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 البحث مستخلص

النشةةةر الدولي كمعيار لتفةةةنام الجامعات  الميا أهمية البوابات االلكترونية و يح تهدف هذه الدراسةةةة  لو تو ةةة
وفقا للمعااار المعروفة لتفةةةةةةةنام الجامعات في العالم  وتقدم الدراسةةةةةةةة  ر ةةةةةةةا ألشةةةةةةةهر التفةةةةةةةنيفات العالمية 

  Webometrics لترتاب: تفةةةنامللجامعات والتي  ملت جامعة بنها  لو تحسةةةار ترتابها بها  وهو  لو ا
مر حاث التعريم بالتفةةةنام وأهداف  US News Education ؛  تفةةةنام QS تفةةةنام  4ICUتفةةةنام 

برا  الو ر النسةةةةةةةبي لكح معيار  وتو ةةةةةةةيح ترتاب جامعة بنها بفةةةةةةةفة  والمعااار التي يقوم  لاها التفةةةةةةةنام وال
 كح تفنام.خافة سواء  لو مستوى الجامعات العالمية أو الجامعات العربية أو الجامعات المفرية في 

     للجامعات التفنام العالمي –خدمات  لكترونية  –البوابة اإللكترونية  -: جامعة بنها كلمات كاشفة

 :ستشهاد المرجعياإل
الجا اوو  نافةةةةةةر خميت بركات. تلثار البوابات اإللكترونية والنشةةةةةةر الدولي  فةةةةةةافةةةةةةة   تا و محمد راتب و 

العلمي االول للمكتبةةات بجةةامعةةة بنهةةا "تحةةديةات  مؤتمرال لي ترتاةةب جةامعةةة بنهةةا في التفةةةةةةةةةةةةةةنيفةةات العةةالميةةة. 
 .2015نوفمبر  25-24  المكتبات الجامعية في االلفية الثالثة"

 مقدمة
للجامعات مر أبر  المؤشةةرات التي يمكر اإلسةةتدالل بها  لو جودج الجامعة ومدى تعتبر التفةةنيفات العالمية 

التي  تطورها   ذ تسةةةةةةةةعو مععم الجامعات التي تهدف  لو تحسةةةةةةةةار فةةةةةةةةورتها وسةةةةةةةةمعتها  لو األخذ بالمعااار
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و لي   ؛[1]   فهذه التفةةةةةةةنيفات تعكت جانبا كبارا مر جودج التعليم العالييت ةةةةةةةعها أشةةةةةةةهر التفةةةةةةةنيفات  و ل
في التفةةةةةةةةةةةةةنيفات العالمية للجامعات؛  متقدم اجاد ترتاب  ر  اآلر كغارها مر الجامعاتة بنها جامعتسةةةةةةةةةةةةةعو 

والتي تعد حاليا أحد األدلة التي ُيعتمد  لاها في   طاء مؤشةةةةةةرات  ر ترتاب الجامعة بار الجامعات العالمية  
وليت جامعة  لذلك أفةةبح السةةعي وراء تحقاك مرك  مرمون  ةةمر هذه التفةةنيفات هدف أسةةاسةةي لكح جامعة

 لو معرفة تفةةةةةةةنيفها  ةةةةةةةمر  اي ةةةةةةةا بمنلى  ر هذا  ولكنها تسةةةةةةةعو  ولم تكر الجامعات المفةةةةةةةرية بنها فقط
والمنشور وباحثاها    اء هائة تدريسهالب الخاص العلميالجامعات  الميا  مر خالل تجميع وتحلاح اإلنتاج 

 الميا وسةةةةةةةةةةةةةةعاها  لو وجود منعومة متكاملة إلدارج معلومات األبحاث الجارية والُمجا ج لدرجات الماجسةةةةةةةةةةةةةةتار 
 .بار الجامعات ؛ مر أجح حج  مرتبة متقدمةوالدكتوراه

  وأفةةةةبحت ادر المعلومات في  المنا المعافةةةةرمر أهم مفةةةة (نترنتاإل) المعلومات الرقمية شةةةةبكة أفةةةةبحتو 
تعليمية. فالمؤسةةسةةة التي تريد أر تجد لنفسةةها دورا المؤسةةسةةات الكيانات مر أهم مفةةادر التعرف  لو مختلم 

  و لو المستوى األكاديمي فإر مواقع الجامعات ُتعًرف نفسها  لو شبكة االنترنت في العالم الحقيقي اجب أر
 لو شةةةةةبكة االنترنت تؤدو دورا محوريا في توفةةةةةاح المعرفة والثقافة ليت لطالب هذه الجامعات فقط بح لكح 

ة دمات التعليمييمثح  نعكاسةةةةةةةا لمدى جودج الخ )البوابة االلكترونية( أفراد المجتمع. لذلك أفةةةةةةةبح موقع الجامعة
ونعرا لهذه األهمية لمواقع الجامعات فقد اهتمت جامعة بنها بمشةةةةةةةةةةةةةةرو  تطوير  والبحثية التي تؤداها الجامعة.

  وتقةةديم الخةةدمةةات اإللكترونيةةة  لمسةةةةةةةةةةةةةةتوى التكنولوجي لموقع الجةةامعةةةالبوابةةات اإللكترونيةةة بهةةدف االرتقةةاء بةةا
طبقُا للمعااار الدولية مما اؤدو  لو رفع التفةةةةةنام كترونية  ل بوابات  وبناء والطالب هائة التدريتأل  ةةةةةاء 

 العالمي لجامعة بنها.

بار  البوابةةة اإللكترونيةةة لجةةامعةةة بنهةةا هي نةةافةةذتهةةا  لي العةةالم وذلةةك لتةةلكاةةد تواجةةدهةةاومر هةةذا المنطلك تعتبر 
مسةةةةةتخدمي اإلنترنت  الجامعات المحلية واإلقليمية وكذلك العالمية  بر الشةةةةةبكة اإلنترنت وحتو اتسةةةةةنو لجميع

ات والمعلومات المقدمة مر سةةةةةةواء الطالب او هائة التدريت واإلداريار والمجتمع المحلي اإلسةةةةةةتفادج مر الخدم
( تتمثةةةح في بوابةةةات الكتروني كيةةةار )موقع 40  ويرتبط بةةةالبوابةةةة اإللكترونيةةةة لجةةةامعةةةة بنهةةةا اكثر مر خاللهةةةا

وابةةة اإللكترونيةةة لجةةامعةةة بنهةةا  لو تقةةديم خةةدمةةات  لكترونيةةة الكليةةات والوحةةدات والمرك  المختلفةةة  وتطمح الب
المعلومات والمساهمة في تقلاح الفجوج الرقمية بالجامعة للوفول  لو مرك  ترساخ د ائم استخدام تةةةةكنولوجيا و 

تلتي رسةةةالتها والتي تتلخص في تقديم خدمات  لكترونية للطالب وهائة التدريت  هنامتقدم بار الجامعات ومر 
والمكتبات  MIS إلداريار والمجتمع المةدني وو ةةةةةةةةةةةةةةع اآلليةات الال مة لربطهةا مع نعم المعلومات اإلداريةوا

ورا هاما في العملية م اإللكتروني والتدريب  لو تكنولوجيا المعلومات وتلعب البوابة االلكترونية دالرقمية والتعل
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والتي  ليا مر خالل خدماتها اإللكترونيةسةةةةةةةةةةةةةةات العالبحثية سةةةةةةةةةةةةةةواء للمرحلة الجامعية األولو أو الدراالتعليمية و 
لكتةةالوج األكةةاديمي للبرامت التعليميةةة   ةةةةةةةةةةةةةةةةاء هائةةة التةةدريت واالملم االكةةاديمي أل سةةةةةةةةةةةةةةتعرا  تتلخص في 

سةةةةةةتعرا  قوا د بيانات ال جابتها اإلسةةةةةةترشةةةةةةادية و ال متحانات و وتوفةةةةةةيفاتها وكذلك نماذج اإلوالمقررات الدراسةةةةةةية 
 . [2]استطال ات للرأو وتارها مر الخدماتمشاريع البحثية و والالرسائح العلمية 

بةةدائيةةة جةةدًا في  تفةةةةةةةةةةةةةةميمهةةا  2011ومرت البوابةةة اإللكترونيةةة للجةةامعةةة بمراحةةح  ةةداةةدج فقةةد كةةانةةت قبةةح  ةةام 
تاحتها مر موقع  ومحتوياتها  وتختلم كثارًا  ما هو متعارف  لية الاوم  فقد تم جمع المعلومات والخدمات وال

وتقديم خدمات تفا لية باإل ةةةةةةةةةةةةةةةافة  لو ما هو موجود  لاها مر معلومات  كما أر هناك (Website)  واحد
وتهدف البوابة اإللكترونية  فرن كبار في التفةةةةةةةةةةةةميم الفني بار الموقع القديم للجامعة والبوابة اإللكترونية االر.

و تع ي   ل ةةةةةافة باإل ادار بلهدافهاربط أكبر  دد ممكر مر المسةةةةةتفبنها الي ربط المجتمع بالجامعة و  لجامعة
 الجودج في العملية التعليمية وذلك  ر طريك توفار تعليم تفا لي بإسةةةةةةةةةةةةةةتخدام أدوات وتقنيات متطورج ومبتكرج.

بتكار نعام إتطوير العمح المكتبي ب ر  لوعمح األكما ت  سةةةةةةةةةةةةةار  مليات التقويموهذا بدوره سةةةةةةةةةةةةةاؤدى  لو تح
 لو تسةةةةهاح اإلجراءات اإلدارية وو ةةةةع الية لمتابعتها كما سةةةةيسةةةةهم ذلك في  إلدارج الوثائك وحفعها باإل ةةةةافة

 .توفار البيانات الدقيقة لإلحفائيات والتقارير خافة في مجال التخطيط اإلستراتاجي للجامعة

تفةةةةةاالت مع مشةةةةةاريع مشةةةةةاريع تكنولوجيا المعلومات واإل كلحد محاورلبوابة اإللكترونية لجامعة بنها وتتكامح ا
مما يسةةةةةةةةةةةةةةا د نعم المعلومات اإلدارية والتعلم اإللكتروني والمكتبة الرقمية والتدريب  لو تكنولوجيا المعلومات 

 ستفادج مر خالل هذا التكامح. لو  يادج المردود واإل

لمي؛ لما أداج مهمة لتطوير نعام البحث الع في مفةةةةةر جامعة بنها كغارها مر مؤسةةةةةسةةةةةات التعليم العالي ُتعدو 
الجتما ية والثقافية والسةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةية واالقتفةةةةةةةةةادية  ومكار   اال في تنمية المجتمع بشةةةةةةةةةتو جوانبلها مر دوٍر فع

 لتحقاك أهدافها ةلركائ  األسةةةةةةاسةةةةةةية في  مح الجامعوُيعد البحث العلمي أحد ا. للتوافةةةةةةح الثقافي والح ةةةةةةارو 
؛ حاث تستند  لي  العملية التعليمية في مجاالت التدريت والتفكار اإلبدا ي والتوافح العلمي بار االستراتاجية

