougara-university-boumerdes
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/university-marrakech-cadi-ayyad
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/helwan-university
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/universite-hassan-ii-de-casablanca
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/universite-hassan-1er
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/hashemite-university
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/german-university-cairo
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/universite-freres-mentouri-constantine-1
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/university-carthage
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/blida-1-university
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/university-biskra
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/university-bejaia
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/university-basrah
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/university-baghdad
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/badji-mokhtar-university-annaba
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/arab-academy-science-technology-and-maritime-transport
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/university-abou-bekr-belkaid-tlemcen
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 للحامعاتمصروع التضويف العربي  •

تخذيذ موقع الحامعات النشاركة وؽقاً لنحنوعة مدتارة  إلىالتضويف العربي للحامعات  يهذف مصروع

أربعة  علىالتضويف العربي  يعتنذو مع دور الحامعة ؽي النحتنع. مه النعايير العالنية النوسحنة 

 :مخاور رئيسة ىي الآتي

 ( % 30)    معيار البخث العلني 

  ( % 30)    والتعلممعيار التعليم 

  ( % 20)   والريادية والإبتلار الؤبذاعمعيار 

 ( % 20)   معيار النشاركة النخلية والذولية 

 :التالية التضويف العربي للحامعات الأىذاف يتبوىو 

 الهذف الإستراتيحي:

 العربي. رالتػو   تخسيه مدرجات التعليم العالي والبخث العلني لتنليوها مه قيادة 

 الؾرعية: الأىذاف

 للحامعات التواؽسية القذرات بواء. 

 الحامعات والبخجي بيه الأكاديني التعاون جسور مذ. 

 الحامعات مخليا وعربيا ودوليا تسويق. 

 الحامعات العربية ؽي الإعتناد الأكاديني تسريع دذول. 

 ة.التعليني   ساتي للنؤس  جودة الأداء العلني والأكادين الننارسات العالنية لتػوير تبوي 

 للحامعاتوالؤنسانية  النحتنعية النسؤولية تعزيز. 
 

 التالية:الحهات الرسنية  للحامعاتتبوت مصروع التضويف العربي 

 الحامعة العربية 

   ربية والجقاؽة والعلومة للت  نة العربي  النوؾ 

 اتخاد الحامعات العربية 

 .2022ل مه سوة الأو  يوػلق مصروع التضويف العربي للحامعات ذلإل الوضف والنتوقع أن 

 :ىم التوصياتوأ آؽاقالو ياتخذ  الت  

رات م مه معػيات تشدص واقع البخث العلني بالذول العربية مه ذلإل مؤش  بواء على ما تقذ  

، ؽي محالإت البخث العلني والإبتلار ةمالنتقذ  النقارنات مع محنوعة مه الذول  إلىموضوعية واستواد 

مع التأكيذ  بالذول العربيةالبخث العلني  هاجهوايالتي  ياتخذ  الت   أىمنعرض ؽي ىرا الحزء مه الذراسة 

هوض للو   وستعرض الذراسة أبرز الت وصيات النستقبلة للبخث العلني ؽي البلذان العربية. آؽاقالعلى 

 .بالذول العربيةبالبخث العلني 

وبواء أذرى  إلىواقع البخث العلني والإبتلار بالذول العربية يدتلف مه دولة  أن   نشير الى مه النؾيذ أن

 محنوعات: ثلإثإلى تبويب الذول العربية ينله  على ذلك
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، ومه سناتها : زت مرخلة بواء القذراتتحاوونتائح البخوث  تجنيه شرعت ؽي مرخلة الذول التي .1

 أقػاباعنال  و خاضواتو اذتراع براءاتو وتؾم وجيذهيلل وإنتاج بخجي مُ بخث علني مُ 

 .شركات ناشئةو تلوولوجية

 ىياكل بخجية وإنتاج بخجي موتؾم وجيذ لذيها لذول التي ا .2

 بعط الباخجيه دون وجود ىيللة واضخة وإنتاج بخجي موتؾم. يوجذ ؽيهاالذول التي  .3

 :آؽاقالو ياتخذ  الت   •

 ؽي العواصر التالية: بالذول العربيةيات التي يواجها البخث العلني خذ  الت   أىمينله اذتزال 

  فىيللة تظنه النرونة ؽي التصر  ، والتقييم واضخة وقابلة للقياس أىذاف :سياساترسم. 

 ة ؽي الؤصلإحأوالحر  الإعتنادو يميالتق. 

 التنويل. 

 التشبيك والتعاون الذولي. 

