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 جلامعةا تقرير تصنيف

 

 نظام الويبومرتكس لرتتيب اجلامعات العاملية .1
                                                           (Webometrics Ranking of world Universities) 

 
اهلدف األساس هلذا النظام هو تشجيع النشر من خالل الشبكة العنكبوتية فهو يهدف إىل دعم مبادرات  •

 .احلصول على املعلومات وإتاحة الفرصة للجميع للحصول على املنشورات العلمية واملواد التعليمية
ى مؤشرات قليلة تتوافق مع أهدافه مثل نتائج البحوث ، واملؤشرات اليت تعكس هذا النظام يعتمد عل  •

الصورة اجليدة للمؤسسة ، وظهور أعضاء هيئة التدريس والباحثني يف استخدامهم للشبكة العنكبوتية ، 

  Google , Yahoo , live search and Exalead :ويعتمد على حمركات البحث الرئيسية مثل
  

التصنيف يف شهر يناير ويوليو من كل سنة ، ويعتمد على قياس أداء اجلامعات من خالل  يتم عمل هذا •

 االثر العام ( –الباحث العلمي  –امللفات الغنية  –مواقعها االلكرتونية ضمن املعايري التالية    ) احلجم 
 

 :2021عام  يوليوشهر تصنيف  .2

 معايري التصنيف:

 التصنيف على ثالثة معايري:هذا العام خبالف سابقاته أقتصر 

 %50التأثري أو الظهور  .1
 %10االنفتاح  .2
 %40التميز  .3
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 كانت نتائج اجلامعة وفقا ملا يلي: Webometricsحسب تصنيف  .1.2
 

 الرتتيب العاملي الرتتيب احمللي تاريخ التصنيف

 14386 8 2017يناير 
 10343 7 2018يوليو 
 10899 7 2019يوليو 

 10361 7 2020اير ين
 8526 8 2020يوليو 
 6488 8 2021يناير 
 5978 8 2021يوليو 

 

 م.2021يناير نقطة عن تصنيف  510صعد تصنيف اجلامعة بواقع •
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 التصنيف العام للجامعة:1.1.2 
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   Impact rank % 50تأثري معيار ال - أ
يعتمد هذا املؤشر على تأثري جودة حمتويات موقع اجلامعة انطالقا من استفتاء افرتاضي، وذلك حبساب عدد 

 مرات الرجوع للروابط اخلاصة باحملتوى املنشور يف املواقع اإللكرتونية. هذا املؤشر تقيسه جهات متخصصة هي:
(Ahrefs) أهرفس  وMajestic)  )SEOجستيكما 
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 EXCELLENCE 40%التميز   ب. 
عدد األوراق األكادميية املتميزة املنشورة يف اجملالت العلمية املرموقة، ويتم احلصول على هذه البيانات من  •

 .  Scimageقواعد البيانات العاملية
 ختصص 26ورقات مستشهد بها يف  10بني أعلى عدد األوراق  •
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 إقتباسات حمرك قوقل .4.2

 2020نقطة عن تصنيف يوليو  227صعد تصنيف اجلامعة بواقع
 

 الرتتيب قتباساتالاعدد  تاريخ التصنيف
 5 1592 2020يناير 
 5 1514 2020يوليو 
 5 1700 2021يناير
 6 1927 2021يوليو

 

 

 

 OPENNESS   %10االنفتاح  ج. 
 pdf, ppt, doc,…etc وذلك ضمن ملفات GOOGLE SCHOLAR  األوراق املنشورة من خاللعدد 
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 :ثالث دورات للتصنيف آلخراحمللية  وضع اجلامعة بني اجلامعات .5.2

 8الرتتيب احمللي:  •

 5978الرتتيب العاملي:  •

 6الرتتيب حسب إقتباسات قوقل:  •

 

 مقارنة بني آخر ثالث تصنيفات: .6.2

 م2020تصنيف يناير  •
 م2020تصنيف يوليو  •
 م2021تصنيف يناير  •
 م2021تصنيف يوليو  •

 

 

 
 

 :االسباب .7.2

حبكم الظروف االستثنائية اليت مرت بها من االعتصامات اىل ظروف  عدم انتظام اجلامعة يف عملها .1

 جائحة كورونا.
 عدم تفعيل حضور املؤمترات اخلارجية ألعضاء هيئة التدريس . .2

8/7 Page 
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 ضعف التمويل وانعدامه فيما خيص اجلانب البحثي. .3
 املنافسة بني اجلامعات وسعي كل منها لتبوا مكان متقدم يف التصنيف. .4

 

 :مقرتحات لتحسني التصنيف .8.2

التصنيفات والسعي للمنافسة على املر اكز  توعية األوساط األكادميية واقناعها بأهمية وفائدة تلك .1

 املتقدمة فيها.
 العلمية املصنفة عامليا.. زيادة احلوافز املقدمة ملن ينشرون حبوثهم يف اجملالت .2
 توفري املوارد املالية الالزمة وحسن تسيريها بهدف حتفيز وتطوير الباحثني. .3
 الرتمجة اىل اللغة االجنليزية لزيادة الظهور .  .4
عمل شراكات أكادميية حبثية مع مر اكز البحوث العاملية واجلامعات، وهذا من شأنه يعزز عملية  .5

 التطوير داخل اجلامعة.
عض التخصصات على اعتبار أنها لغة النشر العلمي األساسية وأداة استعمال اللغة اإلجنليزية  يف ب .6

 للتواصل العلمي واألكادميي.
 ترمجة اصدارات اجلامعة العلمية وادراجها على املوقع .7
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 آليات التنفيذ: .9.2

نيف من التأكيد على استكمال خطة اجلامعة االسرتاتيجية جملال البحث العلمي املؤثر األول يف التص .1

لتخطيط االسرتاتيجي حملور البحث العلمي برئاسة مدير مكتب البحوث  تشكيل فريق لخالل  

 عضاء.الأ مع عدد من واالستشارات 

التأكيد على استكمال خطة اجلامعة االسرتاتيجية حملور ضمان اجلودة  الذي ُيعنى بوضع برامج حتسني  .2

 نة من ضمن برامج التحسني و التطوير.التصنيف العاملي للجامعة و اعتماد برنامج اللج

 ISI تقديم الدعم املالي و التشجيع املعنوي للنشر العلمي املتميز يف اجملالت العاملية املسجلة قائمة  .3
   Natureو  Science جمليت  يف اجملالت األعلى تصنيفًا مثلنشر األحباث العاملية و اقرتاح آلية لتحفيز 

لبحث العلمي بالتنسيق مع اهليئة الوطنية للبحث العلمي واعتمادها من من خالل  وضع الئحة مالية ل

 جهات االختصاص.
 االسراع يف إنشاء املستودع الرقمي للجامعة، واجملالت العلمية اليت تصدرها. .4

جتارب اجلامعات العربية يف حتسني تصنيفها مثل جامعيت القاهرة واالسكندرية ذاتي االستفادة من  .5

 .ولين خالل  مكتب التعاون الد(، م883و اجلامعة االردنية) جبمهورية مصر  ( 763،و)( 598الرتاتيب)

 

 

 

 

 أنتهى التقرير

 

                             د. فرج الدعيكي 

 مدير مكتب اجلودة  وتقييم االداء        
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