
شادي العظمة. د  

وزارة التعلٌم العالً –مدٌر البحث العلمً   

 حاالت تطبٌمٌة للجامعات السورٌة فً معاٌٌر التصنٌف

 أهمٌة ودور البحث العلمً



واُثره على  WEBOMETRICSالتعدٌل فً طرٌمة تصنٌف 

 تصنٌف الجامعات السورٌة

 :كانت الطرٌمة المتبعة فً النسخة السابمة تعتمد على المعاٌٌر التالٌة•

أحد أهم اسباب تراجع تصنٌف الجامعات السورٌة هً التعدٌل على طرٌمة حساب  •

%  35من  Openness+Excellenceحٌث ارتفعت نسبة تثمٌل النشر الخارجً . التصنٌف

إلى % 65من  Presence+Impactوانخفضت نسبة تثمٌل مولع الجامعة % 45إلى 

55  .% 



INDICATORS DESCRIPTION SOURCE 
WEIGHT

2017 

WEIGHT 

2018 

 PRESENCE 

  Size (number of webpages) of the main 

webdomain of the institution. It includes all the 

subdomains 

  sharing the same (central or main) webdomain 

and all the file types including rich files like pdf 

documents 

 Google 15% 5% 

VISIBILITY 

  Number of external networks (subnets) 

originating backlinks to the institution's webpages 

  After normalization, the average value between 

the two sources is selected 

 Ahrefs 

 Majestic 
50% 50% 

TRANSPARENCY 

(or OPENNESS) 

  Number of citations from Top authors according 

to the source 

  But see Transparent Ranking for additional info 

 Google 

Scholar 

 Citations 

15% 10 % 

EXCELLENCE 

(or SCHOLAR) 

  Number of papers amongst the top 10% most 

cited in 26 disciplines 

  Data for the five year period (2012-2016) 

 Scimago 20% 35 % 

http://www.webometrics.info/en/node/169


 



 WEBOMETRICESمعاٌٌر تصنٌف 

•Presence Rank: (5 )% عدد الصفحات االلكترونٌة التابعة لمولع المؤسسة التعلٌمٌة

 .  Googleعلى محرن البحث 

•(PDF, PS, DOC, PPT, XLS and RTF)  

 

 Google Score Presence Rank الجامعة 

حلب جامعة 804 142000  

 جامعة دمشك 1446 49600

تشرٌن جامعة 2078 40400  

العلمٌة مركز البحوث 11470 4940  

الجزٌرة جامعة 18868 609  



 



 



 WEBOMETRICESمعاٌٌر تصنٌف 

Visibility or Impact Rank:  (50 )% تعبر عن جودة مولع المؤسسة وجودة محتوى

التً ٌحصل علٌه مولع المؤسسة  external Backlinksوتتم من خالل احتساب عدد . المولع

من الممكن . ahrefsand  Majestic SEO, : وٌتم حسابها من خالل مولعٌن, من طرف ثالث

 .  للمولع citationأن نعبر عنها على أنها 

 

 

 

Ex: Majextic Score 

External backlinks 

Impact Rank الجامعة 

العالً للعلوم التطبٌمٌة  المعهد 4559 48208

 والتكنولوجٌا

دمشك جامعة 9280 47805  

االفتراضٌة السورٌة الجامعة 11256 11168  

السورٌة الخاصة الجامعة 20548 1938  

http://ahrefs.com/
http://www.majesticseo.com/


 



 



احد الحلول االساسٌة فً تحسٌن : العاللات واالتفالٌات الدولٌة

VISIBILITY RANK 

جامعة برٌمورسكا من سلوفٌنٌا: مثال  

 

 

 

 

دعم وتشجٌع وتسهٌل تولٌع االتفالٌات بٌن الجامعات السورٌة والجامعات فً مختلف دول 

 العالم



 



 



 WEBOMETRICESمعاٌٌر تصنٌف 

•Openness rank( :10 )% عدد االلتباساتCitation ٌتم . ألهم الباحثٌن فً المؤسسة

وٌستثنى أهم , الهم عشر باحثٌن Google Scholar Citationالحساب من خالل مولع 

 .  أي ٌتم حساب عدد االلتباسات لتسع باحثٌن فمط. باحث لضرورة التمثٌل الصحٌح

من الجدٌر بالذكر أن المشكلة الحمٌمٌة تكمن فً ضٌاع عدد كبٌر من االلتباسات لباحثٌن •