الباحثار  كما ُيعد أحد المؤشرات األساسية الدالة  لو رقي وتطور الجامعات  ند التنافت فيما بانها بما يقوم 
مختلم  جةةامعةةة بنهةةا تمةةدت أ ك  لمي؛ وألجةةح ذلةة  نتةةاجبةة  أ  ةةةةةةةةةةةةةةةةاء هائةةة التةةدريت ومراك هةةا البحثيةةة مر 
 لو التللام والنشةةةةر العلمي بكح أشةةةةكال  وفي مختلم  اإلسةةةةتراتاجيات في تشةةةةجيع أ  ةةةةاء هائة التدريت بها

 .بما يحقك جودج مخرجات  تخففات 
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 تبارها ومعااارها لتقايم الجامعات   للجامعات اآلر ألر ت ةةةةةةةةةع في ولقد اتج  الكثار مر التفةةةةةةةةةنيفات العالمية 
لهذه الجامعات؛ فعلو سةةةةةةةةةةةباح المثال يعتمد  البحثيوتحداد ترتابها  لو المسةةةةةةةةةةةتوى الدولي حجم وجود اإلنتاج 

 لو أربعة معااار  أهمها جودج  2003 لجامعة جياو جونغ الفةةةةادر منذ  ام (ARWU) تفةةةةنام شةةةةنجهاو
كما خفةةةص تفةةةنام [3] %( مر األو ار النسةةةبية للمعااار40)األداء البحثي للجامعات  الذو اسةةةتحوذ  لو 

منذ  Times Higher Education  ر مجلة الفةةةةةةةادر THE World University Rankings)التايم )
ع تفةةنام  [4] %( مر تقايم  للجامعات لمعدل النشةةر لكح   ةةو هائة تدريت30  نسةةبة )2004  ام وَو ةةَ
كما و ع أي ا تفنام  [5] %(20وخفص ل  و ًنا نسبًيا بمقدار )ستشهادات  معياًرا خاًفا بةةةةةةةاإل  QSالةةةةةةة

ا بالتما   الذو يشةةةةةةتمح Ranking Web World Universitiesالويب للجامعات العالمية ) ( معياًرا خافةةةةةةً
 لو  دد األوران العلمية المنشةةةةةةةةةةورج في المجالت الدولية  الية التلثار  وخفةةةةةةةةةةص لهذا المعيار و ًنا نسةةةةةةةةةةبًيا 

و لي  فقد سةةةةةةةةةةةةةةعت مختلم الجامعات لتلمار المتطلبات الال مة للتوافك مع معااار هذه  [6] %(15مقداره )
 ات.التفنيف

كتسةةةةةةب النشةةةةةةر الدولي أهمية كبرى حاث أفةةةةةةبح ركا ج أسةةةةةةاسةةةةةةية و امح مر أهم أسةةةةةةت  وفي اآلونة األخارج  
العالم يعتمد أي ةةةةةًا  لو تفةةةةةنام الجامعات  الميًا  كما أفةةةةةبح تمويح المشةةةةةرو ات البحثية في مععم أنحاء 

في اآلونة األخارج  جامعة بنهاتجهت  ك لذلللباحثار والمجمو ات البحثية. و   دد األبحاث الدولية المنشةةةةةةةةةةةةةةورج
معامح مد  لو تفةةةةةةةةةنام الدوريات العلمية و  لو تحفا  باحثاها و لمائها للنشةةةةةةةةةر الدولي بمنح جوائ  مالية تعت

جمالي  دد البحوث المنشةةةةةةةةةةةةةةورج طبقا و دد اإلسةةةةةةةةةةةةةةتشةةةةةةةةةةةةةةهادات المرجعية إل كح مجلة Impact factorتلثار 
  مما أدى  لو  يادج وا ةةةةةةةحة في معدل النشةةةةةةةر Google Scholar للحسةةةةةةةابات المعلنة مر جوجح اسةةةةةةةكولر

 .وتحسر مؤشر البحث العلمي بهاة لدولي للباحثار بالجامعا

 :الدراسة مصطلحات
 Productivity Scientific: كثارج ميةةادار في العلمةةاء أنتجهةةا التي البحوث كميةةة وه العلمي اإلنتةةاج 

 االسةةةةةةةةةةةتشةةةةةةةةةةةهادات و دد الحقح في المؤلفور  أنتجها التي المطبو ات  دد مثح: لبيانات  طبقا ُتقات والتي
 الحقح في العلماء  دد  حفةةةةةةةةةةةةةةاء اإلنتاجية  مقاايت وتت ةةةةةةةةةةةةةةمر المطبو ات  تلك حا تها التي المرجعية

 .[7] جغرافية منطقة في أو واحدج دولة في تالبا المو و ي 

 أسةةةةةةةةاتذج هو نشةةةةةةةةر نتائت األبحاث العلمية في الدوريات العلمية العالمية المحكمة مر ق بح  :النشرررررر الد لي
ر الدولي مر وج  اآلداب المختلفة. بانما المدلول الفعلي واألكثر أهمية للنشمتخففار في فرو  العلوم و 
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الباحثار نتاج األبحاث لكافة المتخفةةةةةةةةفةةةةةةةةار و  العالم هو وفةةةةةةةةولالعلماء  لو مسةةةةةةةةتوى نعر الباحاثار و 
 .والعلماء في ذلك الفر  مر العلم

 الب ابة اإللكتر نية Portal: وسةةةةةةةةةةةةةةالة و  مدخح موّحد لمجمو ة كبارج مر الخدمات اإللكترونية  ر  بارج
التدريت  كانوا مر هائةلالتفةةةةةال بار قوا د بيانات الجامعة وكلياتها والمسةةةةةتفادار الذار انتموا  لي  سةةةةةواء 
دارية أو تعليمية  .أو الهائة اإلدارية أو بار الطالب بهدف تقديم خدمات  لكترونية وال

 نعام ترتاب الجامعات مر حاث المسةةةةةةتوى األكاديمي  والعلمي أو األدبي.  :التصررررنلع العالمي للجامعات
الدارسةار واألسةاتذج وتارهم مر هذا الترتاب يعتمد  لو مجمو ة مر اإلحفةاءات أو اسةتبانات تو    لو 
 .الخبراء والمحكمار  أو تقايم الموقع اإللكتروني أو تار ذلك مر المعااار

 الدراسات الببلل متريةBibliometrics :  الريا ية واإلحفائية لدراسة وتماا  أنماط  األسالاب ستخدام
معانةةة في بنةةاء اإلنتةةاج الفكرو مثةةح: المواد والخةةدمةةات وفي المكتبةةة  أو لتحلاةةح التطور التةةاريخي لةةدقةةائك 

 .[8]التللام  والنشر  واالستخدام

 مشكلة الدراسة  مبرراتها:
 تواجد مدى المختلفة العالمية التفةةةةةةةةةنيفات في بنها جامعة ترتاب  لو ثارلالت في األسةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةية عنافةةةةةةةةةرال مر

 الولوج بطريقة المحكمة العلمية المقاالت نشةةةةةةةةةةةر وتشةةةةةةةةةةةجيع اإلنترنت  لو العلمي البحث مر نتاجهاال و  الجامعة
 في الُمسةةةجح الجامعة في علميال التدريت هائة ءأ  ةةةا  نتاج حجم  ر يعبر والذو access Open المفتوح
 هائة أ  ةةةةةةةةةاء تشةةةةةةةةةجيع بعد وتجميع  اإلنتاج هذا حفةةةةةةةةةر في بنها جامعة بدأت حاث الدولية  اتالبيان قوا د

 الفكرو  اإلنتاج مع التكامح مر نو ٍ  لتحقاك الدولي؛ المسةةةتوى   لو والنشةةةر الكتابة  لو ومعنوًيا مادًيا التدريت
 ككح  بالمجتمع رتقاءاال ثم ومر  والجامعة للباحث العلمي رتقاءواإل المختلفة المعرفية المجاالت في العالمي

  مر لتدخح (Elsevier )السفار الناشرير كبار لدى دورياتها تسجاح نحو السعي في بنها جامعة بدأت ماك
 للعلوم بنها ومجلة ال را ة وكلية الطب لكلية العلمية المجلة النطان هذا  ةةةةةمر ويدخح العالمية البيانات قوا د

 .التطبيقية

 العلمي اإلنتاجو  بنها لجامعة االلكترونية البوابة تلثار تتناول التي دراساتال  دد قلة في الدراسة مشكلة وتترك 
 الدولي التفةةةةةةةنام  لو بنها جامعة في يتالتدر  هائة أل  ةةةةةةةاء دوليا المفةةةةةةةنفة العلمية بالمجالت المنشةةةةةةةور
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 الدولية البيانات قوا د في الُمسةةةجح للجامعة لبحثيا اإلنتاج و ةةةع  ر دقاك حفةةةر اوجد ال حاث - للجامعة
 .المستقبلية لخططها الجامعة   داد  ند الحسبار في اإلنتاج اهذ  ر الدقيقة البيانات تللك ت ع لكي

 :التساؤالت اآلتية وفي  وء ماسبك تحاول هذه الورقة البحثية اإلجابة  لو
 وما المعااار التي تعتمد  لاها؟ ؟التي عهرت بها جامعة بنها ما أهم التفنيفات العالمية للجامعات -1
 ؟التفنيفاتب  الميا و ربيا ومحليا بنهاما موقع جامعة  -2
 ؟العالمية التفنيفات في بنها جامعة لترتاب كمعيار العلمي لإلنتاج الدولي النشر لثارت ما -3
 ؟الدولية البيانات قوا د في ُمسجحال بنها بجامعة التدريت هائة   اءأل العلمي اإلنتاج حجم ما -4

 أهداف الدراسة:
 العلمي النشةةةةةةرالبوابة اإللكترونية للجامعة و  الكشةةةةةةم  ر مدى تلثار لهذه الدراسةةةةةةة في يالرئيسةةةةةةاتمثح الهدف 

 الميا وفقا للمعااار المعروفة لتفةةةةةةةنام الجامعات في العالم وتلثار ذلك  الدولي كمعيار لتفةةةةةةةنام الجامعات
أو الجامعات المفرية في سواء  لو مستوى الجامعات العالمية أو الجامعات العربية  بنها لو ترتاب جامعة 

 .كح تفنام

 حد د الدراسة:
  وهو  لو والتي عهرت بها جامعة بنها  قتفةةةرت الدراسةةةة  لو  ر  أشةةةهر التفةةةنيفات العالمية للجامعات

 ؛US News Education؛ تفةةةنام QS تفةةةنام  4CIUتفةةةنام   Webometricsالترتاب: تفةةةنام 
برا  الو ر النسةةةةةةبي لكح معيار   مر حاث التعريم بالتفةةةةةةنام وأهداف  والمعااار التي يقوم  لاها التفةةةةةةنام وال

و الجامعات المفةةةرية في  لو مسةةةتوى الجامعات العالمية أو الجامعات العربية أ بنهاوتو ةةةيح ترتاب جامعة 
 كما .2015 - 2012الفترج مر في كما تمت تغطية النتائت المتوفرج  لو مواقع التفةةةةةةةةنيفات  كح تفةةةةةةةةنام.

