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 حبث
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 الملخص
في قواعد البيانات العالمية أحد المعايير المستخدمة فى  يعد تسجيل الدوريات العلمية المحكمة

 تصنيف الجامعات ومن ثم الدول
م بدأ ظهور التصنيفات العالمية للجامعات، حيث ظهر تصنيف جامعة شانغهاي 2003ومنذ عام    

الصينية الذي يعتمد في تصنيفه للجامعات على سته مؤشرات، نجد من بينها ثالثة مؤشرات تتعلق 
% من المعايير األساسية للتصنيف على النحو التالي؛ 60بالنشر في الدوريات العلمية، حيث تشكل 

% 20% لمؤشر أعداد الباحثين من أصحاب االستشهادات المرتفعة في المجالت العلمية، و20
% لمؤشر 20، وScience، والعلوم Natureلمؤشر عدد المقاالت المنشورة في دوريتي الطبيعة 

. ويتم (SSCI)والعلوم االجتماعية  (SCIE)عدد المقاالت المدرجة في كشاف االستشهادات للعلوم 
التابعة  ISI Web Of Scienceلى البيانات الخاصة بها من خالل قاعدة بيانات الحصول ع

 .Thomson Reuterلمؤسسة 
البريطاني، حيث نجد  QS World University Rankingم ظهر تصنيف 2004وفي عام    

جامعة أنه وضع معيارًا خاصًا باالستشهادات التي تلقتها األوراق البحثية ألعضاء هيئة التدريس بال
 %، ويتم الحصول علي جميع البيانات الخاصة بهذا المؤشر من خالل قاعدة بيانات20وتبلغ نسبتة 

Scopus بـ  الخاصةElsevier .والتي تعد أكبر مستودع في العالم لبيانات الدوريات األكاديمية ،
 Webometrics Ranking of Worldوفي نفس العام ظهر أيضا تصنيف الويب للجامعات 
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Universities  لمؤشر عدد المقاالت المنشورة في المجالت الدولية عالية 35والذي خصص %
% لمؤشر عدد األبحاث واالستشهادات للمؤلفين 10مجااًل موضوعيًا، كما خصص  26التأثير في 

. ومن ثم بدأ االهتمام بتكشيف الدوريات العلمية في Google Scholarالتي يتم استخراجها من 
لبيانات العالمية، كونها أصبحت من أهم األدوات التي يتم االعتماد عليها في تصنيف قواعد ا

 الجامعات عالميًا. 
ومن هنا أصبح من الضرورى على الجامعات العربية أن تبذل قصارى جهدها حتي تحظى     

ريطة النشر دورياتها العلمية بالتغطية بقواعد البيانات العالمية، من أجل خلق مكان لها على خ
والحصول على مكانة مرموقة بين الجامعات  الدولى، ومن ثم االرتقاء بمستوى الجامعات العربية

 العالمية.
 