ٌتوجب . ومعرف باسهم واسم مؤسستهم Google Scholarكونهم ال ٌمتلكون حساب على 

على كل باحث فً كل الجامعات السورٌة العامة والخاصة والمراكز البحثٌة أن ٌكون لدٌه 

بغٌر . معرف من خالل اٌمٌل الباحث الخاص على الجامعة Google Scholarحساب على 

وهذه الحمٌمة هً من . هذه الطرٌمة لن ٌتم احتساب التباسات الباحث فً تصنٌف المؤسسة

 .أهم اسباب انخفاض تصنٌف الجامعات السورٌة

ولد تم ارسال تعمٌم ٌشٌر إلى ضرورة أعطاء اٌمٌل خاص بالجامعة لكل اعضاء الهٌئة •

وعلى ضرورة فتح حساب لكل باحث على , التدرٌسٌة وطالب الدكتوراه والماجستٌر

Google Scholar ,وتسجٌل اٌمٌل الجامعة على صفحته الخاصة  . 



 WEBOMETRICESمعاٌٌر تصنٌف 

•Excellence rank( :35 )% عدد األوراق البحثٌة المنشورة ضمن لاعدة بٌانات

Scopus  المنشورة على مولعScimago  األكثر التباساً فً % 10والتً تمع ضمن ال

 .  2016-2012للفترة ما بٌن , المحددة على المولع 26االختصاصات ال

أن ٌكون باسم , Scopusٌتوجب على الباحثٌن التأكد من أي بحث ٌنشر فً لاعدة بٌانات •

وٌجب أٌضاً العمل على تحسٌن جودة األبحاث العلمٌة والعمل على التروٌج لها . الجامعة

كما ٌجب تشجٌع الباحثٌن . لزٌادة االلتباسات, حتى على موالع التواصل االجتماعً

 .  السورٌٌن على االلتباس من بعضهم البعض ضمن نفس التخصص



 WEBOMETRICESمعاٌٌر تصنٌف 

Openness Rank  الجامعة 

ة السورٌة الخاصةالجامع 4800  

األندلس للعلوم الطبٌة جامعة 6386  

 جامعة تشرٌن 6816

دمشك جامعة 10776  

Excellence Rank  الجامعة 

حلب جامعة 3451  

 جامعة تشرٌن 3989

 جامعة البعث 4866

 مركز البحوث العلمٌة 5529



 



 



 



 



 



 جامعة تشرٌن

 



PRESENCE RANK 

 (46600) 2078: جامعة تشرٌن

 



IMPACT RANK 

 (3449) 13071: جامعة تشرٌن

 



OPENNESS RANK 

 6817: جامعة تشرٌن

 



اسماء بعض الباحثٌن غٌر المعرفٌن على مولع : جامعة تشرٌن

GOOGLE SCHOLAR 

 (التباس 6300 حوالً تمتلن) دمحم ٌسر .د (1)

   فً تشرٌن جامعة على ضائع التباس  360هنان المنشورة األبحاث فً صفحة أول من) علوش غٌث .د (2)

 (مٌتركس الوٌبو تصنٌف

   فً تشرٌن جامعة على ضائع التباس 240 هنان المنشورة األبحاث فً صفحة أول من) شومانً وفاء .د (3)

 (مٌتركس الوٌبو تصنٌف

  فً تشرٌن جامعة على ضائع التباس 900 هنان المنشورة األبحاث فً صفحة أول من) شعبان رافعة .د (4)

 (مٌتركس الوبٌو تصنٌف

  فً تشرٌن جامعة على ضائع التباس 660 هنان المنشورة األبحاث فً صفحة أول من) أحمد مها .د (5)

 (مٌتركس الوٌبو تصنٌف

سلٌمان , تٌم دروٌش, كاترٌن منصور, دمحم أدٌب حورٌة, لٌلى حبٌب: باحثٌن أخرٌن ممٌزٌن فً جامعة حلب

 ........  عمار صارم, محمود



 



 



 



 



 GOOGLEالمجلة الوحٌدة المصنفة فً : مجلة جامعة تشرٌن

SCHOALR 

 



 



