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2Bالُملخص 

هذه عن  شرحتقديم يجري في البداية  .صة بتقييم الجامعات في العالمصِّ ختبعض أهم المؤسسات المُ لدراسة يعرض التقرير 

األكاديمي للجامعات العالمية تصنيف ومؤسسة ال، Quacquarelli Symonds (QS) مؤسسة البريطانيةالوهي  ،المؤسسات

Academic Ranking of World Universities  )(ARWUعلى شبكة اإلنترنت العالمي صنيف الجامعات، ومؤسسة ت 

(Webometrics) World  University Ranking on The Web.  ُعدد تاريخ هذا المؤسسات و معلومات عن الدراسةم قدِّ ت

  .بها ةالتقييم الخاصتقارير صدار إ تواريخ الجامعات التي تقوم بتقييمها باإلضافة إلى

 :إلى النتائج التالية حيث توصلتتُركِّز الدراسة على المعايير التي تعتمدها المؤسسات في إجراء التقييم، 

 
ح   .ات هذه المؤسساتأهمية البحث العلمي في رفع ترتيب الجامعات في تصنيفهذه النتائج توضِّ

م التقرير   بتأمينالجامعة  تقومأن من أهم هذه التوصيات . في النهاية توصيات خاصة بالجامعة االفتراضية لتحسين ترتيبها عالمياً يُقدِّ

ف�ي سيؤدي هذا إلى رفع ترتيب الجامع�ة خصوص�اً . معلومات مهمة وشفافة عن أعمالها األكاديمية والبحثية عبر موقعها اإللكتروني

، وم�ن حي�ث تقييم�ه لمعلوم�اتاإلنترنت كمص�در أساس�ي ل من حيث اعتماده على هايالئم طبيعة عملالذي  Webometricsتصنيف 

 .ألف جامعة 20 لعدد كبير من الجامعات يصل إلى

 أص�بحت تعتم�د علي�ههو تصنيف مهم جداً، حتى أن أغل�ب مؤسس�ات التص�نيف األخ�رى  Webometricsيجدر بالذكر أن تصنيف 

 .في حساب المؤشرات الخاصة بها

 .عل�ى مس�توى القط�ر 6، وعل�ى مس�توى الع�الم 9395ه�و ف�ي ه�ذا التص�نيف ترتيب الجامعة االفتراض�ية كان   2013بداية عام في 

 .3540األول على مستوى القطر بترتيب عالمي  المركزاحتلت جامعة دمشق و

عل��ى  8448أص��بح ترتي��ب الجامع��ة االفتراض��ية  ،2013تم��وز للع��ام  ف��ي ش��هر Webometricsبع��د إج��راء التقي��يم الث��اني م��ن قِب��ل 

نقط��ة  2000ولكن�ه خس��ر ح��والى   ،ظ��ل ترتي��ب جامع��ة دمش�ق األول عل��ى مس��توى القط��ر. ل��ى مس��توى القط�رع 3مس�توى الع��الم، و

 .5398عالمياً ليصبح 

ه�ذا . ي تُق�دمها الجامع�ة ع�ن أدائه�ا األك�اديميزيادة مستوى المعلومات التهو السبب األساسي في تحسن ترتيب الجامعة االفتراضية 

تحوي معلومات عن برامجها األكاديمية وتوصيف المواد التي تُدرس فيها،  باإلض�افة  أهمية إنشاء مكتبة افتراضية للجامعة  وضحي

بط الج�ودة يعم�ل ض�يجدر بالذكر ب�أن فري�ق  .إلى معلومات عن ُمخرجات الجامعة من مشاريع هندسية ومشاريع ماجستير ودكتوراه

 .في الجامعة ITتقانات المعلومات بالتعاون مع فريق  Moodleعلى إنشاء هذه المكتبة على نظام 
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مة، بحي�ث تزي�د م�ن رص�يدها البحث�ي نشر أبحاث في مؤتمرات ومجالت علمية ُمحكَّ  نحومن جهة أخرى يجب على الجامعة السعي 

ه�ذا األم�ر يج�ب أن يك�ون . ش�ارة إل�ى ه�ذه األبح�اث ف�ي مق�االت أخ�رى كمراج�عرص اإلوتزيد من فُ�. الُمتواجد على شبكة اإلنترنت

، بحيث تستطيع الجامعة مع الوقت خل�ق مح�اور بحثي�ة تُ�دار الهاجس األول لمدراء برامج الدراسات العليا من ماجستيرات ودكتوراه

