المؤتمر الوطني للعلم المفتوح
فندق موفنبيك البحيرة  ،تونس
 02-91يوليو 0200
مقدمة
تحت الرعاية الكريمة ملعالي ألاستاذ الدكتور منصف بوكثير وزير التعليم العالي والبحث العلمي التونس ي ،تنظم املنظمة العربية لشبكات البحث
ً
مؤتمرا تحت عنوان "العلم املفتوح" واملقرر عقدد في فندق موفنبيك ضفاف البحيرة تونس ،من 91
والتعليم "آسرن" واملرك اح ساب احخوارزمي
إلى  02يوليو  .0200وسيسبق املؤتمر اجتماع إقليمي مخصص لشبكات البحث والتعليم الوطنية العربية ملناقشة وتخطيط كيفية دعم مجتمعات
البحث والتعليم من خالل توفير البنى التحتية املناسبة واحخدمات الضرورية لهذه املجتمعات مع التركيز على العلم املفتوح والوصول املفتوح
كأولوية.

السياق و نظرة عامة
نظرا ألن البحث والتعليم أصبح أكثر ً
ً
طلبا على املوارد والتطبيقات والكميات الهائلة من البيانات وألاداء العالي واح وسبة الشبكية واملحتوى ،فقد
أصبح التوجه العالمي نحو إنشاء شبكات مخصصة للبحث والتعليم ً
بعيدا عن إلانترنت التجاري لتلبية احتياجات البحث للمجتمعات التعليمية.
وقد تبين أن شبكات البحث والتعليم الوطنية توفر خط ربط مخصص للجامعات ومراك البحوث واملكتبات واملسششفيات وأي منظمات أخرى

تدعم أو تدير هذه ألانشطة.
ال تقتصر خدمات الشبكة على توفير خطوط الربط فحسب ،فمن املنتظر أن تقدم الشبكات الوطنية للبحث والتعليم مجموعة من احخدمات
التي تشيح التعاون وتشجع على املشاريع املشتركة وتساعد مجتمعات البحث والتعليم على الوصول إلى مستودعات البيانات العلمية وموارد
ً
اح وسبة .عالوة على ذلك ،تلعب الشبكات الوطنية للبحث والتعليم آلان ً
جديدا في دعم الاتجاهات العاملية احجديدة في التعاون العلمي،
دورا
والعلم املفتوح ،واح وار العلمي ،واملشاركة مع مجتمعات املستخدمين وغيرها.
أصبح العلم املفتوح والوصول املفتوح والبيانات املفتوحة آلان في طليعة جدول أعمال كل بلد وعلى املستويين إلاقليمي والدولي ،حيث أعلنت
منظمة اليونسكو مؤخرا عن توصياتها بشأن العلم املفتوح .هذا ،وتبنت أوروبا ً
أيضا س ابة العلم ألاوروبية املفتوحة ( )EOSCلدعم مجتمعات
البحث والتعليم مما ساهم في كثرة املبادرات وألانشطة حولها.

مركز الحساب الخوارزمي
تعتبر تونس رائدة في إنشاء الشبكة الوطنية للبحث والتعليم وإدارتها ،حيث تأسست الشبكة احجامعية الوطنية من قبل مرك اح ساب
احخوارزمي منذ عام  .9111و يعمل مرك اح ساب احخوارزمي ً
أيضا كم ود خدمة إلانترنت للمجتمع ألاكاديمي التونس ي بأكمله الذي يضم ما
يقرب من  022222مستخدم ٪12 ،من الطالب والباقي أعضاء هيئة تدريس وباحثون متفرغون وموظفون إداريون .كما يربط  RNUشبكات
احجامعات وإلادارات التونسية املختلفة ومساكن الطالب واملطاعم احجامعية ومراك البحث.

املنظمة العربية لشبكات البحث والتعليم  -آسرن
تأسست املنظمة العربية لشبكات البحث والتعليم (آسرن) سنة  0299تحت رعاية جامعة الدول العربية لدعم التطورات في املنطقة العربية من
خالل توفير وصول عالي احجودة لإلنترنت وأدوات ومنصات التعاون وخدمات البنية التحتية إلى مجتمعات البحث والتعليم في املنطقة العربية
وتسهيل التعاون مع املجتمعات ألاخرى حول العالم.
تعمل آسرن على تع ي التعاون العلمي واح وار العلمي من خالل أنشطة دبلوماسية العلم ،وتبني ألانشطة القائمة على العلم املفتوح لشسهيل
التعاون العلمي والبحثي والتعليم من خالل البنى التحتية القوية بما في ذلك الاتصال والس ب الرقمية واملنصات والتطبيقات.