 حاث الدولية؛ البيانات قوا د في الُمسةةةجح بنها بجامعة التدريت هائة أل  ةةةاء البحثي اإلنتاج الدراسةةةة تشةةةمح
 .SCOPUS)) البيانات قا دج تتيحها التي المو و ات  لو بناًءا العلمي اإلنتاج ُاَوٌ  

 :البيانات جمع أد ات
 في المنهجية اإلجراءات مر بعدد وقام .]10[ civalSو ]SCOPUS ]9 بيانات قا دج  لو ر و الباحث   تمد
 منها: ذلك
ختيار البيانات قا دج  لو الدخول - Benha البحث مفطلح وتدوير Search Affiliation البحث حقح وال

University بالحقح. الخافة البحث نافذج في     
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    وكلياتها. بنها بجامعة الخافة الوثائك النتائت مر  ختيار -
 المنشورج. الوثائك وأشكال أنوا  كح اختيار -
 في البيانات تلك الباحث أخرج وقد  بنها بجامعة التدريت هائة أل  ةةةةةةةةةاء الفكرو  اإلنتاج بيانات حفةةةةةةةةةر -

 بيانات قا دج مر أكثر مر لتجميعها نتاجة التسةةةةةةةةةةةجيالت في التكرارات حذفو  EXCEL  كسةةةةةةةةةةةح شةةةةةةةةةةةكح
 والخروج اإلنتاج لهذا اإلحفةةةةةةائية التحليالت إلجراء تمهاًدا وذلك المو ةةةةةةو ي؛ التخفةةةةةةص في متشةةةةةةابهة
 اإلنتاج. هذا مالمح فهم  لو تسا د التي بالمؤشرات

 نتائج الدراسة
 جابة  لو التساؤالت اآلتية التي تحقك األهداف التي سعت  لاها:انطلقت هذه الدراسة لإل

؟  ما المعاللر التي تعتمد التي ظهرت بها جامعة بنها التساؤل األ ل: ما أهم التصنيفات العالمية للجامعات
 عللها؟

 وتوفلت الدراسة  لو أر:
مؤشةةةةةةةةةةةةةةرات   لو حجم  جامعة بنها قد عهرت في العداد مر التفةةةةةةةةةةةةةةنيفات الدولية المعروفة منها ما يعتمد في

التفةةةةةةةةنيفات  لمحة  ر هذه خر يعتمد في مؤشةةةةةةةةرات   لو النشةةةةةةةةر العلمي وفيما الينترنت واألالتواجد  لو اإل
 ومعااار تقيمها:

 تصنلع  يب متركسWebometrics  [11]: 
المرك  الوطني  وهو وحدج في (Cyber metrics Lab, CCHS) هذا التفنام معمح  لو   داد ويقوم

بمةةةةةةدريةةةةةةد في أسةةةةةةةةةةةةةةبةةةةةةانيةةةةةةا ويعرف بتفةةةةةةةةةةةةةةنام  (National Research Council, CSIC) للبحوث
(  بةةةةةةةدأ هةةةةةةةذا الةةتفةةةةةةةةةةةةةةةةنةةاةةم Web metrics Ranking of World Universities) الةةويةةبةةومةةتةةركةةت

  اهدف هذا التفةةةةنام بالدرجة 2015جامعة في  25000وبلغ  جامعة 16000 بتفةةةةنام 2004 سةةةةنة
األولو  لو حث الجهات األكاديمية في العالم لتقديم ما لداها مر أنشةةةةةةةةةطة  لمية تعكت مسةةةةةةةةةتواها العلمي 

 Ranking) جةةةامعةةةات  بةةةح ترتابةةةًا لموقع الجةةةامعةةةةالمتما   لو اإلنترنةةةت وليت ترتابةةةًا أو تفةةةةةةةةةةةةةةنيفةةةًا لل
Web.) ويعتمد  لو قيات أداء الجامعات اناار ويولاو مر كح سنة و شهر م في ويتم  مح هذا التفنا  

 .التما  –الح ور  -اإلنفتاح  -التلثار  :مر خالل مواقعها اإللكترونية  مر المعااار التالية

لداها لكي تتم  نترنت لعر  ماسةةةةةةةةةةةةةتفادج مر اإلالجامعات باإللت ام مؤشةةةةةةةةةةةةةر إل بمثابة ويعتبر التفةةةةةةةةةةةةةنام
ذا ما أرادت أو جامعة  حرا  تقدم في هذا الترتاب فإر  لاها أر تعاد  االسةةةةةةةةتفادج من  مر قبح اآلخرير. وال
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النعر في محتوياتها  لو اإلنترنت لتتناسب مع مكانتها العلمية وستجد أر مرك ها في التقايم قد تغار  لو 
 ويتم  مح هذا التفنام في الشهر األول والسابع مر كح سنة ميالدية.. في التفنيفات التاليةاألف ح 

 ويعتمد  لو قيات أداء الجامعات مر خالل مواقعها االلكترونية  مر المعااار التالية :
 : المعاللر التي لنطلق منها تصنلع لبرماتركس

يفةةةةةةةةةدر مر  لكتروني وفك ماالجامعة اإلفةةةةةةةةةد ب  حجم فةةةةةةةةةفحات موقع ويق :Presence معيار الحجم -1
 .اكسالادالام  ياهو  تقارير دورية لمحركات البحث جوجح

حاث اتم حسةةةةةةةةةةةةةةةاب  دد الملفات بلنوا ها المختلفة والتي تكور في  :Openess معيار الملفات الغنية -2
 محرك البحث وتنتمي لموقع الجامعة

لكترونيا تحت نطان موقع  حاث اتم حسةةةةةةةةةةةةةةةاب  دد األبحاث المنشةةةةةةةةةةةةةةورج  :Excellence معيار البحث -3
 .لها ومدى توفر التقارير والمجالت الدولية الجامعة

ويقفةةةةةةةةةةةد ب  الروابط الخارجية والبحوث العلمية التي لها رابط  لو موقع الجامعة ويتم  :Impact الرؤية -4
 .الحفول  لو هذه المعلومات مر محركات البحث المشهورج

 كتر ني للجامعات  الكليات على الشبكة العالميةالتصنلع الد لي للم قع اإلل S4ICU [12]: 
هتم بقيات ولكر ا Webometrics األسةةباني الويبوماتركتسةةترالي  يشةةب  تفةةنام  وهو تفةةنام  المي 

منعمات أو كاديمي مر كترونية للجامعات التي نالت اال تراف أو اال تماد األمدى شةةةةةةةةةةةةةةهرج المواقع اإلل
  ويعلر ذلك التفةةةةةةنام كح سةةةةةةتة أشةةةةةةهر  ويطلب مر كح الكليات والجامعات المشةةةةةةاركة في هائات دولية
كلية وجامعة اتم تفةةنيفهم  9000 يحتوو هذا التفةةنام  لو  ةةافة وتحداث بياناتها شةةهريًا  و التفةةنام 

التفةةةةةةةنام  لو ترتاب    ويهدف هذادولة 200  لو شةةةةةةةبكة اإلنترنت لدى وفقا لشةةةةةةةهرج موقعها اإللكتروني
الكليات والجامعات العالمية وفك شةةةةةةةةةةهرج وجماهارية الموقع اإللكتروني للجامعات بشةةةةةةةةةةكح تقريبي  وهو ال 

  يعتمد التفةةةةةنام لتعليم أو مسةةةةةتوى الخدمات المقدمةيفةةةةةنم مؤسةةةةةسةةةةةات التعليم العالي بناء  لو جودج ا
 ث محركات بحث مختلفة:الحالي  لو خمسة معااار مستقلة وتار متحا ج مستخرجة مر ثال

 .Google Page Rankتفنام جوجح  -
 .Alexa Traffic Rankتفنام أليكسا  -
 .Majestic Seo Referring Domainsنطاقات ماجساتيك ساو  -
 .Majestic Seo Citation Flowتدفك االقتبات مر ماجيستيك ساو  -
 .Majestic Seo Trust Flowتدفك الثقة بماجيستيك ساو  -
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 التفنام مر الجامعات والكليات تحداث بياناتها شهريًا وهي كالتالي:ويطلب هذا 
 معلومات  امة  ر اسم وموقع وتليفور الجامعة. .1
 اال تماد األكاديمي الذو حفلت  لي  الجامعة أو الكلية. .2
 ال مالة أو االشتراك في االتحادات الدولية للجامعات. .3
 في التعليم الجامعي ومرحلة الدراسات العليا.المراحح الدراسية  ومجاالت الدراسة بالجامعة   .4
 البعثات. .5
معلومات أخرى  ر )أ  ةةةةةةةةةةةةةاء هائة التدريت  الخدمات العامة  اإلسةةةةةةةةةةةةةكار  الحرم الجامعي  البرامت  .6

بعد  الدولية  التقويم األكاديمي  الربحية أو  دم الربحية  طرن تسةةةةةةجاح الطالب للدراسةةةةةةة  التعليم  ر 
 المنح الدراسية  المكتبة(.

 تصنلع كل  إس للجامعات QS: 
 هو تفةةةةةةةةنام سةةةةةةةةنوو للجامعات حول العالم ويتم نشةةةةةةةةره  بر الشةةةةةةةةركة البريطانية كواكاريلي سةةةةةةةةيموندت

Quacquarelli Symondos    والتي كانت باألفةةةةح تنشةةةةر تفةةةةنيفاتها  بر منشةةةةورات فةةةةحيفة التايم
لفةةةةةةةةةةحيفة التايم  للتعليم تفةةةةةةةةةةنام جامعات العالم “تحت اسةةةةةةةةةةم  2009وحتو  2004للتعليم العالي مر 

 .العالي وكواكاريلي سيموندت

شةةةةةةركة تقدم خدمات االسةةةةةةتشةةةةةةارج الدراسةةةةةةية والمهنية ولكنها الاوم تعنو ” كاو  ت“في البداية كانت شةةةةةةركة 
بشةةةةةةةؤور التعليم العالي والتفةةةةةةةنام العالمي للجامعات    ةةةةةةةافة  لو اهتمامها بالتفةةةةةةةنيفات اإلقليمية  لو 

ل الباسةةةةةةةفيك  ودول الاورواسةةةةةةةاوية  كما تعنو بإقامة المعار  المختفةةةةةةة مسةةةةةةةتوى دول شةةةةةةةرن اسةةةةةةةيا ودو 
 .بمؤسسات التعليم العالي  مومًا  وببع  البرامت المتخففة

ويعتبر التفةةةةةةةنام العالمي للجامعات الذو تقوم  لي  هذه المؤسةةةةةةةسةةةةةةةة  أحد أشةةةةةةةهر التفةةةةةةةنيفات العالمية 
كما و عت  2003بر مجلة ريتشارد المبر  ام للجامعات. تم تسليط ال وء  لو هذه الفكرج ألول مرج  

