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الدكتور حسام عبد الرحمن  
مدير الجودة واالعتماد في وزارة التعليم العالي 
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    NSRدور قاعدة البيانات البحثية 
للجامعات السورية التصنيف العالميفي الجودة ورفع 



  

الرؤى المتضاربة حول 
البيانات والجودة 

والتصنيف

 

استثمار نسر في 
رفع التصنيف 

قواعد البيانات خطوة مهمة 
لتصنيف واالعتماد األكاديميل



نسرلماذا قاعدة البيانات البحثية   
وهل لها دور في جودة ورفع التصنيف العالمي للجامعات السورية؟

رؤية المشككين
تالسياق االجتماعي للجامعا•
 تجارب من االستفادة من بأس ال•

 يعني ال اآلخرين تقليد لكن ، الغير
 حصلوا ما على ستحصل أنك

.عليه

رؤية المبالغين 
 أساس تكنولوجياال استثمار•
 اليالع التعليم تطور نتخيل أن يمكن ال•

الوطنية؟ الجامعات تصنيف دون اليوم
 لم ولو حتى األولى الخطوة تأخذ أن يمكن•

كله الدرج رؤية تستطع



رؤية توفيقية للجودة والتصنيف

واستمرارية أجيال عمل التصنيف ورفع الجودة بناء•
كمية ياسق مؤشرات يعتمد التصنيف :والتصنيف الجودة بين مباشرة عالقة هناك ليس•
راي راميت "أشجارها خطوط جمال على بناء جامعة على يُحكم قد"•

م يُمكن ليس ُكل ما يُحصى يُحتسب وله قيمة، وليس ُكل ما يُهم وقيّ "
"إحصاؤه



نسر NSR كيف يمكن استثمار
معايير أنظمة التصنيف العالمي للجامعات؟ على ضوء 

والنشاط البحثي حقيقة ي لجامعاتنا ال يعكس قدراتها الحقيقيةمالعالتصنيف ال•

الشابكة ضعف استخدام تكنولوجيا المعلومات وضآلة المحتوى الرقمي وغياب التعليم التفاعلي على•

هو باللغة العربية، وغير مفهرس ضمن قواعد  البيانات العالمية  البحثي معظم اإلنتاج •

ات التصنيف العالمي للجامع
يز يمكن أن يساعد في التمي

بين البراكين النشطة 
!النائمة... البراكين و



6
العلميالبحث 

تأثير البحث العلمي 
واالبتكار

التعليم

التبادل الدولي

حجم المؤسسة

والسمعة البرستيج

أنظمة التصنيف العالمية

أنظمة تصنيف الموقع االلكتروني

حجم الموقع 
االلكتروني



الجامعات السورية إلى أين؟

٢٠١٨ ويبوميتريكستصنيف  )٢٠١٩ ويبوميتريكستصنيف 



2019٢٠١٨- ويبوميتريكستصنيف 
تموز-٢٠١٩تصنيف    ٢٠١٩مقدار التقدم او التراجع لعام  كانون الثاني – ٢٠١٩تصنيف  ٢- ٢٠١٨تصنيف  الجامعة

61 ٣٥٩٣ ٣٦٥٤ ١٠٩٠٢ جامعة دمشق
76 - ٤٦٤٠ ٤٥٦٤ ٦٠٩٤ جامعة حلب
49 ٤٦٨٧ ٤٧٣٦ ٥٠٧٣ جامعة تشرين

412 ٥١٠٣ ٥٥١٥ ٥٤٩٤ مركز البحوث
314 ٥٧١٠ ٦٠٢٤ ٧١١٦ جامعة البعث
784 ٨٢٣٤ ٩٠١٨ ٨٨٩٢ الجامعة 

االفتراضية
158  - ١٠٥٣١ ١٠٣٧٣ ١١٨٤٨ الجامعة العربية 

الدولية
342 ١٠٩١٥ ١١٢٥٧ ١٤١٣٥ جامعة القلمون

995 ١١١٦٧ ١٢١٦٢ ١٤٨٠٨ الجامعة السورية 
الخاصة

1002 - ١١٦٩٨ ١٠٦٩٦ ١٤٦٣١ الجامعة الدولية 
للعلوم 

والتكنولوجيا
515 ١٢٣٠٥ ١٢٨٢٠ ١٣٢٤٧ جامعة األندلس

126 ١٤٤٣٣ ١٤٥٥٩ جامعة الفرات 

1843 ١٤٩١٨ ١٦٧٦١ ٢٣٨٦٥ جامعة حماة

1342- ١٥٠٣٨ ١٣٦٩٦ ١٤٦٢٢ جامعة الجزيرة

6466 ٢٠٢٨٥ ٢٦٧٥١ ٢٦٧٥١ جامعة طرطوس



جامعة دمشق تصنف ألول مرة على       



مؤشرات البحث العلمي: ٢٠١٩لعام  QSتصنيف

عدد الطالبالنوعالجامعةالترتيب
عدد أعضاء 
يةالهيئة التدريس

مستوى البحث 
العلمي

عالي جداً 34,7944,742حكوميةجامعة الملك سعود٤

عالي جداً 168,75412,194حكوميةالقاهرةجامعة ١١

متوسط66,9486,743حكوميةبغداد جامعة ١٧

منخفض167,8721,762حكوميةدمشق جامعة ٦٠-٥١



نسركيف يمكن استثمار قاعدة البيانات البحثية 
في رفع التصنيف

على المدى البعيد•

 على نسرللجودة ورفع التصنيف اعتماداً الخطط االستراتيجية  وضع•



استثمار نسر في رفع التصنيف العالمي للجامعات السورية
على المدى القريب والمتوسط

Backlinksعرض اإلنتاج الفكري للجامعات عبر روابط وافدة •
الربط بين الجامعات والباحثين•

طنيةو جامعية تساعد قواعد البيانات الجديدة على إنشاء تصنيفات•



Backlinksعرض اإلنتاج الفكري للجامعات عبر روابط وافدة 13

رسائل الماجستير والدكتوراه•

الكتب•

9502 رسائل الماجستير والدكتوراهالكتب الجامعية



Backlinksعرض مجالت الجامعات عبر روابط وافدة 14



الربط بين الجامعات والباحثين15

توحيد قائمة المجالت المعتمدة
  ٨٠٩يةجهزة المخبراألعرض 

ة



الربط بين الجامعات والباحثين16
  ميةبيانات أعضاء الهيئة التعلي

google scholar
االستشهاد المتبادل  

بيانات أعضاء الهيئة التعليمية



وطنية ةجامعي تساعد قواعد البيانات الجديدة على إنشاء تصنيفات•

عبر هيئة اعتماد  إلى تصنيف جامعي وطني مستقل ومحترفهل نحن بحاجة  •
وطنية مستقلة؟ 

وسيلة فعالة لضمان جودة التعليم العاليالتصنيف الوطني •

.تغلب على قيود التصنيف العالميالوطني الالتصنيف يستطيع •

دريس لطالب وأعضاء هيئة التواالتصنيف الوطني يحفز المنافسة بين الجامعات •
.التمويلمصادر و



 نسرقاعدة البيانات البحثية 
يمكن أن تكون مثل البذرة التي تحمل بداخلها شجرة ضخمة إذا وفر لها 

المناخ المالئم لالستمرارية



شكراً 
إلصغائكم 

مشكراً إلصغائك