أهداف املؤتمر الرئيسية







الشبكات الوطنية للبحث والتعليم لل فاظ ودعم البنية التحتية للبحث والتعليم بما في ذلك الاتصال واحخدمات والوصول إلى املوارد
وتمكين التعاون
دور مشاروعي الربط الافريقي الثالث  AfricaConnect3و  LIBSENSEفي دعم البحث والتعليم والعلم املفتوح
العلم املفتوح ومنصات العلم مفتوح الوصول ،واملوارد التعليمية املفتوحة
س ابة للبحث والتعليم ومنصات العلم املفتوح بما في ذلك التطبيقات والبنى التحتية
التعاون العلمي من خالل البنى التحتية املستدامة وبيئة علمية مفتوحة
املجتمعات العلمية والبحثية والتعليمية والتطبيقية

البرنامج
اليوم األوّ ل

 91يوليو 2222

املنسق السيدة عايدة سنان  ،كاتب عام مرك اح ساب احخوارزمي ،تونس
 كلمة ترحيب لألستاذة سوسن كريشان ،املديرة العامة ملرك اح ساب احخوارزمي  ،CCK -وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
تونس
 كلمة ترحيب للسيد يوسف الطرمان ،املدير العام ملنظمة آسرن ،ألاردن
" الركائ ألاساسية للعلم املفتوح في تونس" ،السيد شوقي الشيحي ،املدير العام لتكنولوجيا الاتصال ،وزارة تكنولوجيات الاتصال،
تونس
 مفوضية الاتحاد ألاوروبي في تونس
" توصيات اليونسكو للعلم املفتوح" ،ألاستاذة سامية الشرفي قدور ،مسششارة رئيس اح كومة ،تونس
 كلمة افتتاحية معالي ألاستاذ الدكتور منصف بوكثير ،وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،تونس

الجلسة الافتتاحية

00:00-00:00

استراحة قهوة

00:00-00:00

املنسق السيد يوسف الطرمان ،املدير التنفيذي ملنظمة آسرن ،ألاردن
" احجامعات في عام  0202والواقع الافتراض ي للتعليم" ،ألاستاذ محمد الوادي ،املعهد العالي لإلدارة ،جامعة تونس ،تونس
" استراتيجية آسرن للعلم املفتوح" ،رائد ال عبي ،مدير مكتبة املئوية ،جامعة العلوم والتكنولوجيا ألاردنية ،ألاردن
 عبد هللا بيهي حسين ،الرئيس التنفيذي ،للشبكة الوطنية للبحوث والتعليم ،الصومال
 عصام خميس ،رئيس حجنة قطاع العلوم ألاساسية باملجلس ألاعلى للجامعات ،نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق،
مصر
" مساهمة املنطقة العربية في البحوث البييية العاملية من خالل النشر املفتوح" ،شاهر زيود ،وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
فلسطين

01:00-00:00

العلم املفتوح 0

استراحة الغداء
مشرف ألاستاذ رائد ال عبي ،مدير مكتبة املئوية ،جامعة العلوم والتكنولوجيا ألاردنية ،ألاردن
" الاسشثمار الاستراتيجي في العلم املفتوح :اهتمامات واحتياجات مجتمع البحث واملجتمع" ،ن ار محمد حسن ،املسششار إلاقليمي
ملكتب اليونسكو للعلوم باملنطقة العربية ،اليونسكو ،مصر
" دعم  ORCIDللباحثين العرب"  ،نبيل قصيبي ،رئيس قسم املشاركة ،ORCID ،جنوب إفريقيا
 روبرتو باربيرا ،أستاذ ،جامعة كاتانيا ،إيطاليا (مشاركة عن بعد)
" تعاون آسرن مع ( :)LA Refrenciaبناء مجمع بيانات إقليمية للمحتوى العربي" ،الوتارو ماتاس ،املدير التنفيذي والتقنيLa ،
 ، Referenciaإسبانيا (مشاركة عن بعد)
 :LIBSENSE" بناء املجتمعات لتع ي الوصول املفتوح والعلم املفتوح في إفريقيا" ،أومو أويا ،كبير مسؤولي إلاستراتيجيات ،شبكة
البحث والتعليم لغرب ووسط إفريقيا ( ،)WACRENغانا (مشاركة عن بعد)