حاالت خاصة تبٌن النتاج العلمً الضائع على الجامعات 

 والمراكز البحثٌة فً التصنٌف

 دمشق جامعة

 

 الوٌبو تصنٌف  فً دمشك جامعة على ضائع التباس 1134 هنان المنشورة األبحاث فً صفحة أول من) عزت دمحم .د (1)
 (مٌتركس

  الوٌبو تصنٌف  فً دمشك جامعة على ضائع التباس 401 هنان المنشورة األبحاث فً صفحة أول من) لبانً سامً .د (2)
 (مٌتركس

 الوٌبو تصنٌف  فً دمشك جامعة على ضائع التباس1941 هنان المنشورة األبحاث فً صفحة أول من) أوٌس سمٌر .د (3)
 (مٌتركس

 الوبٌو تصنٌف فً دمشك جامعة على ضائع التباس 778 هنان المنشورة األبحاث فً صفحة أول من) سلطان محسن .د (4)
 (مٌتركس

 الوٌبو تصنٌف فً دمشك جامعة على ضائع التباس 445 هنان المنشورة األبحاث فً صفحة أول من) جلول عائدة .د (5)
 (مٌتركس

 



 



 



 



 



 



 جامعة حلب

 



PRESENCE RANK 

 (139000) 804: جامعة حلب

 



IMPACT RANK 

 (8372)14808: جامعة حلب

 



OPENNESS RANK 

 10778: جامعة حلب

 



اسماء بعض الباحثٌن غٌر المعرفٌن على مولع : جامعة حلب

GOOGLE SCHOLAR 

   فً البعث جامعة على ضائع التباس 547 هنان المنشورة األبحاث فً صفحة أول من) سفرانً ٌوسف .د (1)

 (مٌتركس الوٌبو تصنٌف

   فً البعث جامعة على ضائع التباس 79 هنان المنشورة األبحاث فً صفحة أول من) مندٌل حسنى .د (2)

 (مٌتركس الوٌبو تصنٌف

   فً البعث جامعة على ضائع التباس 371 هنان المنشورة األبحاث فً صفحة أول من) البٌطار سامً .د (3)

 (مٌتركس الوٌبو تصنٌف

  فً البعث جامعة على ضائع التباس 298 هنان المنشورة األبحاث فً صفحة أول من) نحال ابراهٌم .د (4)

 (مٌتركس الوبٌو تصنٌف

  فً البعث جامعة على ضائع التباس 264 هنان المنشورة األبحاث فً صفحة أول من) طرٌفة صالح .د (5)

 (مٌتركس الوٌبو تصنٌف

سعد , صفوان عاشور, لٌنا غابرو, أحمد ماداراتً, بسام الجٌن: باحثٌن أخرٌن ممٌزٌن فً جامعة حلب

نذار , أحمد األحمد, (1700)وسٌم عبد الواحد , ٌاسر بٌطار, ماهر الممداد, أمٌر الحاج صمور, واصٌف

 (باحث 250أفضل من ضمن ........ ), سمٌر عٌسى, عمٌل



 



 



 



 



 



 جامعة البعث

 



PRESENCE RANK 

 (28300) 3652: جامعة البعث

 



IMPACT RANK 

 (35203) 12400: جامعة البعث

 



OPENNESS RANK 

   9356: جامعة البعث

 



OPENNESS RANK 

   9356: جامعة البعث

 



اسماء بعض الباحثٌن غٌر المعرفٌن على مولع : جامعة البعث

GOOGLE SCHOLAR 

   فً البعث جامعة على ضائع التباس 2150 هنان المنشورة األبحاث فً صفحة أول من) دٌاب علً .د (1)

 (مٌتركس الوٌبو تصنٌف

   فً البعث جامعة على ضائع التباس 238 هنان المنشورة األبحاث فً صفحة أول من) كرفول أحمد .د (2)

 (مٌتركس الوٌبو تصنٌف

   فً البعث جامعة على ضائع التباس 207 هنان المنشورة األبحاث فً صفحة أول من) العفاس نجوى .د (3)

 (مٌتركس الوٌبو تصنٌف

  فً البعث جامعة على ضائع التباس 578 هنان المنشورة األبحاث فً صفحة أول من) ألٌسا رامً .د (4)

 (مٌتركس الوبٌو تصنٌف

 البعث جامعة على ضائع التباس 59 هنان المنشورة األبحاث فً صفحة أول من) خرفان الدٌن سعد .د (5)