 .من قبل مخابر افتراضية بحثية

�ن، وبالت�الي أدائه�ام�ن ن حسِّ يُ كوادرها ومستوى من رفع لجامعة االفتراضية ياالسعي لوضع مرجعيات عالمية في تقييم أداء  إن  يُحسِّ

  .في النهاية إلى زيادة اإلقبال عليها، مما سيؤدي هاعتِ وُسم العالميترتيبها 
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1- 3B مقدمة 

ف على  الجامع�ات وإعط�اء ترتي�ب  مالُمؤسس�ات العالمي�ة الت�ي تق�وم بتقي�يبع�ض أه�م تهدف هذه الدراسة إلى التعرُّ

تق�دم . التقي�يم التي تعتم�د عليه�ا ف�ي عملي�ةسنقوم من أجل كل مؤسسة من هذه المؤسسات بتحديد المعايير . عام لها

  .هذه الدراسة توصيات خاصة بالجامعة االفتراضية تؤدي في النهاية إلى تحسين ترتيبها عالمياً 

2- 4Bأهم المؤسسات العالمية لتقييم الجامعات 

الُمعتم�دة ف�ي  ه�امعاييروة أدائها األكاديمي والبحثي ومستوى خريجيها، يعتمد على سمعسابقاً تقييم الجامعات كان 

التقارير اإلحص�ائية  على بعض المجالت الدورية الُمتخصصة في اعتمد التقييمباإلضافة إلى ذلك، . قبول الطالب

 . ستبياناتعلى جمع المعلومات من الدراسات الميدانية واالة المبنيِّ 

. إدارة الكثي��ر م��ن العملي��ات األكاديمي��ة والبحثي��ةتعتم��د عليه��ا ف��ي أص��بحت الجامع��ات  اإلنترن��تش��بكة بع��د ظه��ور 

مواقع إلكترونية، ومنظمات ومراكز مس�تقلة، تق�وم بعملي�ة التقي�يم للجامع�ات باس�تخدام مع�ايير ظهور  وترافق ذلك

 ةخرج�ات الجامع�ات المتواج�دعطي�ات، وقي�اس جمي�ع مُ المُ  ف�ي تجمي�عبش�كل أساس�ي عل�ى اإلنترن�ت  تعتمدجديدة، 

  .بالشكل اإللكتروني

تص����نيف جامع����ة جي����او جون����غ  الع����المي للجامع����ات و QSمؤسس����ات تقي����يم الجامع����ات تص����نيف ش����هر أم����ن 

. (World  University Ranking on The Web) عل�ى ش�بكة اإلنترن�ت  ص�نيف الجامع�اتت و  ARWU ش�نغهاي

 .لي عن هذه المؤسسات والمعايير التي تعتمدها في تقييم الجامعاتشرح تفصيفيما يلي 

3- 5B المعايير التي تعتمدها في عملية التقييمن مؤسسات تقييم الجامعات وعشرح 

3-1- 9B تصنيفQS العالمي للجامعات: 

الرائ��دة ف��ي تق��ديم المعلوم��ات األكاديمي��ة  Quacquarelli Symonds تص��دره المؤسس��ة البريطاني��ة وه��و تص��نيف

ف�ي الرب�ع الثال�ث أو جامع�ة  600ألول تُص�در ه�ذه المؤسس�ة تص�نيف  .[2]  [1] ،1990نش�أت ع�ام أُ التي نية والمه

جامعة من أمريك�ا  200جامعة آسيوية وأول  500كما تُصدر تصنيف خاص بأول . 2004الرابع من السنة منذ عام 

كالهندس�ة والعل�وم اإلنس�انية  (Ranking by subject)كما تُصدر المؤسسة تصنيفات بحسب االختص�اص  .الالتينية

[3]. 