في ذلك الحار و ارج المالية البريطانية في توفةةةةةةةياتها االهتمام بترتاب الجامعات  لو مسةةةةةةةتوى العالم مما 
 .مر شلن  أر يسا د المملكة البريطانية في قيات مكانة جامعاتها  المياً 

حول العالم مرتبة حسةةب معااار أكاديمية  ألم جامعة 30تقريرًا سةةنويًا تفةةنم في  أكثر مر  QS تفةةدر
جامعة  إلفةةةةةةةةةةةةدار دلاح للجامعات  وذلك مر خالل اال تماد  500و لمية. كما تقوم بعمح مقارنة ألكبر 

 . لو معااار تقايم تتناول الهيكلية البناوية لكٍح مر هذه الجامعات
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تبدو مر األو ةةةةةا  المرّكبة  وما يما  هذا التفةةةةةنام أن  ال اتناول مؤشةةةةةرات سةةةةةطحية قد تخفي أكثر مما
داخح كح جامعة  بح اتعمك في تناول  تحلاح مقومات هذه الجامعات  لو تقايم مستوى التعليم الذو تقدم  
الجامعات المفةةنفة  وجودج بحوثها األسةةاسةةية والتطبيقية  وتوفةةام قدرات خريجاها في المراحح التعليمية 

ها الدولي. وفي سةةباح و ةةع هذه المعااار في شةةكح متغارات األسةةاسةةية والعليا  باإل ةةافة أي ةةًا  لو موقع
 .ة في تقايم الجامعاتييمكر قيات مؤشراتها  حّدد التفنام أو انًا ألدوات  الرئيس

وقد أثنت العداد مر الجامعات العالمية  لو هذا التقايم  الذو أفةةةةةةةةةةبح مقياسةةةةةةةةةةًا تتابع  الجامعات لتطوير 
 .أدائها والوفول  لو شهرج أكبر

 كلع لتم تقليم  المقارنة بلن الجامعات؟
 :تعتمد كاو ات  لو  دج  وامح في التفنام وهي

حاةةث اتم سةةةةةةةةةةةةةةؤال األسةةةةةةةةةةةةةةةةاتةةذج واألكةةاديماار حول العةةالم  ر رأاهم  (:%40عررامرري تقليم النظرا     .1
بالجامعات التي تنج  أف ةةح األبحاث في مجالهم  ويتم التوافةةح مع األسةةاتذج مر خالل قوائم بريدية 

 .التو يع الجغرافي والمسميات الوعيفية للمشاركار QS واستبيانات يقومور باإلجابة  لاها. وقد نشرت
وهو مقيات كالسةةةةةةةيكي تعتمده العداد مر نعم  (:%20لتدريس إلى الطالب  نسرررربة أعهررررا  هلئة ا .2

 .التفنام
بشةةركة متخفةةفةةة  QS تسةةتعار (:%20األبحاث المنش رة ألعها  هلئة التدريس  معدل النشر   .3

لتجمع كةةافةةة المرات التي ذكرت أبحةةاث كةةح جةةامعةةة كمراجع في أبحةةاث أخرى  حاةةث أر ذكر بحةةث 
 .  وأهمات معّار كمرجع هو دلاح نجاح

 2005تم طرح هذا المسةةةةةةةةةةةةةةح في  (:%10اسرررررررررتطالا  را  جهات الت ظلع عن خريجي الجامعة   .4
 ما اجعل  مقياسةةةةةةةًا لجودج التعليم.انطالقًا مر أر أرباب العمح اتبعور جودج التعليم للدراسةةةةةةةات العليا  م

أهمية الشةةةةةةةةةهادج الجامعية وهو أمر اختلم  لي   لكن  يعتبر ذو أهمية في  الم الاوم  الذو تعتمد في  
 . لو قدرتها في تلمار توعام جاد لحاملها

حاث ادرت هذا الجانب النسبة التي تتيحها الجامعة للطالب األجانب  :(%5  نسبة الطالب األجانب .5
 .حول العالم

حاث ادرت هذا الجانب النسةةةةةةةةةبة التي تتيحها الجامعة ل سةةةةةةةةةاتذج  (:%5نسرررررربة األسررررررات ة األجانب   .6
 ل العالم.األجانب حو 

  ل  إس نل ز“تصنلع” US News Education: 
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التفةةةةةةةةةةةةةةنيفةات التي تعتمةد  لو البيةانةات الببلاومتريةة والمعةااار البحثيةة المقةدمةة مر سةةةةةةةةةةةةةةكوبوت مر عةد ي
Scopus  ج ء مر مؤسةةةةسةةةةة ال سةةةةفار للبحوث والتي هيElsevier Research Intelligence  حاث

ترك   لو مخرجات وأداء البحث األكاديمي للمؤسةةةةةةسةةةةةةة وليت برامجها المنففةةةةةةلة الخافةةةةةةة بالبكالوريوت 
جامعة بالمنطقة  800شةةةةةةةةةةةملت الخطوج األولو في  جراء التفةةةةةةةةةةةنام العام أكثر مر و  والدراسةةةةةةةةةةةات العليا.

  مع خبراء العربيةةة لتحةةداةةد أو منهةةا سةةةةةةةةةةةةةةتكور مؤهلةةة إلدراجهةةا في التحلاةةح حاةةث تعةةاونةةت او  ت ناو 
الببلاومترية في مؤسسة ال سفار لتحداد الفترج ال منية التحلالية للتفنيفات وقد شملت: األبحاث المنشورج 

  وقد تم اختيار هذه الفترج ألر الكثار مر الجامعات بالمنطقة 2013 لو  2009في خمت سةةةةةةةةةةةةنوات مر 
بكلياتها في المجالت  لو جانب خافةةةةةةةة العربية بدأت فقط مؤخرا في التلكاد  لو أهمية نشةةةةةةةر األبحاث ال

 91ةةةةةةةةةةةةةةةوفي السيان نفس  جاءت الخطوج الثانية لحساب التفنيفات الخافة بال نشغال بإجراء األبحاث.اإل
جامعة وذلك  ر طريك االسةةةةتعانة بمؤشةةةةرات ونسةةةةب التفةةةةنام التسةةةةعة التي حددتها او  ت ناو  لقيات 

. 2013 لو  2009مخرجات البحوث باإل ةةةافة  لو األداء حاث رك ت جميع المؤشةةةرات  لو الفترج مر 
ورات التي وتؤكد القياسةةةةةات  لو أر النسةةةةةب متسةةةةةاوية تقريبا بالنسةةةةةبة ألهمية النشةةةةةر في المجالت والمنشةةةةة

 .(1)جدول  ستعار بها باحثور اخرور  لو جانب وجود بحث تم اقتباس  كثارا في هذا المجال 

  بهدف السةةةماح للطالب وأولياء أمورهم ألف ةةةح جامعات المنطقة العربية”  او  ت ناو “تلتي تفةةةنيفات و 
دولة    ةةةةةةافة  لو  16جامعة في  91بإجراء مقارنات دقيقة بار تلك المؤسةةةةةةسةةةةةةات التعليمية التي تشةةةةةةمح 

مجااًل  تشةةةةةةةةمح التخفةةةةةةةةفةةةةةةةةات الرئيسةةةةةةةةية  مثح:  لوم الهندسةةةةةةةةة  والطب   16تفةةةةةةةةنيفات منففةةةةةةةةلة في 
 .والريا يات  والكمباوتر  والعلوم االجتما ية

 ( مؤشرات تفنام او  ت ناو  والو ر النسبي لها1جدول )
 النسبة مؤشر التصنلع

 %30 المنشورات

 %5 المنشورات المستشهد بها

 %5 النسبة المئوية للمنشورات التي تم اقتباسها

 %20 االقتباسات

 %10 تلثار االقتبات المو ور  لو المجال
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 النسبة مؤشر التصنلع

 %5 في المائة 10 دد المنشورات التي تم اقتباسها بكثرج في أ لو 

 %5 في المئة 10النسبة المئوية إلجمالي المنشورات في أ لو 

 %10 في المائة 25في أ لو   دد المنشورات التي تم اقتباسها بكثرج

 %10 في المئة 25النسبة المئوية إلجمالي المنشورات في أ لو 

 ؟الد لية التصنيفاتب عالميا  عربيا  محليا بنهاما م قع جامعة  التساؤل الثاني:

 الرقمية  االنترنت( لكتر نى على شبكة المعل ماتحسب م قعها اإل جامعة بنها ترتلب 
لكترونية فو نشةةةةةةةةةةةةةر األبحاث العلمية  لو الدور الحاوى والمتنامو للمواقع اال أهمية هذا النو  مر التقايم ترجع 

  والكلفة    الوج  لو السةةةةةةةةةةةهولة والسةةةةةةةةةةةر ة e-journalsةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  وهو ما يعرف بوتارها مر المواد األكاديمية
مواقع نشةةةاطات األسةةةاتذج والباحثار  ل  كما تشةةةمح تلك اطال  فو كح وقت  وأى مكارمكانية اإلال   و المنخف ةةةة

برا  مكانتها  أو ما ال   و ثراء أداء الجامعة العوامح الو    وتؤدى محفةةةةةةةةةةةلة تلكوالتوافةةةةةةةةةةةح بانهم وبار طالبهم
 .Global performance and visibility of the universityةيعرف ب

 :Webometrics ترتلب جامعة بنها في تصنلع  يب ملتركس -1
 والعاملار التدريت وهائة للطالب تسةةةةةةةةةةةةمح واجهة هناك تكر لم بنها لجامعة اإللكترونية البوابة تياب في

 والتطبيقات والبحثية األكاديمية المعلومات  تاحة مع الجامعي المجتمع مع بالتوافةةةةةةةةةةةةةح وال وار بالجامعة
 تةةةالوجالك تعر  اللغةةةات متعةةةددج بوابةةةة هنةةةاك تكر لم 2009 منتفةةةةةةةةةةةةةةم وحتو. المختلفةةةة والخةةةدمةةةات
 الفةةةةةةةةةةةةةعاد  لو الجامعة لموقع الترتاب األكاديمي تلثر وقد الجامعة  المقامة في واألنشةةةةةةةةةةةةةطة األكاديمي
 التوجةةة  2009 سةةةةةةةةةةةةةةبتمبر في جةةةاء هنةةةا ومر .اإللكترونيةةةة البوابةةةة هةةةذه مثةةةح بغيةةةاب والعةةةالمي المحلي

 جامعة بنهاترتاب ( يعر  تطور 2والجدول ) بنها لجامعة اإللكترونية البوابة  نشةةةةةةاء نحو اإلسةةةةةةتراتاجي
 .2015 - 2011في الفترج مر  في تفنام الويب العالمي للجامعات
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 .2015 - 2011في الفترج مر  في تفنام الويب العالمي للجامعات جامعة بنها( ترتاب 2جدول رقم )

( ار البوابة اإللكترونية بجامعة بنها حققت تقدما تار مسبون فو التفنام 2ات ح مر البيانات بجدول )
 :حاث أن  فيللمواقع الجامعية والتعليمية   Webometricsالعالمي 

 2012لنالر  -
(  94موقع فو أفريقيا فو المرك  ) 100 ن مت جامعة بنها ألول مرج فو تاريخها  لو قائمة أف ح 

 2011فو اولاو  10250 لو العالم بانما كار فو المرك   6120وجاء موقع الجامعة فو المرك  
اناار  - 2011أشةةةةةةةةةةةةةةهر اولاو  6موقع جامعي فو العالم خالل  4130محققا بذلك قف ج وتقدم  لو 

2012 . 
 :2013لنالر  -

 لو  Webometricsحققت البوابة اإللكترونية لجامعة بنها  دج  نجا ات في التفةةةةةةةةنام العالمي  قد
 :النحو التالي

  30للمرج الثانية تعح البوابة اإللكترونية لجامعة بنها  ةةةمر نادو المائة في العالم العربي بترتاب 
وكةةانةةت  2012في اولاو  45بانمةةا كةةار ترتابهةةا   2013 لو جةةامعةةات العةةالم العربي في انةةاار 

 خارج التفنام قبح ذلك.