استراحة قهوة

00:00-01:00

العلم املفتوح 1

03:00-00:00

00:00-03:00

اليوم الثاني

 22يوليو 2222

املنسق ألاستاذة نرجس بالمين  ،مديرة املدرسة الوطنية لعلوم املهندسين  ،جامعة منوبة  ،تونس
" تعليم البيانات في منطقة الشرق ألاوسط وشمال إفريقيا" ،إلياس املناعي ،خريج املعهد العالي لفنون امللتمديا بمنوبة و املدرسة
العليا لالقتصاد الرقمي خبير في الذكاء الاصطناعي ،تونس
“ ابتكار آلي بالذكاء الاصطناعي” ،أحمد الدردوري ،طالب هندسة في علوم الكمبيوتر ،املدرسة الوطنية لعلوم إلاعالمية ،جامعة
منوبة ،تونس
 :"Soundefy" ترجمة لغة إلاشارة إلى نص وكالم" ،روى تريمش وهديل هاللي ،طلبة الهندسة في علوم الكمبيوتر ،املعهد
الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا ،جامعة قرطاج ،تونس
" إدارة الثقة لالزدحام املروري" ،رحاب عبيدي ،طالبة دكتوراه في علم البيانات ،املعهد العالي للتصرف ،جامعة تونس
مشرف د .يوسف بن حليمة مسششار وزير التعليم العالي والبحث العلمي في تونس
" الاستراتيجية الوطنية لل وسبة الس ابية  :الششريعات واحخدمات" ،الدكتورة والء تركي ،مسششارة وزير تقنيات الاتصال في
تونس
" نحو س ابة العلم العربية املفتوحة" ،يوسف الطرمان ،املدير التنفيذي ملنظمة آسرن  ،ألاردن
" الشبكات والسالمة" ،ألاستاذ سليم رخيس ،املدرسة العليا لالتصاالت بتونس ،جامعة قرطاج ووزارة تكنولوجيات الاتصال،
تونس
" البنية التحتية لشبكة البحث والتعليم التونسية" ،عبد اح كيم الشتاوي ،مرك اح ساب احخوارزمي ،تونس
" احخدمات الس ابية آلسرن" ،أريكو بورتو ،مسششار تكنولوجيا املعلومات ،آسرن ،البرازيل (املشاركة عن بعد)

التطورات في الذكاء
الاصطناعي

00:00-00:00

شبكات البحث
والتعليم الوطنية
والسحب والبنى
التحتية

00:00-00:00

استراحة قهوة
املنسق السيدة بسمة بلعيد ،كاتب عام املدرسة الوطنية للمهندسين ،جامعة تونس املنار
" استراتيجية التعاون الدولي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي" ،مالك كشالف املدير العام للتعاون الدولي بوزارة التعليم
العالي والبحث العلمي ،تونس
" استراتيجية آسرن للتعاون العلمي" ،يوسف الطرمان ،املدير التنفيذي ملنظمة آسرن ،ألاردن
 - SESAME" مرفق ألابحاث التجريبية الفريد في منطقة الشرق ألاوسط وشمال إفريقيا واملناطق املجاورة" ،سلمان مطالقة،
رئيس فريق اح وسبة العلمية وألانظمة  ،مرك السنكترون سيسامي ،ألاردن
" بحث متقدم وتعاوني للذكاء الاصطناعي عن اللغة العربية" ،مصطفى جرار ،أستاذ الذكاء الاصطناعي ،جامعة بير زيت،
فلسطين
 ألاستاذة سوسن كريشان ،املديرة العامة لـمرك اح ساب احخوارزمي ،تونس
 السيد يوسف الطرمان ،املدير التنفيذي ملنظمة آسرن ،ألاردن

استراحة الغداء

01:00-00:00

التعاون العلمي

00:00-01:00

الجلسة الختامية

00:00-00:00
03:00-00:00