 .موقع هذا التصنيف على شبكة اإلنترنت 1يبيِّن الشكل 
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 على شبكة اإلنترنت QSموقع تصنيف  1الشكل  

 .والعالمية والتوظيفالبحث التعليم وأساسية في تقييمها للجامعات وهي  محاور ةعلى أربع QSتعتمد مؤسسة 

آس�يوية أم لجامع�ات بيِّن الجدول الت�الي مع�ايير التقي�يم الت�ي تعتم�دها المؤسس�ة وفق�اً لطبيع�ة التص�نيف، عالمي�ة أم يُ 

 .[4]، لجامعات أمريكا الالتينية أم بحسب االختصاص
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 مالحظات

  السمعة األكاديمية
5TUAcademic Reputation  

5T(1) 

40% 30% 30%   إل����ى يج����ري التقي����يم باالعتم����اد عل����ى اس����تبيانات ت����وزع

 .م السمعة األكاديمية للجامعاتيتقيحول العالم ل ناألكاديميي

  السمعة التوظيفية
5TUEmployer Reputation 

5T(3) 

10% 10% 20%  QS  ًيقيس ه�ذا . هي الوحيدة التي تعتمد هذا المعيار عالميا

إقب���ال س���وق العم���ل عل���ى تش���غيل خرج���ي المعي���ار م���دى 

الش���ركات عل���ى  تُط���رح، م���ن خ���الل اس���تبيانات الجامع���ة

ين إل��ى س��وق أفض��ل الخ��ريجالجامع��ات الت��ي تق��دم لتحدي��د 

 .العمل

الط��الب إل��ى نس��بة ع��دد 

  عدد األساتذة
5TUFaculty Student 

5T(1) 

20% 20% 10% X تُعتبر هذه النسبة أحد مؤشرات جودة التعليم. 

http://www.iu.qs.com/university-rankings/rankings-indicators/methodology-academic-reputation/
http://www.iu.qs.com/university-rankings/rankings-indicators/methodology-employer-reputation/
http://www.iu.qs.com/university-rankings/rankings-indicators/methodology-faculty-student/
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  اإلشارة إلى الجامعة
5TUCitations per Faculty 

5T(2) 

20% X X X مص��ادر المعلوم��ات . لقي��اس حج��م الجامع��ة وق��وة أبحاثه��ا

 تعتمد على ثالث جهات هي 

the Web of Science from Thomson Reuters - 

Scopus from Elsevier - Google Scholar 

   المقاالتاإلشارة إلى 
5TUCitations per Papers 

5T(2) 

X 15% 10%  عي�ار ه�ذا الم. وهو أيضاً لقياس حجم الجامعة وقوة أبحاثه�ا

. يأخذ بعين االعتبار المقاالت بلغات غي�ر اللغ�ة اإلنكليزي�ة

لهذا السبب يس�تخدم ف�ي التص�نيفات بحس�ب المنطق�ة، آس�يا 

 ) وأمريكا الالتينية

   عدد المقاالت
5TUPapers per Faculty 

5T(2) 

X 15% 10% X  يوج��د خط���أ ف��ي الموق���ع ف���الرابط الخ��اص يظه���ر ص���فحة

 !5TUCitations per PapersU5Tالمعيار 

ع������������دد المدرس������������ين 

  والباحثين األجانب
5TUInternational Faculty 

5T(4) 

5% 2.5% X X  

  عدد الطالب األجانب
5TUInternational Students 

5T(4) 

5% 2.5% X X  

ع���دد الط���الب الق���ادمين 

  من بلدان أخرى
5TUInbound Exchange 

Students 

5T(4) 

X 2.5% X X هذا المعيار خاص بالجامعات اآلسيوية 

مرتبطين عدد الطالب ال

بالجامع�����ة والمت�����ابعين 

  لدراستهم في الخارج

5TUOutbound Exchange 

Students 

5T(4) 

X 2.5% X X  المعيار خاص بالجامعات اآلسيويةهذا 

  عدد طالب الدكتوراه
5TUStaff with PhD 

5T(2) 

X X 10% X  معي���ار جدي���د ج���رى اعتم���اده لجامع���ات أمريك���ا الالتيني���ة

 .كمرحلة أولى

مع������ة عل������ى أث������ر الجا

  الشبكة العنكبوتية
5TUWeb Impact 

5T(4) 

X X 10% X  معي���ار جدي���د ج���رى اعتم���اده لجامع���ات أمريك���ا الالتيني���ة

يعتمد القياس وفق هذا المعيار على مؤسسة . كمرحلة أولى

 Webometrics. 

