


البيانات مواقع من العديد نشوء الى االلكتروني العصر بزوغ قاد 
 الويب على ( medical databases ) الطبية والسيما

 و المعلومة عن للبحث هائلة امكانيات  قدم مما العالمي
 (citation ) باالسناد القيام على القدرة

بيانات قاعدة اول انشاء تم 1971 عام medline 

ظهرت 1997 عام Pubmedالطبيةاالكثر المكتبة اصبحت و 
   WWW في اعتمادية و موثوقية

1960 قامت Institute of scientific information ISI باحداث 
 اهم من تعتبر التي وThomson scientific  البيانات قاعدة

 االسناد مجال في السيما االلكترونية المحركات

ظهر 2004 عام Scopus و Google scholar اهم هي و 
 حاليا بيانات قاعدة



الدعامة اعتباره و العلمي البحث تنامي ادى 
 بالنتاج االهتمام الى الحضارة و للتطور االساسية

 بعض نشأت هنا من و البحوث عولمة و العالمي
 العلمية بالمجالت المتعلقة المعايير و المفاهيم



ISSN number serial standaed International  : 
 دورية لكل يعطى رقم

ISBN number book standard International 

  DOI identifier object Digital من يعطى رقم 
  التعريف و المحتوى على للتعرف معينة تسجيل وكالة

 االنترنت على بمكانه
Impact factor  

 it is considered the number 1 ranking value 
for scientific journaslit’s a benchmark of a 
journals reputation and reflects how 
frequently peer reviewed journals are cited 

by researchers in a particular year. 



Citation 

 او اخرىوثيقة  الىمرجعية  احالة انهاتعرف على  
و االعتماد عليها في  بهامصدر معلومات ثم التأثر 

 كتابة المادة العلمية

 حسبما يلي باالسناديتعلق عامل التأثر 

 

 IF   = عدد النشرات / خالل عامين  االسناداتعدد

 خاللهما



 من اتحاد الجامعات العربية وهو خاص  2015صدر عام
 بالمجالت الناطقة بالعربي

WWW.arabicimpactfactor.com 

 تتضمن قاعدة البيانات اثنتان من المجالت السورية فقط

 (IF = 0.48) المجلة العربية للبيئات الجافة -

الدراسات في علوم  ومجلة المركز العربي للبحوث -
 (IF= 1.9) المعلومات  والمكتبات 

هيئة تحرير من المشهود – ISSN:  معايير المشاركة 
 اخالقيات وااللتزام بقواعد النشر –توزع جغرافي -لهم

 .البحث

 

http://www.arabicimpactfactor.com/


 هو محرك بحثي مجاني يصنف النص الكامل لالبحاث في عدد
ويتضمن تصنيف معظم  2004كبير من االختصاصات ،طرح في 

على الشابكة و كذلك ( peer reviewed) المجالت المحكمة 
الكتب و االوراق البحثية للمؤتمرات و االطروحات و الملخصات و 

التقارير التقنية اضافة الى براءات االختراع و قد قدرت قاعدة 
مليون وثيقة و  160بحوالي  google scholarالبيانات في 
 . من جميع النشرات على الشابكة%90-80بانها تغطي  

 من خصائصGoogle Scholar  القيام بحساب االسناد والذي كان
المأجور و بعض قواعد البيانات  Scopusمتوفرا سابقا عن طريق 

 .<web of scienceاالخرى مثل 

 تم اضافة قاعدة بيانات  2007عامScience direct  الى

Google scholar 



Webometrics 

معايير التصنيف و تحديثها 



 



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 

for  Transparent RankingBut see   

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


UniRank 





https://www.4icu.org/reviews/3905.htm
https://www.4icu.org/reviews/1244.htm
https://www.4icu.org/reviews/1244.htm




Factor Indicator Weight Factor 

Research (50%) 

Excellence with Leadership (EwL) 13% 

Research (50%) 

Normalized Impact (NI) 13% 

Output (O) 8% 

Scientific talent pool (STP) 5% 

Scientific Leadership (L) 5% 

International Collaboration (IC) 2% 

High Quality Publications (Q1) 2% 

Excellence (Exc) 2% 

Innovation (30%) 

Innovative Knowledge (IK) 10% 

Innovation (30%) Technological Impact (TI) 10% 

Patents (PT) 10% 

Societal (20%) 