 (مٌتركس الوٌبو تصنٌف فً

,  حسان الحاج ابراهٌم, أحمد الكردي, ماجد بٌساسو, إٌاد مورانً: باحثٌن أخرٌن ممٌزٌن فً جامعة البعث

 (باحث 500من ضمن أفضل ........ )أكرم بزبوز, غسان تللً, أحمد السمان, حسٌن حبكا, عون تركمانً



 



 



 



 



 



 تصنٌف جامعة دمشك

SCIMAGO  

Developed by: Scimago lab  - Data source: Scopus 

  2018: ٌعتمد التصنٌف فً أي سنة على البٌانات الصادرة فً الخمس سنوات السابمة

(2012-2016)  

بحث ضمن لاعدة  100شرط الدخول فً التصنٌف أن ٌكون تم النشر باسم الجامعة على األلل 

. بٌانات سكوبس فً السنة السابمة لسنة التصنٌف  

 جامعة دمشك هً الجامعة الوحٌدة المصنفة فً سورٌا

هٌئة الطالة الذرٌة هً الهٌئة البحثٌة الوحٌدة المصنفة فً سورٌا  



 



 



 



 



 



 والع وسبل تطوٌر: والع النشر الخارجً فً سورٌا

 





 2017عام  عدد المنشورات عدد االقتباسات

 اجمالً  423 101

 الطب( 1) 133 38

 زراعة وعلوم بٌولوجٌة( 2) 88 21

 هندسة( 3) 58 14

 كٌمٌاء عضوٌة( 4) 53 15

 علم مواد( 5) 51 15



 2016عام  عدد المنشورات عدد االقتباسات

 اجمالً  506 641

 الطب( 1) 136 214

 زراعة وعلوم بٌولوجٌة( 2) 89 125

 صٌدلة( 3) 64 42

 وعلم فضاء فٌزٌاء( 4) 62 138

 كٌمٌاء( 5) 55 76

                    91: هندسة                 98: علم البٌئة          115 :علم المواد: عدد االلتباسات لكل من 



 2015عام  عدد المنشورات عدد االقتباسات

 اجمالً  550 5541

 الطب( 1) 145 4774

 كٌمٌاء( 2) 86 229

 زراعة وعلوم بٌولوجٌة( 3) 77 155

 صٌدلة( 4) 72 84

 وعلم فضاء فٌزٌاء( 5) 62 123

 149: علوم انسانٌة                 133: علم البٌئة          145 :علم المواد: عدد االلتباسات لكل من 
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 ً  لواعد البٌانات المتاحة للجامعات السورٌة مجانا

• ً  كل وتوفٌر العلمً البحث بٌئة تحسٌن بضرورة إٌمانا

 فً البحثٌة بمهامهم المٌام لهم ٌتسنى حتى للباحثٌن المستلزمات

 ,اإلعمار وإعادة التنمٌة عملٌة فً والمساهمة المجتمع خدمة

 العالمٌة البٌانات بماعدة باالشتران العالً التعلٌم وزارة لامت

 الولوج معلومات بتعمٌم ولامت (Research4life) والمجانٌة

 المراكز وكافة والخاصة الحكومٌة السورٌة الجامعات كل على

 علمٌة مجلة ألف 50 من أكثر من البٌانات لاعدة تتألف .البحثٌة

 من أكثر عن صادرة كتاب ألف 100 من وأكثر محكمة عالمٌة

 .العالمٌة النشر دور أهم من 150



 ً  لواعد البٌانات المتاحة للجامعات السورٌة مجانا

 كتاب 60000 ,محكمة علمٌة مجلة 13000 من أكثر ٌوجد :Hinari - هيناري األولى البٌانات لاعدة•

 العلوم إلى إضافة ,الطبٌة بالعلوم البٌانات لاعدة تتخصص .مختلفة معلومات مصادر 110 و ,الكترونً

 .(وغٌرها والتعلٌمٌة وااللتصادٌة االجتماعٌة

 كتاب 26500 وحوالً ,محكمة مجلة 10000 من أكثر فٌها ٌوجد :AGORA – أغورا الثانٌة البٌانات لاعدة•

 المجالت .الصلة ذات االجتماعٌة والعلوم البٌئة علوم ,الزراعة ,الغذاء مجال فً أغورا تتخصص .الكترونً