 QSمعايير تقييم الجامعات للمؤسسة  1جدول 

 . التقييم في العمود الثاني جرى وضع أرقام بين قوسين للداللة على محور

س�تنتجة م�ن مُ  QSلمؤسس�ة لتص�نيف الع�المي ف�ي االتقي�يم م�ن مح�اور ور محكل شاركة نسبة مُ  يُبيِّنالجدول التالي 

 .1العمود الثالث للجدول 

 

 

 

 

 

http://www.iu.qs.com/university-rankings/rankings-indicators/methodology-citations-per-faculty/
http://www.iu.qs.com/university-rankings/rankings-indicators/methodology-papers-per-facultycitations-per-paper/
http://www.iu.qs.com/university-rankings/rankings-indicators/methodology-papers-per-facultycitations-per-paper/
http://www.iu.qs.com/university-rankings/rankings-indicators/methodology-papers-per-facultycitations-per-paper/
http://www.iu.qs.com/university-rankings/rankings-indicators/methodology-international/
http://www.iu.qs.com/university-rankings/rankings-indicators/methodology-international/
http://www.iu.qs.com/university-rankings/rankings-indicators/methodology-international/
http://www.iu.qs.com/university-rankings/rankings-indicators/methodology-international/
http://www.iu.qs.com/university-rankings/rankings-indicators/methodology-international/
http://www.iu.qs.com/university-rankings/rankings-indicators/methodology-international/
http://www.iu.qs.com/university-rankings/rankings-indicators/methodology-staff-with-phd/
http://www.iu.qs.com/university-rankings/rankings-indicators/methodology-web-impact/
http://www.webometrics.info/
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 نسبة الُمشاركة موضوع المحور رقم المحور
 %60 التعليم (1)

 %20 البحث (2)

 %10 التوظيف (3)

 %10 العالمية (4)

 QSلمؤسسة  لتصنيف العالميا فينسبة ُمشاركة محاور التقييم  2جدول 

  .بشكل أساسيتُركز في تقييمها على األداء األكاديمي  QSنالحظ أنا مؤسسة 

3-2- 10Bللجامعات العالمية األكاديمي تصنيف الAcademic Ranking of World Universities (ARWU): 

          جامع����ة جي����او تون����غ ش����نغهاي الص����ينيةلمراك����ز والمعاه����د ف����ي مجموع����ة م����ن اوه����و تص����نيف م����ن إص����دار 

(Shanghai Jiao Tong University) ،[5]. وك�ان اله��دف من�ه معرف�ة موق��ع 2003األول ع�ام  ص�در التص��نيف ،

ه�ذا التص�نيف إل�ى مع�ايير  يس�تند .يالجامعات الصينية بين الجامع�ات العالمي�ة م�ن حي�ث األداء األك�اديمي والبحث�

  .تحتل موقعاً بارزاً فيهلجعلته مرجعاً تتنافس الجامعات العالمية وشفافة عية موضو

جامعة مس�جلة ف�ي اليونس�كو امتلك�ت  10000 جامعة في العالم من أصل قرابة 2000 تقييميقوم هذا التصنيف على 

 .كل عام الجامعات الخمسمائة األولىترتيب  يجري نشرو .المؤهالت األولية للمنافسة

م ترتيب أعلى  2الشكل  ع�ات مجامعة على مستوى الع�الم، باإلض�افة إل�ى ترتي�ب جا 500يُبيِّن أن هذا التصنيف يُقدِّ

كما يقدم التصنيف ترتيب الجامعات بحسب بعض المجاالت كالهندس�ة والعل�وم اإلنس�انية، وبحس�ب . بعض البلدان

 .بعض التخصصات كالفيزياء والكيمياء

 

 ARWUخدمات التصنيف التي تقدمها مؤسسة  2الشكل  

الُمبيَّن�ة عل�ى ص�فحة التظه�ر عل�ى س�بيل المث�ال  World Top 500 Universitiesطريقة التصنيف عند اختيار أحد 

 .3الشكل 

http://www.arwu.org/index.jsp
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 جامعة 500صفحة تصنيف أعلى  3الشكل  

كم�ا يمك�ن معرف�ة عالم�ة التقي�يم بحس�ب . Total Scoreة م�ن العم�ود تقي�يم أي جامع�الكلي�ة لعالم�ة اليمك�ن معرف�ة 

معرف�ة معن�ى رم�وز يمك�ن . ر التقي�يمحيث تظهر قائمة ُمنسدلة فيها رموز معايي Score onمعيار التقييم من عمود 

يت���يح الموق���ع الحص���ول عل���ى بع���ض . Methodologyبالض���غط عل���ى  العالم���ة الكلي���ةالتقي���يم وطريق���ة حس���اب 