 العام
 تقليم شهر ل لل  تقليم شهر لنالر

 مفر  ربيا افريقيا  الميا مفر  ربيا افريقيا  الميا

2015 1419 16 12 4     

2014 1590 16 13 6 1493 17 13 5 

2013 2573 35 30 6 4117 79 70 14 

2012 6120 94 Not ranked 19 3280 46 45  

2011 10250 Not ranked Not ranked  10250 Not ranked Not ranked  
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  35للمرج الثالثة تعح البوابة اإللكترونية لجامعة بنها  ةةةةةةةةةةةةةةمر نادو المائة في قارج أفريقيا بترتاب 
في انةةاار  94و 2012 في اولاو 46بانمةةا كةةار ترتابهةةا  2013 لو جةةامعةةات أفريقيةةا في انةةاار 

2012. 
  لو  2573تحقك البوابة اإللكترونية لجامعة بنها تقدما كبارا في التفةةةةةةةةنام بترتاب للمرج الرابعة 

 لو العالم  6120و 2012 لو العالم في اولاو 3281بانما كار ترتابها  2013العالم في اناار
 في اولاو. 10250و 2012في اناار 

  جامعة  59ادت بار  لي المرك  السةةةةةةة 2013حفةةةةةةةلت البوابة اإللكترونية لجامعة بنها في اناار
جامعة  -جامعة المنفةةةةةةةةورج   -الجامعة األمريكية  -وأكادمية مفةةةةةةةةرية وذلك بعد جامعة القاهرج 

جامعة  –جامعة اإلسةةةةةةكندرية  –جامعة  ار شةةةةةةمت ومتقدمة  لو:  جامعة ال قا يك   -أسةةةةةةاوط 
معة قناج جا –جامعة طنطا  –جامعة المنيا  –جامعة حلوار  –الجامعة األلمانية  –كفر الشةةةةةةةةةةةاخ 

جامعة العاشةةةةةر  –األكاديمية العربية للعلوم  –جامعة األ هر  –جامعة جنوب الوادو  –السةةةةةويت 
 .أكاديمية األ هر الشريم –جامعة المنوفية  –جامعة سنجور باإلسكندرية  –جامعة الفاوم  –

 :2014لنالر  -
 اناارحققت البوابة اإللكترونية بجامعة بنها نجاحا تار مسةةةةةةةةةةةةةةبون  الميا طبقا للتفةةةةةةةةةةةةةةنام العالمي 

 لو  330حاث جاءت في المرك    Webometrics - openness rankلمؤشةر اإلنفتاح 2014
  .موقع تعليمي في العالم ١٢٠٠٠(  لو 2013 اولاوفي  434العالم )بانما كانت في المرك  

 :2014ل لل   -
حققةةت البوابةةة االلكترونيةةة للجةةامعةةة  نجةةا   ةةالمي جةةداةةد فقةةد تخطةةت نحو مةةائةةة جةةامعةةة في العةةالم في 

 لو المرك   1591أشةةةهر )مر المرك   6وذلك خالل   webometrics م ةةةمار التفةةةنام العالمي
 :حاث( 3)جدول جامعة(  12000 لو نحو  1493

 ( حفةةةةةةةةةةةةح  لو المرك  الخامت  لو الجامعات المفةةةةةةةةةةةةريةTop 5)  مريكية األ –بعد القاهرج– 
 .اإلسكندرية –المنفورج 

  طنطا  –أسةاوط  –حلوار  -ال قا يك  –مر الجامعات المفةرية ومنها  ار شةمت  52تخطو– 
 .السادات –كفر الشاخ 

  الكندية  –الفرنسةةةةةةةةةةية  –البريطانية  –تقدم  لو العداد مر الجامعات الخافةةةةةةةةةةة ومنها األلمانية– 
 .األهرام -أكتوبر 6 –الناح  -المستقبح  –ساناء  –الروسية  –اليابانية 
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   حفانا  ربيا 971( متخطيا 984 ربيا )مر  13حفح  لو المرك. 
   حفانا  فريقيا 1291( متخطيا 1307 فريقيا )مر  16حفح  لو المرك. 

 

 2015لنالر  -
الجةةامعةةات  فةةةةةةةةةةةةةةةح  لو المرك  الثةةالةةث  لوتحققةةت البوابةةة الجةةامعةةة  نجةةا ا  ةةالميةةا جةةداةةدا فقةةد قف ت ل
جامعة  58أي ةةةةةةةةا في المرك  الرابع  لو  تالمفةةةةةةةةرية الحكومية )بعد القاهرج والمنفةةةةةةةةورج( وأفةةةةةةةةبح
 ربيًا  12كما حفةةةةةةةلت الجامعة  لو المرك   .حكومية وخافةةةةةةةة )بعد القاهرج واألمريكية المنفةةةةةةةورج(

 . المياً  1419 فريقيا والة 16والة

 "2014فدار اولاو "  الويب العالمي للجامعات ( ترتاب أول  شر جامعات مفرية في تفنام3جدول )
الترتلب 
 المحلي

الترتلب 
 المعيار اسم الجامعة العالمي

 التملز االنفتاح التأثلر الت اجد
 633 1361 142 800 جامعة القاهرج 358 1
 1047 2944 853 1136 جامعة المنفورج 911 2
 996 2502 2072 1382 جامعة اإلسكندرية 1223 3
 2259 1426 2004 1728 جامعة بنها 1493 4
 2259 1426 2004 1728 جامعة ال قا يك 1729 5
 1283 2068 5911 3404 جامعة أساوط 2195 6
 1718 1738 8012 2130 جامعة المنيا 2575 7
 1530 5093 6840 3990 جامعة طنطا 2996 8
 1980 4891 6067 5274 جامعة حلوار 3150 9
 1584 6146 7887 2833 المنوفيةجامعة  3292 10
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 2015فدار اناار  ( ترتاب جامعة بنها  لو المستوى المحلي في تفنام ويبومتركت 1شكح )

 

 (: تطور الترتاب العالمي لمؤشر ويبوماتريكت لموقع جامعة بنها2شكح )

 

  4ICU" 4 Universities & Colleges International" صنلع جامعة بنها علىت -2
وقد  نتشةةةار وخدمات الموقع اإللكتروني للجامعة  لو شةةةبكة اإلنترنت التفةةةنام  لو مدى  هذا يعتمد

 السةةابعو  االفريقية  لو مسةةتوى الجامعات 25 لو مسةةتوى العالم و 1764 المرك  بنهاحتلت جامعة  
 Universities & Colleges 4 لو مسةةةةةتوى الجامعات العربية  وذلك  ةةةةةمر تفةةةةةنام منعمة
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International "4ICU"   للمواقع اإللكترونية للجامعات  لو شةةةةبكة اإلنترنت   ةةةةمر قائمة أف ةةةةح
 .2015عالمية بالتفنام اناار ال اتجامعال

ويهدف هذا التفنام  لو ترتاب الكليات والجامعات العالمية وفك شهرج وجماهارية الموقع اإللكتروني 
لدولاار  لو معرفة مدى جماهارية وشةةهرج أو جامعة للجامعات بشةةكح تقريبي وذلك يسةةا د الطالب ا

 .أو كلية في دولة أجنبية أخرى 

 :QS تصنلع كل  اس -3
(  سمعة %30مؤشرات  رئيسية في مقدمتها السمعة األكاديمية ) 9المعااار العالمية للتفنام تت مر 

اإلنترنت حسةةةةةةةب (  تلثار شةةةةةةةبكة %20(  نسةةةةةةةبة الطالب  لو أ  ةةةةةةةاء هائة التدريت )%20الموعفار )
(  نسةةةةةةةةةةبة الطالب الدولاار %2.5(  نسةةةةةةةةةةبة أ  ةةةةةةةةةةاء هائة التدريت الدولاار )%10مقاايت اإلنترنت )

(  %5(  اقتبةاسةةةةةةةةةةةةةةةات البحثيةة ل وران البحثيةة )%5) نسةةةةةةةةةةةةةةبةة الموعفار مر حملةة الدكتوراه %( 2.5)
  .%scoups (5)قوا د بيانات  اإلسهامات البحثية لكح   و هائة تدريت حسب نعام

التفةةةةةةةةةةةةةةنام يعكت مكانة الجامعة في مجاالت مختلفة كالبحث العلمي وتنو  طلبتها وهائتها ونعرا الر 
جامعة بنها و ةةةةةةعت   فقد التدريسةةةةةةية   ةةةةةةافة  لو نو ية البرامت التي توفرها وبراءات االخترا  المسةةةةةةجلة

يمية والبحثية وانتهاًء خطة  سةةةةةةةةةةةتراتاجية للنهو  بكافة الخدمات التي تقدمها الجامعة بدًا بالخدمات التعل
ول مرج في هذا الجامعة وأل لحتالبإانعكت مردود ذلك  الخدمة المجتمعية بدورها الفا ح في منعومة 

بار الجامعات  13 لو مسةةةةةةةتوى الجامعات العربية ورقم  81( الترتاب رقم 2015فةةةةةةةدار  التفةةةةةةةنام )
 .(4)الحكومية والخافة المفرية جدول 

 للجامعاتQS  في تفنام بنها( ترتاب الجامعة 4)جدول 
 الترتلب الجامعة

Cairo in University American The 590.4 
University Cairo 979.5 
University Alexandria 1273.2 
University Shams Ain 1370.1 
University Mansoura 3146.2 
University Azhar Al 3743.8 
University Assiut 4039.2 

http://www.topuniversities.com/universities/american-university-cairo/undergrad
http://www.topuniversities.com/universities/cairo-university-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9/undergrad
http://www.topuniversities.com/universities/alexandria-university/undergrad
http://www.topuniversities.com/universities/ain-shams-university/undergrad
http://www.topuniversities.com/universities/mansoura-university/undergrad
http://www.topuniversities.com/universities/al-azhar-university/undergrad
http://www.topuniversities.com/universities/assiut-university/undergrad
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University Zagazig 4833.1 
Egypt in University British 51-60NaN 