Backnets (BN) 15% 

Societal (20%) 

Web size (WS) 5% 



1 (194)Tel Aviv University 

2 (242)Weizmann Institute of Science 

3 (264)Hebrew University of Jerusalem 

4 (301)King Abdullah University of Science 

and Technology 

5 (320)King Abdulaziz University 

And the rank of damascus University is 

87 (680) 



1 (680)Damascus University 

2 (727)Atomic Energy Commission of 

Syria 

 

 

 

 

 

 

 





 نشر دار عن تصدر والتي ،الخارجي للنشر العالمية الدورية المجلة تعتمد
 Original األصيلة العلمية البحوث لنشر مخصصة ،متخصصة عالمية

Articles، بالتوازي تنشر أن شريطة ) بها تصدر التي اللغة كانت مهما 
 :التالية المواصفات تتصف أن يجب .(االنكليزية باللغة ملخصات

 

نشر دار عن تصدر ودورية ومخضرمة متخصصة علمية المجلة تكون أن 
 حكمها في من أو ،عالمية

من أكثر قبل من أعمى تحكيم - فعلي بشكل محكمة المجلة تكون أن 
 محكم

وعالمية عالية علمية سوية وعلى متخصصة تحرير هيئة لديها يكون أن 

ولها العالمية البيانات قواعد في ومذكورة مصنفة المجلة تكون أن ISSN 
 بها خاص

الورقية للمجالت األقل على سنوات ثالث صدورها على مضى يكون أن 
 (حدة على حالة كل فتدرس ،االلكترونية بالمجالت يتعلق فيما أما)

االنتحال كشف تعتمد قواعد ضمن المجلة تدخل أن Plagiarism 
checker X Originality 

 



 - السورية المجالت قوائم ضمن بعد تصنف لم والتي - المجلة تعتمد
 العالمية التصنيف مؤسسات إحدى في مدرجة كانت حال في مباشرة

   :التالية
 

Thomson Reuters (ISI) 

SCOPUS 

EBSCOHOST 

PubMed 

Scientific Research Publishes 

 



المحلية الحكومية الجامعية المجالت تعتمد 
 مجلس بقرار عمالا  ،سنوات خمس فترة خالل

 بتاريخ ،ع . ت . ص/10/6 رقم العالي التعليم
 مجالت تصنيف على العمل حول 22/1/2017

 على التركيز مع) عالمياا  الحكومية الجامعات
 .(االنتحال كشف وسائل اعتماد ضرورة

شركة مع بالتعاون الوزارة تسعى  EBSCO 
 من الباحثين أمام السورية المجالت إلتاحة

 العالم أنحاء مختلف
ملموس تأثير عامل لهذه يصبح بحيث 

 

 

















 

الهدف االساسي من التصنيف هو تعزيز النشر 
على الويب و ان دعم مبادرات الوصول المفتوح و 

االلكتروني الى المطبوعات العلمية يعتبر من اهم 
 .اهداف التصنيف

ان مؤشرات الويب مفيدة جدا ليس فقط بهدف 
التصنيف النها تعكس االداء العلمي و جودة 

 الجامعات و رؤية الجامعة



 

 

 

 

 
 
 
 
 

 الويبوماتريكسرفع تصنيف الجامعات السورية على 
 

 

الوضوح يحقق بما وتنظيمها للجامعات االلكترونية للمواقع البصرية الصورة تصميم إعادة 

 الموقع ضمن  التنقل وسهولة والتنسيق  

التدريسية الهيئة وأعضاء  للطالب واالختراعات والجوائز العالمية المنشورات إبراز  

الموهوبين. 

 والفرنسية االنكليزية للغتين باإلضافة العربية باللغة الدائم وتحديثه االلكتروني الموقع تنسيق 

 الثرية بالملفات االلكتروني الموقع اغناء pdf.  ppt.  doc.    

العلمية انجازاتهم يشمل بما الدائم وتحديثها لألساتذة الذاتية السير وضع  

 واالنكليزية العربية باللغتين والدكتوراه الماجستير لرسائل الكترونية ملخصات وضع  

 الجامعة في اإلجمالي العلمي لإلنتاج الكتروني مكتبات نظام انشاء. 

االنترنيت شبكة على ووصله الحالية للمكتبات الكتروني أرشفة نظام إنشاء. 