 .على الترتيب Analysisو Statisticsوالتحليالت بالضغط على اإلحصاءات 
 التثقيل المؤشر رمز المعيار المعيار

 للجامعةالتعليمي المستوى 

(Quality of Education) 
Alumni أوسمه فيلدز للرياضياتأو  [6] ،جوائز نوبلعلى  ونخريجو الجامعة الحاصل (Fields medals) ،[7].  10% 

 يئة التدريسأعضاء ه مستوى
 والباحثون في الجامعة

(Quality of Faculty) 

Award 
أوسمه فيلدز أو  [6] ،جوائز نوبلعلى ون الجامعة الحاصل أعضاء الهيئة التدريسية والباحثون في

 20%  .[7]، (Fields medals) للرياضيات

HiCi 
معلومات حول هذه التخصصات  يمكن الحصول على. تخصصاً  21عدد الباحثين الُمشار إليهم في 

 Thomson ISI،[6] . 20%وإجرائية التقييم من موقع 

 اإلنتاج البحثي

Research out put 

N&S 
لالسم األول من مؤلفي الورقة  %50تُعطى نسبة . المنشورة في مجلتي العلوم والطبيعة األوراق العلمية

 %20 .لالسم الثالث %10لالسم الثاني، و %25العلمية، و

PUB 

ودليل  (Science Citation Index – Expanded) العلمي اإلشارةدليل  األبحاث المشار إليها في
ودليل النشر للفنون والعلوم   (Social  Science Citation Index) للعلوم االجتماعية اإلشارة

 Arts & Humanities Citation) Index .( 20% اإلنسانية

اإلنجاز األكاديمي مقارنة بحجم 
 المؤسسة العلمية

 )Per Capita Performance( 
PCP 

ويتم  )Per capita academic performance of an institute(مؤشر األداء األكاديمي للجامعة 
عدد الكوادر  ُمقسمة على السابقة الخمسةالدرجات التي تحصل عليها الجامعة في المعايير  تخدامباسحسابه 

 %10 .األكاديمية في الجامعة

 %100    المجموع

 ARWUمعايير التصنيف  3جدول 

المق�االت المنش�ورة ف�ي المج�الت يُثقًّل معي�ار ع�دد ُمرتبطة بشكل ُمباشر بالبحث العلمي إذ  PUBو N&Sالمعايير 

 .%20بنسبة من خالل قياس عدد اإلشارات إليها  المقاالتأثر هذه معيار ، و%20العلمية بنسبة 

 .%40وتُثقَّل بنسبة والُمتعلقة بتقييم مستوى الكادر العلمي في الجامعة  HICIو Awardأما المعايير 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1_%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1_%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1_%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1_%D9%84%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1_%D9%84%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1_%D9%84%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1_%D9%84%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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فه��و بالت��الي . Alumniوتثقي��ل المعي��ار  PCPع تثقي��ل المعي��ار أم��ا بالنس��بة إل��ى تثقي��ل األداء األك��اديمي فه��و مجم��و

 .%20 يساوي إلى

 Resourcesف عليه��ا م��ن خ��الل ال��رابط المص��ادر الت��ي يعتم��د عليه��ا ه��ذا التص��نيف يمك��ن التع��رُّ  يج��در بال��ذكر أنَّ 

 .الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع التصنيف

3-3- 11Bعلى شبكة اإلنترنت العالمي صنيف الجامعاتت :(World  University Ranking on The Web) 

لمرك�ز ال�وطني الت�ابع ل Cyber metrics (Cyber metrics Lab, CCHS) مخب�ر ه�ذا التص�نيف   عل�ى إع�داد  يق�وم

يت�ألف و ،، وه�و أح�د أه�م مراك�ز األبح�اث ف�ي أوروب�ا(National Research Council, CSIC) في مدريد للبحوث

 .ة مناطق إسبانيامركز بحوث موزعة في كاف 126من 

 .[9] ،كل بُلدان العالم منجامعة  16000 على Webometricsتطبيق خوارزمية التصنيف  2004جرى في عام 

تعك��س  نش��ر أنش��طتها الت��يعل��ى يه��دف ه��ذا التص��نيف بالدرج��ة األول��ى إل��ى ح��ث الجه��ات األكاديمي��ة ف��ي الع��الم 

ت عل��ى المعلوم��ات ل��ذي تعطي��ه ه��ذه المؤسس��ة للجامع��ابالت��الي، يعتم��د الترتي��ب ا .مس��تواها العلم��ي عل��ى اإلنترن��ت

      عتم��د عل��ى اإلنترن��تتُس��مى طريق��ة التص��نيف ه��ذه بالتص��نيف المُ . الُمت��وفرة عنه��ا ف��ي مواقعه��ا عل��ى اإلنترن��ت

(Web ranking). 