University Tanta 51-60NaN 
University Helwan 51-60NaN 
University Canal Suez 71-80NaN 
University Benha 81-90NaN 
University Minia 91-100NaN 
University 6 October 91-100NaN 

 :“US News Education” تصنلع ل  إس نل ز -4
م أكثر 2015" ألف ةةةةةةةةةةةةةةةح جامعات المنطقة العربية لعام US News "او. ت. ناو  امتفةةةةةةةةةةةةةةنيعتبر 

جامعة في  91شةةمولية حول مؤسةةسةةات التعليم العالي في المنطقة  وتشةةتمح التفةةنيفات منفةةات التقايم 
مجااًل تشةةةةةمح التخفةةةةةفةةةةةات الرئيسةةةةةية مثح  لوم  16دولة  باإل ةةةةةافة  لو تفةةةةةنيفات منففةةةةةلة في  16

وترك  التفةةةةنيفات في المنطقة العربية   .الهندسةةةةة  والطب  والريا ةةةةيات  والكمباوتر والعلوم االجتما ية
تتبع "  التي Scoups تسةةةةةةةتند  لو بيانات ومقاايت بحثية مقدمة مر قبح قا دج بيانات "سةةةةةةةكوبوت والتي

  بفةةةورج محددج  لو  جمالي األبحاث األكاديمية للمؤسةةةسةةةات. Elsevier فارسةةة لادار النشةةةر العالمية 
المؤشةةةةةةةةةةةةةةرات وتهتم هةةذه المنهجيةةة بةةالعوامةةح التي تقيت األداء البحثي  وذلةةك بةةاسةةةةةةةةةةةةةةتخةةدام مجمو ةةة مر 

الببلومترية  مثح؛ المنشورات واالقتباسات المرجعية. وتمتلك كح جامعة مفّنفة في العالم العربي ففحة 
الخافةةةة  تحتوو  لو معلومات وتفافةةةاح مؤشةةةرات التفةةةنام usnews.com  لو الموقع اإللكتروني

 (.5بها جدول )

 وترتاب جامعة بنها لكح مؤشر US News ( مؤشرات تفنام او ات ناو 5جدول )

 ترتلب جامعة بنها النسبة مؤشر التصنلع

 41# %30 المنشورات

 40# %5 المنشورات المستشهد بها

 56# %5 النسبة المئوية للمنشورات التي تم اقتباسها

 40# %20 االقتباسات

http://www.topuniversities.com/universities/zagazig-university/undergrad
http://www.topuniversities.com/universities/british-university-egypt/undergrad
http://www.topuniversities.com/universities/tanta-university/undergrad
http://www.topuniversities.com/universities/helwan-university/undergrad
http://www.topuniversities.com/universities/suez-canal-university/undergrad
http://www.topuniversities.com/universities/benha-university/undergrad
http://www.topuniversities.com/universities/minia-university/undergrad
http://www.topuniversities.com/universities/october-6-university/undergrad
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 57# %10 تلثار االقتبات المو ور  لو المجال

 41# %5 في المائة 10اقتباسها بكثرج في أ لو  دد المنشورات التي تم 

 56# %5 في المئة 10النسبة المئوية إلجمالي المنشورات في أ لو 

 38# %10 في المائة 25 دد المنشورات التي تم اقتباسها بكثرج في أ لو 

 49# %10 في المئة 25النسبة المئوية إلجمالي المنشورات في أ لو 

بانما وفةةةةةةةح ترتابها في هذا  بشةةةةةةةكح  ام   لو الجامعات العربية 44بنها الترتاب رقم هذا وقد احتلت جامعة 
 لو مسةةةةةةةةةةةةتوى الجامعات  30خذت الترتاب رقم أوفي الكيمياء  37رقم   لوالتفةةةةةةةةةةةةنام لتخفةةةةةةةةةةةةص الفا ياء 

 العربية.

 ؟ العالمية التصنيفات في الجامعة لترتلب كمعيار العلمي لإلنتاج الد لي النشر تأثلر ماالتسا ل الثالث: 
 Ranking Web Worldفي تفةةةةةةةةةةةةةةنام الويب للجامعات العالمية ) تلثاره لعلميللنشةةةةةةةةةةةةةةر الدولي لإلنتاج ا

Universities معياًرا خاًفا بالتما   ويشتمح  لو  دد األوران العلمية المنشورج في المجالت الدولية  الية )
%(  ومر الُمالحظ أر تفةةنام الويبومتركت قد أ طو 15) التلثار  وخفةةص لهذا المعيار و ر نسةةبي مقداره

هتمامات   النشةةةةةةةةر الدولي أقح نسةةةةةةةةبة في التقايم  فلقد جاء في الترتاب األخار للمعااار؛ وذلك ألر للتفةةةةةةةةنام 
امعة ووجود أخرى في التقايم خافةةةةةةةةةةة بالوجود اإللكتروني للجامعة  لو اإلنترنت مر خالل  نشةةةةةةةةةةاء موقع للج

 بها. مستود  رقمي خاص

معيار خاص بةةةاالستشهادات  اهدف  لو تقايم نتائت بحوث الجامعات مر خالل قيات  QSةةةوو ع تفنام ال
%(  وجاء هذا المعيار في الترتاب الرابع 20مدى االسةتشةهاد بها  وخفةص ل  التفةنام و ًنا نسةبًيا بمقدار )

قد أَْ َطو للنشر الدولي األهمية  QSةةةةكمعيار مستقح بذات   مر المعااار األخرى  ونالحظ هنا أر تفنام ال
الثانية في التقايم للجامعات  حاث  ن  ف ةةةةةح معيار السةةةةةمعة األكاديمية للمؤسةةةةةسةةةةةة وأَْ طاها و نًا نسةةةةةبيًا أ لو 

(40.)% [13] [14], 

الُمسرررجي في ق اعد البيانات  بنهاألعهرررا  هلئة التدريس بجامعة  العلميما حجم اإلنتاج  التسررراؤل الرابع:
 الد لية ؟

( Affiliation IDsكثر مر ملم تعريم )أر جامعة بنها لها أ  Scopusات ةةةةةةةةةةةةةةح مر تقارير قوا د بيانات
العلمي وتلك الحسةةةةةةةةةةةةةةةابات هي  همنتاج طريقة كتابة اسةةةةةةةةةةةةةةم الجامعة  لو ل نتاجة  دم توحاد هائة التدريت
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Banha University  بحث 1483يحتوو  لو  Banha University Faculty of Science  يحتوو
 يعهر و   بحةةةةةةةث 115يحتوو  لو  Benha High Institute of Technologyبحةةةةةةةث و 1197 لو 

 جامعة بنهاالملم التعريفي لب   ةةةةةةةةةةةةةةاء هائة التدريتأل العلمياإلنتاج  (6( والبيانات بالجدول )3الشةةةةةةةةةةةةةةكح )
Banha University والذو ُيحعو بالنشةةةةةةةةةةةر في قا دج بيانات Scopus  حتو  اً بحثي (  مال1483)قد بلغ

 لو أ ر المجال الهندسةةةةةةةةةةةي سةةةةةةةةةةةجح ل( ب7) يعهر جدول  كما مو  ا  لو مجاالت بحثية مختلفة 2014 نهاية
كما  نتاج العلمي للجامعة.% مر مجمح اإل13.6بحث بنسةةبة  326معدل للبحوث الدولية المنشةةورج المنشةةورج 

( قائمة 8كما او ةةةةح جدول ) ( البحوث المنشةةةةورج مو  ا  لو حسةةةةب مجاالت بحثية مختلفة.7يعهر جدول )
 100( قائمة اف ح 9اهم الدوريات العلمية التي تم نشر االنتاج العلمي لجامعة بنها خاللها  ويو ح جدول )

 النشر السفار. باحث بناء  لو  دد البحوث الدولية المنشورج بالدوريات العلمية لدار
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 2014 – 2010 مر الفترج في المختلفة البحثية للمجاالت وفقا بنها بجامعة علميال اإلنتاج (3شكح )

 
والذو ُيحعو بالنشر " Banha University" بنهاأل  اء هائة التدريت بجامعة  العلمياإلنتاج ( 6جدول )

  SCOPUS في قا دج بيانات
 Overall 2010 2011 2012 2013 2014 
Publications 1483 228 234 273 363 385 
Publications (growth %) 68.9      
Citations 4065 1198 1064 678 790 335 
Authors 1114 249 268 343 392 419 
Authors (growth %) 68.3      
Citations per Publication 2.7 5.3 4.5 2.5 2.2 0.9 
Field-Weighted Citation Impact 0.68 0.6 0.69 0.52 0.83 0.71 
Outputs in Top Percentiles (top 10%) 6.9% 5.3% 6.0% 2.9% 8.3% 10.1% 
Publications in Top Journal Percentiles 
(top 10% by SNIP) 

11.0% 8.7% 10.4% 10.2% 10.2% 13.7% 

International Collaboration (%) 34.5% 32.9% 34.2% 28.2% 32.0% 42.6% 
Academic-Corporate Collaboration (%) 0.5% 0.9% 1.3% 0.7% 0.3% 0.0% 

© 2015 Elsevier B.V. All rights reserved. SciVal ® is a registered trademark of Reed Elsevier 
Properties S.A., used under license. 
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 البحوث المنشورج مو  ا  لو حسب مجاالت بحثية مختلفة (7جدول )

 النسبة عدد البح ث المنش رة المجال البحثي
Multidsciplinary 64 2.7 

Medicine 261 10.9 
Veterinary 67 2.8 

Biochemistry, Genetics and Molecular biology 138 5.8 
Agriculture and biological sciences 108 4.5 

Environmental science 76 3.2 
Energy 80 3.3 

Engineering 326 13.6 
Materials science 210 8.8 

Chemical engineering 107 4.8 
Chemistry 237 9.9 
Physics 227 9.5 

Mathematics 163 6.8 
Computer science 154 6.4 

Other 180 7.5 

 

  



ول للمكتبات بجامعة بنهاالعلمي األ المؤتمر  
2015نوفمبر  25-24"تحديات المكتبات الجامعية في االلفية الثالثة"   

23 
 

 2014 - 2010في الفترج مر  لفئات المجالت العلميةوفقا  بجامعة بنهاعلمي المنشور اإلنتاج ال( 4شكح )

 
 اج العلمي لجامعة منها مر خاللهاهم الدوريات العلمية التي تم نشر االنتلقائمة ب (8جدول )

Journal Publications Citations Authors 
Citations 

per 
Publication 

Source-
Normalized 
Impact per 

Paper (SNIP) 

Impact per 
Publication 

(IPP) 

SCImago 
Journal 

Rank (SJR) 

Life Science Journal 39 6 67 0.2 0.245 0.155 0.161 

Global Veterinaria 23 36 35 1.6 0.439 0.368 0.238 
Journal of Applied 
Sciences Research 

21 22 29 1 0.495 0.214 0.133 

Australian Journal of 
Basic and Applied 
Sciences 

14 24 19 1.7 0.472 0.241 0.145 

International Journal 
of Electrochemical 
Science 

13 72 6 5.5 0.88 1.689 0.507 
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Journal Publications Citations Authors 
Citations 

per 
Publication 

Source-
Normalized 
Impact per 

Paper (SNIP) 