 .النشر دور مختلف من والكتب

 كتاب 27000 وحوالً ,محكمة مجلة 11500 من أكثر فٌها ٌوجد :  :OARE – أواري الثالثة البٌانات لاعدة•

 واإلدارة البٌئة علوم مجال فً أواري تتخصص .اخرى معلومات ومصادر بٌانات لاعدة 40و ,الكترونً

   .للبٌئة السلٌمة

 30000 من أكثر على الحصول من تمكن نشر دار 100 من أكثر :ARDI – أردي الرابعة البٌانات لاعدة•

 Research) وااللتصادٌة والتمنٌة المعلوماتٌة العلوم مجال فً الماعدة تتخصص .مرجعٌة أعمال ,كتاب ,مجلة

for Innovation).   

 وتحوي وااللتصادٌة المانونٌة العلوم مجال فً الماعدة تتخصص :GOALI – غوالي الخامسة البٌانات لاعدة•

   .الكترونً كتاب 11000 من وأكثر علمٌة مجلة 2500 حوالً

 

 Elseiver, springer, john wiley, sons, francis & taylor, sage :النشر دور مختلف من والكتب المجالت•

publishing journals……… 

 



 ً  لواعد البٌانات المتاحة للجامعات السورٌة مجانا

 المعروضة البٌانات لواعد تتٌح والتً developing countries initiative 2018 هً الثانٌة المبادرة•

ً  السورٌة الجامعات على برس اوكسفورد من    .مجانا

•com/journals/pages/librarians/developing_countries/participatin.oup.//academic:https

g_products#titles ,   

 علمٌة مجالت من الكسفورد التابعة المراجع من العدٌد وفٌها الصفحة هذه ضمن رابط 22 هنان•

 .االسالمٌة والدراسات والمانون الطب مثل االختصاصات ببعض خاصة ومراجع ولوامٌس وكتب

• - com.oxfordscholarship.www: مجال 20 فً كتاب 14000 من أكثر. 

•com/journals.oup.//academic:https/: التخصصات كل فً اكادٌمٌة علمٌة مجلة 350 من أكثر 

   .الكسفورد تابعة العلمٌة

•com.oxfordhandbooks.//www:http/: مختلف من كتاب 850 و ممال 29000 من أكثر 

   .اكسفورد من التخصصات

•com.oed.//www:http/: االنكلٌزي اكسفورد لاموس.   

•com.oxforddictionaries.//premium:https/: لغات عشر من الكثر اكسفورد لاموس 

•com.//oxfordmedicine:http/: اكسفورد من الطبٌة العلوم مجال فً كتاب 1000 من أكثر.   
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 ممترحات وتوصٌات

كون )التركٌز على البحث العلمً والنشر الخارجً العالً الجودة لرفع تصنٌف الجامعات •

 (االعتماد فً التصنٌف على عدد االلتباسات ولٌس على عدد االبحاث النشورة

 توثٌك األبحاث المنشورة على الشابكة حتى تظهر النتاج العلمً الفعلً للجامعات السورٌة•

وضع خطط للبحث العلمً على مستوى األلسام فً الجامعات والعمل ضمن فرق بحثٌة •

االلتباس ٌحسب لمرة واحدة للجامعة اذا كان . )باالشتران مع طالب الدراسات العلٌا

 3باحثٌن من الجامعة فٌحسب  3فٌما لوكان هنان . البحث منشور من لبل باحث واحد

 (واحدة لكل باحث, التباسات للجامعة

ً )دعم البحث العلمً بشكل فعلً • من خالل تموٌل , من لبل الجامعات( مادٌاً ومعنوٌا

 Scopus , Web of)األبحاث ومكافأة الباحثٌن باالستناد إلى معٌاري النشر الخارجً 

Science, Pubmed….. )وعدد االلتباسات  . 

كمعٌار موحد لتحدٌد جودة  Webometricsعدم االعتماد بشكل أساسً على تصنٌف ال •

إنما االستئناس به لٌخلك بٌئة تنافسٌة إٌجابٌة تدفع بكل الجامعات السورٌة للتطور , التعلٌم

 .  وتطوٌر البحث العلمً



 معاً لدعم وتطوٌر البحث العلمً

 

 شكرا لحسن إصغائكم