 االلكتروني النشر تشجيع. 

 على التسجيل  Google scholarالجامعة إيميل أساس على الباحثين قبل من. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



وضع خطة لترتيب المواقع االلكترونية للجامعات 1.
من حيث الوضوح والتنسيق وسهولة التنقل ضمن 
الموقع وذلك بالتنسيق مع الجامعات والكليات مع 

 :التأكيد على 

 إبراز المنشورات العالمية‹

 الجوائز العالمية‹

 االختراعات‹

 وأعضاء الهيئة التدريسية الموهوبين‹



تنسيق الموقع االلكتروني وتحديثه الدائم باللغة  -2
العربية باإلضافة    إلى اللغتين االنكليزية والفرنسية 

من حيث المضمون أي وضع الملفات المناسبة 
 :والثرية والمتضمنة 

 المعلومات الكافية عن الجامعة‹

 الكادر التدريسي ‹

 نظام التدريس في الجامعة‹

 طالب الجامعة‹



إغناء المواقع االلكترونية للجامعات بالملفات الثرية  -3
(doc,pdf,ppt) كالتالي: 

  مع ملخصاتها  والدكتوراةنشر رسائل الماجستير
 باللغة األجنبية 

 ونشر المحاضرات المتوفرة 

 نشر أبحاث مجالت الجامعات 

 عدم االكتفاء بوضع روابط وهمية 



وضع السير الذاتية لألساتذة في الجامعات  -4
وتحديثها الدائم على المواقع االلكترونية للجامعات 

 :بما يشمل 

 إبراز االنجازات العلمية لألساتذة ضمن السير الذاتية‹

اشتراط تقديم ملخصات الكترونية لرسائل الماجستير ‹
باللغتين العربية واالنكليزية ونشرها على  والدكتوراة

 .موقع الجامعة



 تطوير المكتبات االلكترونية  -5

 االلكترونيالنشر تشجيع  -6

دعم اتفاقيات التعاون والتبادل للطالب واألساتذة  -7
 مع الجامعات العربية واإلنكليزية

طلب تمويل من الموارد الذاتية للجامعات من اجل  -8
 تحسين المواقع االلكترونية للجامعات 







 النسخة اإلنكليزية من الموقع غير مطورة 







ملف البحث المنشور غير موجود على موقع الجامعة ، رابط 
 غير فعال 





 



 



 يضم موقع جامعة تشرين: 

 أخبار الجامعة واعالناتها الهامة اضافة للنتائج
والشؤون األكاديمية الخاصة بكل كلية  االمتحانية

اضافة للمعاهد ويضم الموقع مديريات خاصة 
بتطوير بالجامعة وموقعها ورسائل ماجستير 
وأبحاث وفعاليات الجامعة من ورشات غيرها 

 ....وخدمات 

نرفق صورة عن مجلة موقع الجامعة والخدمات 



 عدم القيام بتحديث بعض الخدمات والروابط وهذا
لصفحات التواصل  واإلنجذابيؤدي إلهمال الموقع 

وبالتالي ضعف التقييم األخرى   األجتماعي
 العالمي

 ضعف النشاطات على صفحة الفيس الخاصة
 بموقع الجامعة الرسمي 

 صفحة الفيس للموقع الرسمي لديها متابعة قليلة
مقارنة بصفحات أخرى غير رسمية تحمل االسم 

 ذاته 

 نرفق لكم بعض الصور: 



 



 



 



بالنظر إلى مواقع الجامعات الحكومية يمكن ان 
 :نستنتج ما يلي 

 افتقار مواقع الجامعات الحكومية للمعلومات الثرية•
اقتصار مواقع الجامعات الحكومية على اإلعالنات •

الخاصة بالطالب واألمور اإلدارية وإغفال االعالنات 
 واألخبار التي تعنى بالشأن البحثي

افتقار مواقع الجامعات الحكومية على المعلومات •
 والسير الذاتية الخاصة بأعضاء الهيئة التدريسية

عدم وجود محتوى علمي خاص بالمواد التدريسية •
 في مواقع الكليات في الجامعات

 عدم تحديث مواقع مجالت الجامعات الحكومية•
عدم تحديث المحتوى باللغة االنكليزية والفرنسية •