نِتاجه���ا العلم���ي الت���زام الجامع��ات باالس���تفادة م��ن اإلنترن���ت لع��رض عل���ى بمثاب���ة مؤش��ر  إذاً  ه��وه��ذا التص���نيف 

وإذا م�ا أرادت أي جامع�ة إح�راز تق�دم ف�ي ه�ذا الترتي�ب ف�إن . ؛ لكي تتم االستفادة منه من قبل اآلخريناألكاديميو

عل��ى اإلنترن�ت لتتناس��ب م��ع مكانته��ا العلمي��ة وس��تجد أن مركزه��ا ف��ي  موقعه��ا عليه�ا أن تعي��د النظ��ر ف��ي محتوي��ات

 .يف في شهر يناير ويوليو من كل سنة ميالديةويتم عمل هذا التصن. التقييم قد تغير إلى األفضل في التصنيف

 .الجدول أدناه المعايير التي يعتمدها التصنيفيُبيِّن 
 التثقيل المؤشر رمز المعيار معيار

أو درجة التواجد  Size لحجما
(Presence) 

 

S 
 Google, Yahoo, Bing 20%:عدد الصفحات التي تُشير إلى الجامعة في محركات البحث المشهورة

 Rich)(         ملفات الغنيةال
Files التي تقيس مدى انفتاح ،

 (Openness)الجامعة 

 

 

R 

أنواع الملفات هي  .لجامعةالُمستوى األكاديمي والبحثي لالتي تُعطي مؤشرات  نصيةاللفات تقييم الم
 : التالية

Adobe Acrobat - Adobe PostScript - Microsoft Word - Microsoft Powerpoint. 

 .مكن الحصول على هذه الملفات من محركات البحث المشهورةي

15% 

، أو Scholar)( البحث العلمي

 .)(Excellenceالتميُّز 

 

Sc 

المقاالت التي يمكن الحصول عليها من هذه وعدد اإلشارات إلى  العلمية الُمتميِّزة عدد المقاالت
Google Scholar  ومنScimago SIR ،[10]. 

15% 

 Visibility)(  لُمشاهدةا
 

V 
 Yahoo Site Explorer 50%عدد الروابط الخارجية الُمستقبلة من قِبل موقع الجامعة بحسب 

 Webometricsمعايير تصنيف  4جدول 
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. ن المس�توى األك�اديمي والبحث�ي بالوق�ت نفس�هيمكن أن تُعطي مدلوالت ع Vو Rو Sالمؤشرات الثالثة  نالحظ أنَّ 

البحث�ي ه�و األداء بينم�ا تقي�يم  %40األكاديمي يمكن أن يك�ون بح�دود األداء لتالي يمكن أن نستنتج أن تثقيل تقييم با

 .، حيث يمكن توزيع تثقيل األداء البحثي بالتساوي على النتاج البحثي وعلى أثر هذا النتاج%60بجدود 

أل�ف جامع�ة،  20ه لع�دد كبي�ر م�ن الجامع�ات بح�دود مي�ة ف�ي تقييم�تكمن أهمية هذا التصنيف بالنسبة إلى الدول النا

 .عالمياً في هذه الدول مما يسمح بمعرفة ترتيب الجامعات 

هذا التصنيف حيث يمكن معرفة ترتيب الجامعات السورية في هذا التص�نيف لاإللكتروني موقع اليُبيِّن الشكل أدناه 

 .اصة بقارة آسيةفي الصفحة الخبالضغط على رابط الجمهورية العربية السورية 

 

 Webometricsموقع التصنيف  4الشكل  

عل�ى مس�توى القط�ر ف�ي  6عالمي�اً و 9395أن ترتيب الجامعة االفتراض�ية ض�من ه�ذا التص�نيف ه�و ن ييُبِّ  5الشكل 

 .2013عام التقييم الذي أجرته المؤسسة بداية 
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 2013عام بداية  Webometricsتيب الجامعة االفتراضية السورية في التصنيف تر 5الشكل  