Impact per 
Publication 

(IPP) 

SCImago 
Journal 

Rank (SJR) 

Construction and 
Building Materials 

12 52 6 4.3 2.499 2.761 1.486 

Ain Shams 
Engineering Journal 

12 26 21 2.2 0.912 1.179 0.362 

Spectrochimica Acta - 
Part A: Molecular and 
Biomolecular 
Spectroscopy 

11 72 11 6.5 1.166 2.386 0.595 

Middle East Fertility 
Society Journal 

11 4 13 0.4 0.238 0.24 0.152 

Egyptian Journal of 
Histology 

11 0 14 0 0.036 0.035 0.111 

Parasitology Research 10 44 12 4.4 1.115 2.208 0.886 
Applied Mathematical 
Sciences 

9 2 6 0.2 0.853 0.507 0.335 

Journal of African 
Earth Sciences 

9 23 6 2.6 1.157 1.487 0.557 

Egyptian Journal of 
Chemistry 

9 0 16 0 0.021 0.01 0.101 

International Journal 
of Virology 

9 5 13 0.6 0.49 0.34 0.195 

Egyptian Journal of 
Radiology and 
Nuclear Medicine 

9 3 6 0.3 0.166 0.168 0.128 

World Applied 
Sciences Journal 

9 9 10 1 0.714 0.33 0.322 

Zeitschrift fur 
Naturforschung - 

8 13 5 1.6 0.535 0.901 0.31 
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Journal Publications Citations Authors 
Citations 

per 
Publication 

Source-
Normalized 
Impact per 

Paper (SNIP) 

Impact per 
Publication 

(IPP) 

SCImago 
Journal 

Rank (SJR) 

Section A Journal of 
Physical Sciences 
Applied Mathematics 
and Computation 

8 24 6 3 1.378 1.716 0.958 

Arabian Journal of 
Geosciences 

8 12 5 1.5 0.606 0.667 0.29 

المنشورج في الفترج مر باحث بجامعة بنها مر خالل  دد البحوث الدولية  100قائمة اف ح  (9جدول )
2010-2014 

Name Publications 
Most 
recent 

publication 
Citations 

Citations 
per 

Publication 

Field-
Weighted 
Citation 
Impact 

h-index 

Khader, Mohammed Meabed 44 2014 286 6.5 1.98 12 
Amin, Alaa Sayed 30 2014 111 3.7 0.83 18 
Azar, Ahmad Taher 30 2014 53 1.8 2.53 7 
Abdallah, Metwally 29 2014 235 8.1 1.26 12 
Shalabi, Ahmad Said 22 2014 32 1.5 0.32 13 
Megahed, Ahmed M. 21 2014 28 1.3 0.24 5 
Mahmoud, Mostafa Abd El 
Hameed 20 2013 50 2.5 0.49 10 

Ahmed, Ibrahim S. 19 2014 90 4.7 0.68 10 
Heikal, Mohamed 17 2014 49 2.9 1.17 12 
Sheha, Eslam M. 17 2014 49 2.9 0.62 5 
Zoheir, Basem Ahmed 16 2014 55 3.4 0.55 8 
Lashin, Aref 15 2014 43 2.9 1.26 4 
Aly, Sayed S. 14 2014 19 1.4 0.17 16 
Ali, Ahmed Farag 12 2014 50 4.2 0.89 8 
Mahmoud, Tamer Samir 12 2014 59 4.9 0.93 8 
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Name Publications 
Most 
recent 

publication 
Citations 

Citations 
per 

Publication 

Field-
Weighted 
Citation 
Impact 

h-index 

Nassar, Mostafa Y. 12 2014 47 3.9 0.92 3 
El-Gendy, Bahaa El-Dien M. 11 2014 81 7.4 0.64 7 
Gabal, Mohamed Abd El Fattah 11 2014 86 7.8 1.27 11 
Abdallah, Said Elshahat 10 2014 35 3.5 1.02 5 
Bendary, Fahmy Metwally Ahmed 10 2013 33 3.3 1.05 4 
El-Sayed, Gamal Owes 10 2014 100 10 2.12 6 
Kandiel, Mohamed M M 10 2014 18 1.8 0.53 4 
Soliman, Kamal A. 10 2014 6 0.6 0.07 3 
Abd-Allah, Mousa A. 9 2014 1 0.1 0.18 1 
Aboubakr, Mohamed Hafez 9 2014 8 0.9 0.42 2 
El-Mansy, Mabrouk Kamel 9 2014 41 4.6 1.2 10 
El-Shaarawy, Mervat G. 9 2014 42 4.7 0.7 9 
Hassan, Hany Nasr 9 2014 60 6.7 3.07 5 
Khalifa, Tarek Ahmed Fouad 9 2014 41 4.6 0.69 5 
Khater, Hanem Fathy 9 2014 32 3.6 0.99 5 
Soliman, Mahmoud Ali 9 2014 31 3.4 1.01 4 
Abbass, Amany A. 8 2014 45 5.6 0.76 4 
Abdel-Rahim, Naser M B 8 2013 6 0.8 0.74 3 
Assem, Mervat M. 8 2014 19 2.4 0.58 6 
Attia, Ahmed A A 8 2014 21 2.6 0.48 2 
Bayoumy, Wafaa Abdallah A 8 2014 42 5.3 1.03 6 
Behalo, Mohamed Sayed 8 2014 7 0.9 0.05 4 
Dessouki, Hassan A. 8 2012 41 5.1 0.56 6 
El-Bashir, Samah M. 8 2014 31 3.9 0.71 7 
El-Batsh, Hesham M. 8 2014 16 2 0.68 3 
El-Sawy, Abdallah A. 8 2014 63 7.9 0.92 7 
Mohamed, Ibrahim A. 8 2014 23 2.9 0.85 4 
Moustafa, M. E. 8 2013 23 2.9 0.38 7 
Sobhi, M. 8 2014 46 5.8 0.87 5 
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Name Publications 
Most 
recent 

publication 
Citations 

Citations 
per 

Publication 

Field-
Weighted 
Citation 
Impact 

h-index 

Soliman, Mohamed Mohamed 8 2014 7 0.9 0.85 11 
Waheed, Shimaa E. 8 2014 18 2.3 0.55 4 
Ward, Sayed A. 8 2014 9 1.1 0.82 4 
Abdel Aal, Safaa 7 2013 15 2.1 0.44 6 
Abdelwahab, Osama 7 2013 7 1 0.05 2 
Amine, Mahasen S. 7 2014 19 2.7 0.34 7 
Azab, Mohamed M. 7 2014 12 1.7 0.31 5 
Elnashar, Aboubakr 7 2012 78 11.1 1.28 11 
Gad El-Karim, Iman A. 7 2014 5 0.7 0.13 3 
Mansy, Aisha El Sayed 7 2013 0 0 0 0 
Megahed, Helmy E. 7 2014 14 2 0.42 3 
Mousa, Mohammed A. 7 2014 21 3 0.6 4 
Nada, Sameh A. 7 2014 5 0.7 0.64 9 
Negm, Sohair S. 7 2013 25 3.6 0.77 8 
Sharawi, Saad S A 7 2013 12 1.7 0.31 2 
Shash, Nabil M H 7 2014 22 3.1 0.44 4 
Sherif, Hammouda 7 2013 18 2.6 0.15 2 
Sosa, Gamal A M 7 2014 39 5.6 0.86 3 
Abdel-Ghaffar, Alaa E. 6 2014 39 6.5 1.01 4 
Abdel-Hameid, Nassr Allah H 6 2013 9 1.5 0.3 3 
Abdel-Rahman, Reda G. 6 2014 2 0.3 0.13 2 
Abdel-Rehim, Ahmed A. 6 2014 1 0.2 0.12 2 
Ashour, Taha 6 2011 49 8.2 1.31 5 
Attia, Hossam Fouad 6 2014 10 1.7 0.48 2 
Badr, Samy K. 6 2013 11 1.8 0.3 2 
Berbish, Nabil S. 6 2012 9 1.5 0.21 2 
El-Assal, Mohamed M. 6 2014 0 0 0 0 
El-Mossalamy, Elsayed Hassan 6 2014 10 1.7 0.64 10 
Elgendi, Salah G. 6 2014 4 0.7 0.64 1 
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Name Publications 
Most 
recent 

publication 
Citations 

Citations 
per 

Publication 

Field-
Weighted 
Citation 
Impact 

h-index 

Fouda, Mostafa M. 6 2014 7 1.2 0.98 4 
Gouda, Manabu E. 6 2014 13 2.2 0.85 2 
Ibrahim, Seham Ahmed 6 2014 13 2.2 0.91 2 
Khairy, Mohamed M. 6 2014 14 2.3 1.78 6 
Masoud, Emad Mohamed 6 2014 21 3.5 1.37 3 
Mohamed, Khaled G. 6 2014 16 2.7 0.53 3 
Mouśa, Mahmoud Ahmed A 6 2014 18 3 0.98 6 
Nada, Ayman A. 6 2013 17 2.8 0.78 3 
Nagy, Amr M. 6 2014 46 7.7 1.98 2 
Nofal, Zohdy M. 6 2014 1 0.2 0.22 1 
Osamy, Walid 6 2014 28 4.7 0.92 4 
Salim, Omar M. 6 2014 7 1.2 0.48 1 
Shama, Sayed Ahmed 6 2011 25 4.2 0.35 8 
Shehata, Mohamed S. 6 2014 59 9.8 2.93 5 
Soleiman, Amr 6 2014 3 0.5 0.41 2 
Thabet, Ahmed M. 6 2014 20 3.3 0.66 5 
Yahya, Eslam 6 2014 5 0.8 0.72 3 
Zakaria, Hatem M. 6 2014 22 3.7 0.77 3 
Zayed, Hala Helmy 6 2014 36 6 2.54 3 
Abdel-Kader, Hala Mansour 5 2014 0 0 0 0 
Ahmed, Mohamed Shamsuddin 
Mohamed A 5 2011 5 1 0.07 30 

El-Bellihi, Abdelhameed Ahmed 5 2014 14 2.8 0.85 7 
El-Zekey, Moataz Saleh 5 2013 17 3.4 0.59 4 
Elsaeed, Gamal H. 5 2012 5 1 0.21 2 
Hosny, Gamal Ahmed 5 2014 13 2.6 0.41 7 
Huzayyin, Ahmed S. 5 2014 2 0.4 0.48 5 
Iraqi, Mahmoud Maghraby 5 2013 4 0.8 0.17 4 
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 البحث لمحرك العلمي الباحث طريك  ر العلمي انتاجهم نشةةةر في وا ةةةح نشةةةاط بنها بجامعة التدريت ولهائة
 تبعا التدريت هائة مر   ةةةةةاءأ  10  لولب قائمة (10) جدول ويو ةةةةةح Scholar Google اسةةةةةكولر جوجح
  لو العلمي همانتاج شةةةةةةر في ملحوظ نشةةةةةةاط لككذ التدريت لهائةو  منهم. لكح المرجعية االسةةةةةةتشةةةةةةهادات لعدد