 إن وجدت ضمن مواقع الجامعات 
 



بيانات قاعدة إنشاء على العالي التعليم وزارة تعمل 
 النص) والدكتوراة الماجستير رسائل كل على تشمل
 االختصاصات وبكل السورية الجامعات كل في (الكامل

 بين ذلك و 18000 اصل من  رسالة 7000 ادخال تم وقد
  .االن حتى و 2013 عامي

كامل بشكل القاعدة إنجاز على وتعمل الوزارة قامت 
 حوالي بإدخال اآلن حتى قامت .ممكن وقت أقرب في
 ناجم اإلدخال في البطء إن مالحظة .الرسائل من 50%
 الكوادر وجود عدم عن



 تعزيز االستثمار االمثل في البحث العلمي و اعتباره
 :مصدر اساسي للتنمية

الحاضنة البحثية للعالجات ) تعزيز البنى التحتية - 
 (البروتينية 

موفد في  138+ معيد  755) بناء القدرات الوطنية -
 (الدول الصديقة 

 (تطوير الخطط الدرسية)تطوير البرامج الجامعية -
احداث برامج جامعية تنموية تتناسب و حاجة المجتمع -

برنامج )و استثمار الشراكات مع المجتمع االهلي 
 (سالمة النطق و اللغة مع امال 

 االهتمام بالتميز و االبداع



 لحظ نقص الكوادر المؤهلة في مجال المعلوماتية
للضلوع بعملية االتمتة و التعليم االلكتروني و 

مستلزماته و اقتراح الزام طالب الدراسات العليا 
 .بالعمل في الجامعات لقاء نظام مالي خاص

 اهتمام الكادر التعليمي بالبحث الهادف وااللتزام
بالمعايير المطلوبة و السيما المتفرغين مع اقتراح 

ربط تعويض التفرغ باالداء و السيما في مجال 
 البحث العلمي

 



 االهتمام بانشطة اتحاد الجامعات العربية و
استثمار مشاركة عمداء الكليات في الجمعيات 

 المتخصصة لتحقيق ذلك

المشاركة باتفاقية اليونسكو االقليمية لالعتراف -
 :بدراسات التعليم العالي و شهاداته مما يتطلب

تهيئة الجامعات لمتطلبات االعتماد حسي *     
 االتفاقية

اقامة هيئة وطنية العتماد المؤسسات التعليمية و *
 مركز وطني للمعلومات

 



 المشاركة بعامل التأثير العربيArabic impact 
factor   و تهيئة مجالتنا لذلك. 

 التأكيد على اعتماد المحاور البحثية في االقسام
مما سيكون له دور في رفع االسناد ضمن المحور 
و تعزيز الثقة ببحوثنا و نشر ثقافة االسناد لالبحاث 

 .المحلية و السيما بين طلبة الدراسات العليا

 تحسين الوضع المادي للباحث بحيث ال يضطر
للبحث عن موارد مالية اخرى  مما الشك سيمنعه 

من ايالء البحث ما يستحقه من الوقت و الجهد و 
 .التفرغ 

 

 



 استثمار التعليم االلكتروني وقواعد البيانات
العالمية من خالل متابعة المجالت العلمية ضمنها 

و هذا يحتم اتاحة النت على الشابكة بشكل 
خاص للطلبة و بسعر رمزي وتسعى وزارة التعليم 

 .الى عقد اتفاق  مع وزارة االتصاالت  لهذا الهدف 



 هيكل تنظيمي يشمل )تحسين موقع الجامعات السورية
 (المعنيين في الجامعات للمتابعة مع مديرية الجودة

 هيكل تنظيمي يشمل المعنيين في )اعتماد المجالت العلمية
 (الجامعات للمتابعة مع مديرية البحث العلمي

 صدور قرار قواعد اعتماد المجالت العالمية ‹
 صدور قرار اعتماد المجالت العلمية الجامعية المحلية‹
 EBESCOتصنيف المجالت العلمية الجامعية المحلية بقاعدة ‹

لجنة رفع تصنيف الجامعات السورية 
 2018خطة عمل طارئة لرفع تصنيف الجامعات قبل نهاية عام  ،

حيث صدر تعميم . 1/2019للعمل على رفع التصنيف في نسخة 
حول ضرورة اعتماد بريد الكتروني خاص بالجامعات لكل الباحثين 

حتى نهاية شهر تشرين األول وضرورة استخدامه في صفحة 
 .  Google Scholarالباحث على 