ترتي��ب الجامع��ة فوج��دنا أن  ،ف��ي ش��هر تم��وزالمؤسس��ة  أجرت��هقي��يم الث��اني ال��ذي تقُمن��ا بمتابع��ة التص��نيف بع��د ال

ظ��ل ترتي��ب جامع��ة دمش��ق األول عل��ى . ل��ى مس��توى القط��رع 3عل��ى مس��توى الع��الم، و 8448أص��بح  االفتراض��ية

 .5398نقطة عالمياً ليصبح  2000ستوى القطر ولكنه خسر حوالى م

زي�ادة مس�توى المعلوم�ات الت�ي تُق�دمها الجامع�ة ع�ن ه�و السبب األساسي ف�ي تحس�ن ترتي�ب الجامع�ة االفتراض�ية 

 . 6كما هو ُموضح على الشكل أدائها األكاديمي، 
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 2013عام  ُمنتصف Webometricsية السورية في التصنيف ترتيب الجامعة االفتراض 6الشكل  

تق�دم ترتي�ب الجامع�ة . 7وه�و ُمب�يَّن عل�ى الش�كل  webometricsصدر التقييم الجدي�د لتص�نيف  2014في بداية عام 

بالرج�ة األول�ى ث�م  Openneessنالحظ بأن التق�دم ال�ذي تح�رزه جامع�ة دمش�ق ه�و بس�بب معي�ار . نقطة 50بحدود 

ومن��ه يج��ب عل��ى الجامع��ة االفتراض��ية دع��م االنفت��اح والش��فافية اتج��اه أي زائ��ر له��ا م��ن أج��ل . excellenceمعي��ار 

 .تحسين ترتيبها
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 2014عام  بداية Webometricsترتيب الجامعة االفتراضية السورية في التصنيف  7الشكل  

، Detع��ة بالض��غط عل��ى ال��زر األص��فر ف��ي العم��ود يمك��ن الحص��ول عل��ى معلوم��ات تفص��يلية ح��ول ترتي��ب الجام

 :فنحصل على الصفحة التالية
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 Webometricsتفصيل ترتيب الجامعة االفتراضية السورية في التصنيف  8الشكل  

 .googleيمكن من خالل موقع هذا التصنيف الحصول على درجة االهتم�ام بموق�ع أي جامع�ة الت�ي يحس�بها موق�ع 

نالح��ظ أن منحن��ي . 2012ف��ي الش��كل أدن��اه منحني��ات االهتم��ام بالجامع��ة االفتراض��ية وبجامع��ة حل��ب خ��الل الس��نة 

 .االهتمام بجامعة حلب انخفض كثيراً في نهاية السنة بسبب الظروف الحالية
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  2013لب في السنة منحنيات االهتمام بمواقع الجامعة االفتراضية وجامعة ح 9الشكل  

 .غلب مؤسسات التصنيف األخرىأل األساسيةجعلته أحد مصادر المعلومات  Webometricsيجدر بالذكر أن أهمية تصنيف 

4- 6B التصنيفات السابقة معاييرالٌمقارنة بين: 

نالح�ظ  .9بناًء على ما جرى عرضه في الفقرات السابقة يمكن تحديد محاور عريض�ة للتقي�يم الُمبيَّن�ة عل�ى الش�كل 

يُرك��ز أكث��ر عل��ى تقي��يم األداء األك��اديمي، إذا أن المؤسس��ة تق��دم خ��دمات للط��الب لت��وجيههم إل��ى  QSأن تص��نيف 

بتقي�يم نِت�اج  فه�و يه�تم بش�كل أكب�ر بتقي�يم أداء البح�ث العلم�ي للجامع�ات ARWUأم�ا تص�نيف . ُمناس�بةالجامعات ال

سمعة الكادر في الجامعة على المستوى الفردي من خ�الل يهتم التصنيف بباإلضافة إلى ذلك . البحث العلمي وأثره

 .العلمية المرموقة التي يحصل عليها هذا الكادر حصاء عدد الجوائزإ
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فه��و يعط��ي تثقي��ل ُمت��وازن نوع��اً م��ا ب��ين تقي��يم األداء األك��اديمي وتقي��يم األداء  webometricsفيم��ا يتعل��ق بتص��نيف 

تمد بشكل أساسي على م�ا تقدم�ه الجامع�ات م�ن معلوم�ات حوله�ا عل�ى البحثي، مع التنويه إلى أن هذا التصنيف يع