الإستجنارات الظدنة  النحنوعة الأولى وخحم التنويلإت التي رصذتها دول الى اىنية ةر وتحذر الؤشا

، تلوولوجية بذأت تجنر أقػابجيذ وبعث بخجي موتؾم و إنتاجمه نل ه ىياكل بخجية ت لؤنشاءالنرصودة 

لإ كنا  خيث انػلقت العذيذ مه الصركات الواشئة مه ىره الأقػاب وساىنت ؽي جلب تنويلإت معتبرة.

 دون النػلوب. لإزالالعربي ؽي ىرا النحال  -العربي ة التعاونالذولي وذاص   التعاونينله إغؾال 

ؽهي بالأساس مالية مع ضعف خحم التعاون ، يات التي تواجهها دول النحنوعة الجانية والجالجةخذ  ا الت  أم  

 الذولي وضرورة تقييم السياسات النعتنذة والإستئواس بالتحارب الواجخة عربيا ودوليا.

اعتنادا على الوتائح النشحعة ؽي الترتيب الذولي  ذةواع آؽاق إلىوتتػلع دول النحنوعة الأولى 

  للإبتلار.

للذول التي ينله ، عصر اقتضاد النعرؽة الري يرتلز على الإستجنار ؽي العلم والأؽلار النبتلرة ؽيو

ف الذول النتقذمة اضمدذول  إلىع وتتػل   جذيذة آؽاقترسم  أنؽي العلم والنعرؽة  تاستجنر 

 والنستقرة.

 :وصياتالت   أىم •

 :الهيللة وسياسات البخث والتػوير ▫

 ىيللة البخث ورسم سياسات ناجعة تظع البخوث ؽي ذذمة التونية النستذامة للذول العربية 

  الذول النتقذمة وتػويعها بنا يتلإءم مع التحارب الواجخة ؽي ىيللة البخث ؽي الإستؾادة مه

 وإملانياتهاواقع الذول العربية 

  قابلة للقياس والتقييم.أىذاف واضخة ورسم سياسات بخث وتػوير مبوية على 

  برامح تعاون دولي  وإرساءللذول العربية  العلني   بالنوتحة للتعريف العلني   الذبلوماسيةدعم

 لذعم البخوث النشتركة بيه الذول العربية والذول النتقذمة ؽي محال البخث العلني والإبتلار. 
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 :تنويل البخث ▫

  الري لم يتحاوز  ، بالذول العربية الؤجنالينسبة نؾقات البخث والتػوير مه الواتح النخلي رؽع

عليه الخال  وما ىمجل ( %4 ىال 2مه %) يبلؼ مستويات عالية خت ى، الذول العربية %ؽي جل  1

 مة.بالذول النتقذ  

   للإستجنار ؽي البخث العلني والإبتلار. تخؾيز القػاع الداص 

   الباخجيه ومراؽقة الهياكل البخجية للنشاركة  ؽي عروض الػلب لتنويل مشاريع البخث تخؾيز

Research Council Medical, AustralianResearch Council, Horizon Europe, NIH ,) الذولية

..., Welcome trust ) 

 :د الأغرافالتعاون الجوائي ومتعذ   ▫

   ؽي محال البخث العلني بيه الذول العربية والذول  الأغرافد دعم التعاون الجوائي ومتعذ

 مة ؽي محال البخث والإبتلار.النتقذ  

  مع  وكرلكالباخجيه بيه البلذان العربية  الأساترةدعم تبادل غلإب مرخلة الناجستير والذكتوراه و

 مة ؽي محالإت البخث للإستؾادة وتػوير القذرات البخجية.البلذان النتقذ  

 :بات النحتنعمتػل   مة البخث معءملإ ▫

   بات النخيع الضواعي والإقتضادي ة النرتبػة بنتػل  دعم البخوث التػبيقية والتحارب العلني

 والجقاؽي.

   ة لتنويل البخوث النشتركة مع النخيع الضواعي والإقتضادي والجقاؽي والتي بعث برامح ذاص

 تساىم ؽي دعم الإبتلار وبعث الصركات الواشئة.

  معالحة البيانات الظدنة، يالواعذة: الركاء الإصػواعتنويل البرامح البخجية ؽي النحالإت ،

 , , , ظاءتلوولوجيا الؾ، سخابية خوسبة

 :تجنيه نتائح البخث ▫

   ة بتجنيه نتائح البخوث والإستؾادة مه براءات الإذتراع.بعث ىياكل ذاص 

  رؽة وتشحيع الإستجنار ؽيهالتلوولوجية ودعم اقتضاد النع الأقػابتػوير تحارب. 

 .دعم الإستجنار ؽي الصركات الواشئة ومراؽقتها لإجتياز مرخلة الإنػلإق وخنايتها مه النواؽسة 

 

 

 وهللا ولي التوؽيق.

 