 .(11) جدول للجامعة االلكترونية البوابة  لو االكاديمي( )الملم الشخفية ففحاتهم

 Googleجمالي  دد االستشهادات المرجعية إلطبقاً  بجامعة بنها ارباحث 10ف ح أقائمة ( 10جدول )
Scholar Citations public profiles - 2015كتوبر أ 

No. Name Citations 
1 Metwally Abdallah 2091 
2 Amin, Alaa Sayed 2024 
3 A. Y. El-Etre 1719 
4 Mohamed Mokhtar Mohamed 1474 
5 Mohamed Khader 1312 
6 Karam Gouda 1243 
7 Maher Hassab El-Nabi Khalil 912 
8 Mohamed Heikal 831 
9 Tarek Elmitwalli 818 
10 Aboubakr Mohamed El Nashar 806 

 لو البوابة   اء هائة التدريت كاديمي أللية والدولية المنشورج بالملم األ دد البحوث المح( 11جدول )
 لكترونية للجامعةاإل

Faculties Local 
Pub 

Int'l 
Pub 

All Pub 

Abstract 
Full 
text 

Title Total 

Agriculture 2994 1126 2174 2326 1361 4120 
Applied Arts 45 44 53 27 24 89 
Arts 759 303 496 256 529 1062 
Commerce 357 142 202 100 262 499 
Computers and Informatics 46 416 377 88 79 462 
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Faculties Local 
Pub 

Int'l 
Pub 

All Pub 

Abstract Full 
text Title Total 

Education 608 390 527 204 387 998 
Engineering, Benha 595 480 525 259 520 1075 
Engineering, Shoubra 1560 1952 1596 895 1741 3512 
Law 241 99 41 32 279 340 
Medicine 4266 1861 2130 809 3841 6127 
Nursing 157 153 193 33 93 310 
Physical Education 159 161 274 253 20 320 
Science 1859 1494 1283 580 1985 3353 
Specific Education 256 156 297 192 84 412 
Veterinary Medicine 1461 603 836 661 1065 2064 

 الخالصة:
  و القة البوابات االلكترونية والنشر العلمي ب  مر خالل العر  السابك ألبر  التفنيفات العالمية للجامعات

التنافسةةةةةةةية للجامعة وتمكانها مر  سةةةةةةةتقطاب الطلبة الجدد   يمكر القول بلر لها أهمية بالغة في تحسةةةةةةةار القدرج
لتلمار  جامعة بنها  لذلك سةةةةةةةةةةةةةةعت ودمت انشةةةةةةةةةةةةةةطة الجامعة بالفةةةةةةةةةةةةةةنا ة العلميوالمنعمات المهتمة بالبحث 

 المتطلبات الال مة للتوافك مع المعااار.

ج مخرجات البحث جود ترتابها بار الجامعات  ر طريك تحسةةةةةةةةةةةةار لتحسةةةةةةةةةةةةار جامعة بنها مجهودا كباراوتبذل 
لداها  ةلجامعا الميا  ورتم ذلك امعات بها  والذو يعد أهم معيار في تفةةةةةةةةةةةةةنام الج دوليوالنشةةةةةةةةةةةةةر ال العلمي

بع  الفرص التي يمكر أر تسةةةةةةا دها في تد يم مرك ها التنافسةةةةةةي وتعانها  لو تحقاك أهدافها االسةةةةةةتراتاجية 
كالتعاور مع الهائات المعنية بالبحث العلمي والنشةر  وتقديم التقدار واال تراف العلمي لمر يقوم مر أ  ةائها 

 أو معنويا. بالنشر الدولي وتحفا هم ماديا

 :الدراسة ت صيات
 مر المسةةةةةتفادج والجهات التدريت هائة أ  ةةةةةاء مر الباحثار بار التوافةةةةةح تع ي   لو الجامعة تعمح أر أوال:

 أهدافها وتحقاك التنافسةةةةةةةةةي مرك ها لتد يم  وذلك والخدمية؛ اإلنتاجية المجاالت شةةةةةةةةةتو في العلمي البحث
 خالل: مر اإلستراتاجية 
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 .ودوليا واقليميا محليا والنشر العلمي بالبحث المعنية الهائات مع التعاور  -1
 القطا ات تفاد التي البحثية المجاالت دوتحدا البحوث  نتائت مر دجامسةةةةتفواال مؤتمراتال  قد تشةةةةجيع -2

 .الفنا ية
 .المفرية البحثية والمراك  للجامعات محلي تفنام معااار اقتراح -3

 بنها جامعة وتقوم الدولي؛ نشرال  لو وتشجيعهم التدريت هائة أ  اء تحفا   لو الهادفة الجهود  يادج ثانيا:
 الدولي النشةةةةةةةةر و ل لتشةةةةةةةةجيعهم التدريت هائة أل  ةةةةةةةةاء المحف ات بع  بعمح األخارج السةةةةةةةةنوات في

 الي: ما المحف ات هذه ومر واالبتكار.
 .ح ور ورش العمح التي تنعمها دور النشر العالمية والمعار  الدولية -1
 التةةدريت هائةةة بةةل  ةةةةةةةةةةةةةةةةاء ولقةةاءات لمؤتمرات العةةالميةةة العلميةةة الةةدوريةةات محررو  كبةةار د وج -2

 بالجامعة.
 المسةةتوى   لو الرائدج الدوريات في النشةةر وشةةروط وطرن  بلسةةالاب التدريت هائة أ  ةةاء تعريم -3

 الدولي.
 اتولو الدولي النشةةةةةةةر في الراتبار التدريت هائة أل  ةةةةةةةاء المسةةةةةةةا دج وُيقدم اد م مكتب  نشةةةةةةةاء -4

 هذه بمحررو  اإلتفةةةال في الباحثار ومسةةةا دج مجال  كح في األسةةةاسةةةية الدولية المجالت تحداد
 المجالت.

 خةةةدمةةةات بتقةةةديم تقوم معةةةة؛الجةةةا كليةةةات مر كليةةةة كةةةح داخةةةح الةةةدولي للنشةةةةةةةةةةةةةةر مراك   نشةةةةةةةةةةةةةةةةةاء  -5
 التدريت. هائة أل  اء العلمية للبحوث والتوثاك والترجمة العلمي التحرير

 العلمية. السرقات لمنع ithentecate العلمي االنتحال كتشافا برامت استخدام -6
 تدريبية دورات   داد خالل مر  بالجامعة التدريت هائة أ  ةةةةةةةةاء قدرات تنمية مرك  دور تفعاح  -7

 تخفف . مجال في من  كح العالمية باللغات العلمية األبحاث كتابة في مكثفة
 .االخترا  براءات تكالام في والمساهمة ذلك تتطلب التي الدوريات في النشر رسوم دفع  -8
 مو المبتعثار في بعثات  لمية للحفةةةةةةةةةةةةةةول  لو الدكتوراج مر الخارج بكتابة أسةةةةةةةةةةةةةة  ل ام الباحثار -9

 ةهذا حك أفةةةةاح لجامعالعلمية  و  لو األبحاث الدولية المنشةةةةورج مر سةةةةيان أطروحاتهم  الجامعة
 .و لمفر التي تقوم بتمويح تلك البعثات مادياً 

 دراجها  مر قوا د البيانات العالميةال و  التي تفدرهاو تدويح الدوريات العلمية  لالعمح  -10
 ( Affiliation name)  توحاد طريقة كتابة اسم الجامعة  لو البحوث العلمية -11
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 :شكر  تقدلر
وا  اء اللجنة العليا للتفنام الدولي للجامعات لفريك  مح البوابة اإللكترونية بخالص الشكر  ر و اتقدم الباحث

لتوفار  لالنتاج العلمي لهائة التدريت بالجامعة رقميومشةةةةةةةرو  انشةةةةةةةاء مسةةةةةةةتود   والمجمو ة البحثية بالجامعة
 البيانات الال مة لهذه الدراسة.

 :المراجع
: الجامعات في التفةةةةةةنيفات العالمية تلثار النشةةةةةةر الدولي  لو ترتاب عبد العزيز، كريمان بكنام صرررردقي. -1

 2015  مارت Cybrarians Journal .-   37 -جامعة القاهرج نموذجا.

راتب والجا اوو  نافةةةةةر خميت بركات ومحمدو  محمد تانم والعسةةةةةال  باومي  فةةةةةافةةةةةة  تا و محمد  -2
اإللكترونية دور البوابة " (. المؤتمر الدولي الثالث لجامعة بني سةةةةةةةةةةةةةةويم2013الجرجاوو  شةةةةةةةةةةةةةةارير )و 

  "بالجامعات في النهو  بالبحث العلمي وخدمة المجتمع والبائة

3- Shanghai Jiao Tong University (2013).Academic Ranking of World Universities. 
Graduate School of Education, Shanghai Jiao Tong University. Accessed 
13th March 2014. Available at: 
http://www.shanghairanking.com/ARWU2013.html. 

4- Times World University Ranking. Accessed 13ThMarch 2014.  Available at: 
http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2013-
14/worldranking/methodology  

5- QS (Quacquarelli  Symonds) World University Rankings. Accessed 13th March 
2014. Available at: 
http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings. 

6- Ranking Web of Universities.Accessed 13th March 2014. - Available at: 

http://www.webometrics.info 

 .العربية بار مطالب الهوية العربية وطموحات الترتاب العالميالجامعات  (.2013شريم كامح ) شاهار  -7
 .المكتبة األكاديمية القاهرج:

http://www.shanghairanking.com/ARWU2013.html
http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2013-14/worldranking/methodology
http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2013-14/worldranking/methodology
http://www.iu.qs.com/university-rankings/
http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings
http://www.webometrics.info/
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8- ReitzJoanM )2004(. ODLIS: OnlineDictionary for Library and Information 
Science. ]online[ .]s.l:[ Libraries Unlimited   ] Cited 6-8-2013[. Available from: 
http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_C.aspx   

9- www.scopus.com 

10- www.scival.com 

11- www.webometrics.info 

12- http://www.4icu.org 
 في المسةةةةجح القاهرج بجامعة التدريت هائة أل  ةةةةاء الفكرو  اإلنتاج صررردقي. بكنام كريمان العزيزعبد  -13

 قسةةم اآلداب. كلية القاهرج. جامعة القاهرج: ماجسةةتار(. )أطروحة تحلالية. دراسةةة الدولية: البيانات قوا د
 .2015 والمعلومات  والوثائك المكتبات

 يحعي الذو التدريت هائة أل  ةةةةةةةةةةةاء المفةةةةةةةةةةةرو  الفكرو  اإلنتاج (.2012) إبراهيم بها  الحافظ، عبد -14
  ار جامعة ماجسةةةةةةةةةةتار(. )رسةةةةةةةةةةالة نموذجا. شةةةةةةةةةةمت  ار جامعة العالمية: البيانات قوا د في بالتغطية
 والمعلومات. والوثائك المكتبات قسم اآلداب  كلية شمت 
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