 .شبكة اإلنترنت

 

 عاتتقييم الجامالمدروسة لمؤسسات المقارنة معايير  10الشكل  

عش�رة جامع�ات نالح�ظ أن . ل�ى ف�ي ك�ل م�ن التص�نيفات الس�ابقةويعرض ترتيب الجامعات العش�رين األ 5الجدول 

موج��ودة ف��ي اثن��ين م��ن جامع��ات  ثم��انبينم��ا يوج��د  .ة ف��ي ك��ل التص��نيفات م��ع اخ��تالف طفي��ف بالترتي��بموج��ود

 .التصنيفات

 

 ترتيب الجامعات العشرين األولى في كل من التصنيفات المدروسة 5جدول 

 .يجدر بالذكر بأن التطابق يصبح أقل عندما يصبح الترتيب أكبر

ف��ي  137تحت��ل المرك��ز رق��م و، QS تص��نيفف��ي  75الياباني��ة المرك��ز  Tohokuث��ال تحت��ل جامع��ة عل��ى س��بيل الم

 .Webometricsتصنيف في  353و المركز ، ARWUتصنيف 
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5- 7Bالخاتمة والتوصيات 

لتحس�ين ترتيبه�ا الحثي�ث الس�عي ق بتتعل� أي جامع�ةالت�ي تق�ع عل�ى ع�اتق الك�وادر العلمي�ة ف�ي األساسية  ةالمهمإنَّ 

 .وذلك بمقارنة أدائها مع أداء باقي الجامعات باالعتماد على تقارير مؤسسات تصنيف الجامعاتالعالمي، 

يج��ب عل��ى الجامع��ات أن تض��ع مجه��وداً كبي��راً ف��ي ع��رض أعماله��ا األكاديمي��ة والبحثي��ة عل��ى ش��بكة بش��كل ع��ام 

 .اإلنترنت التي أصبحت المصدر األساسي للمعلومات

ترتي�ب لع�دد  إذا أنه�ا تعط�ي ،Webometricsبمؤسس�ة التص�نيف  يج�ب أن ته�تم، االفتراض�يةالجامع�ة بالنسبة إل�ى 

، وفق�اً لمع�ايير ت�رتبط مباش�رةً بك�م وج�ودة المعلوم�ات الت�ي تض�عها أل�ف جامع�ة 20كبير من الجامعات يصل إل�ى 

 دة ف�يويجب أن تكون الجامعة االفتراضية، التي يعتم�د عمله�ا عل�ى ش�بكة اإلنترن�ت، رائ�. الجامعات على موقعها

 .تأمين معلومات كبيرة وشفافة عن أدائها األكاديمي والبحثي

ببناء مكتبة افتراضية للجامعة يمكن من خالله�ا وض�ع كاف�ة المعلوم�ات  ITيسعى فريق الجودة بالتعاون مع فريق 

 ، باإلض�افة إل�ى معلوم�ات ع�ن ُمخرج�ات الجامع�ة م�ن مش�اريع طالبي�ةةعن البرامج األكاديمية وخططه�ا الدرس�ي

 .ومشاريع بحثية تجري في الماجستيرات والدكتوراه في الجامعة

. أن تقييم البحث العلمي هو أحد أهم المعايير التي ت�دخل ف�ي حس�اب ترتي�ب الجامع�ات تبيَّن من خالل هذه الدراسة

حكَّم��ة ع��دد المنش��ورات العلمي��ة للجامع��ات ف��ي المج��الت العلمي��ة المُ ب ن، الجان��ب األول ُم��رتبطاجانب��ه��ذا التقي��يم ل

ي�ه ف�ي اس م�ن خ�الل معرف�ة ع�دد الم�رات الت�ي يُش�ار إلق�ي يتعلق ب�أثر ه�ذا النِت�اج ال�ذي يُ ، والجانب الثانالمرموقة

 .%60إلى   webometricsتصل نسبة معيار التقييم الُمتعلق بالبحث العلمي للتصنيف  .المقاالت العلمية

للحص�ول عل�ى ش�هادة أساس�ياً  اً شرطالعلمية الُمحكَّمة  أن يكون النشر في المؤتمرات والمجالتيجب  ذا السبب له

 .في الجامعة االفتراضية الماجستير والدكتوراه في االختصاصات الُمختلفة
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