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الدليل االسترشادي
لتصنيف  URAPالعالمي للجامعات
التعريف والنشأة
 )University Ranking by Academic Performance( URAPهي منظمة غير
ربحية تأسست في معهد المعلوماتية في جامعة الشرق األوسط التقنية (تركيا) سنة  .2009أعضاء
فريق  URAPهم باحثي من  Middle East Technical Universityالذين يشاركون
طواعية في .URAP Research
الهدف الرئيسي من  URAPهو لتطوير نظام تصنيف الجامعات العالمية استنادا إلى مؤشرات
األداء األكاديمي التي تعكس جودة ونوعية منشوراتهم العلمية .شمل تصنيف  URAPفي اخر
اصدار له  2500مؤسسة تعليمية من جميع أنحاء العالم باإلضافة إلى  41مجال دراسي تخصصي.

http://www.urapcenter.org/2018/

الهدف وإطار العمل
يركز تصنيف  URAPعلى موضوع الجودة األكاديمية بشكل رئيسي وقد جمع التصنيف بيانات
لحوالي  3000مؤسسة تعليمية في محاولة لترتيب هذه المؤسسات التعليمية اعتمادا على أدائها
األكاديمي .تعتمد نتائج التصنيف لكل مؤسسة تعليمية في أدائها على عدة مؤشرات سوف يتم
توضيحها الحقا .فيما يخص البيانات المسجلة ل  3000مؤسسة تعليمية تم التعامل معها ووضع
أفضل  2500منها في التصنيف .يغطي تصنيف ال  URAPما يقارب  % 12من المؤسسات
التعليمية حول العالم مما يجعله واحدا من أنظمة التصنيف األكثر شموال في العالم.
يعتمد نظام تصنيف  URAPعلى البيانات التي يحصل عليها من مصادر موثوقة وعليه يقوم النظام
بتصنيف الجامعات وفقا لمعايير متعددة .معظم أنظمة التصنيفات المتوفرة تعتمد على الموضوع
وحجمه .في حين تهدف مؤشرات  URAPعلى  Article Impact Totalو Citation
 Impact Totalإلى تقليل تأثير االختالف بين تخصصات البحوث من خالل معادلة المواضيع.
في عام  2017استخدم  URAPطريقة جديده لفرز المؤشرات الخاصة في البحوث واالستشهادات
لتعزيز جودة النشر من خالل التركيز على البحوث المنشورة في المجالت المدرجة ضمن ترتيب
النشر ( )Q1, Q2, Q3وبحسب معامل التأثير ( )Impact Factorضمن نفس الموضوع في
مستوعب .Clariviate analytics
الهدف من تصنيف  URAPليس تسمية الجامعات العالمية على أنها األفضل أو األسوأ بالعكس
فان الهدف منه هو مساعدة الجامعات على تحديد مجاالت التقدم فيما يتعلق بمؤشرات أداءها
األكاديمي .يختلف نظام تصنيف  URAPعن أنظمة التصنيفات األخرى حيث ان المؤشرات في
نظام  URAPليست شاملة وال نهائية وهي تستقبل األفكار والتحسينات على مؤشراتها .لذلك
فأن نظام التصنيف الحالي يتم تحديثه بشكل مستمر اعتمادا على البحث وردود الفعل البناءة.

الدليل االسترشادي
لتصنيف  URAPالعالمي للجامعات

مؤشرات التصنيف العالمي
يعتمد  URAPللتصنيف العالمي على  6مؤشرات أداء أكاديمي وبما أنه ترتيب أكاديمي يعتمد
على األداء ،فإن البحوث االكاديمية تمثل األساس في عملية للتصنيف .وعليه فأن المؤشرات
المعتمدة في  URAPاستندت على كل من نوعية وجودة البحوث وكذلك التعاون البحثي الدولي
لتقييم جودة األداء للمؤسسات التعليمية .يمكن تلخيص المؤشرات ومصادر البيانات ومدة التغطية
مثال لسنة  2019 – 2018كما في الجدول أدناه.
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الوصف التفصيلي لكل مؤشر:
.I

الورقة البحثية ( :)Articleيمثل مقياس اإلنتاجية العلمية الحالية والذي يتضمن البحوث
المنشورة في المجالت ذات معامل التأثير العالي ضمن مستوى ( .)Q1, Q2, Q3في هذا
المؤشر تستبعد البحوث التي تمتلك أكثر من  1000باحث.

.II

االستشهاد ( :)Citationهو مقياس التأثير البحثي والنقاط المحققة وفقا لعدد
االستشهادات لألبحاث المنشورة في المجالت ذات معامل التأثير العالي ضمن ترتيب
( )Q1, Q2, Q3في مستوعب  .Clariviate analyticsباإلضافة الى ذلك تستبعد
البحوث التي تمتلك أكثر من  1000باحث.

.III

المستند الكلي ( :)Total Documentهو مقياس االستدامة واالستمرارية اإلنتاجية
العلمية للمؤسسة التعليمية من خالل عدد الوثائق التي تغطي جميع المخرجات العلمية
للمؤسسة والتي تتضمن االبحاث المنشورة في المؤتمرات ()Conference papers
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والمراجع ( )Reviewsوالرسائل ( )Lettersوالمناقشات ( )Discussionsوالنصوص
( )Scriptsوكذلك بحوث المجالت ( )Journal articlesالمنشورة في .2017-2013
.IV

تأثير الورقة البحثية (:)Article Impact Total, AITهو مقياس لإلنتاجية العلمية
يتم تصحيحه بواسطة ) (Stands for citation per publication, CPPوتشترك
المؤسسة التعليمية مع  CPPالعالمي في  23موضوع بين  .2017 - 2013تشير نسبة
 CPPللمؤسسة و CPPالعالمية إلى ما إذا كانت المؤسسة أعلى أو أقل من المتوسط
العالمي في هذا المجال .تضرب النسبة في عدد البحوث المنشورة للحقل التخصصي ثم
تجمع عبر  23حقل تخصصي .يهدف هذا المؤشر إلى تحقيق التوازن بين اإلنتاجية العلمية
للمؤسسة التعليمية والتأثير القياسي للحقل التخصصي لتلك االبحاث في كل مجال .ويمكن
توضيحه من المعادلة التالية:

.V

تأثير االستشهاد الكلي ) :)Citation Impact Total CITهو مقياس لألثر البحثي
يتم تصحيحه بواسطة ) (Stands for citation per publication, CPPالقياسي
للمؤسسة مع  CPPالعالمي في  23موضوع بين  .2017 - 2013تشير نسبة CPP
للمؤسسة و  CPPالعالمية إلى ما إذا كانت المؤسسة أعلى أو أقل من المتوسط العالمي في
هذا المجال .تضرب النسبة في عدد االستشهادات للحقل التخصصي ثم تجمع عبر  23حقل
تخصصي .يهدف هذا المؤشر إلى الموازنة بين التأثير العلمي للمؤسسة وبين األثر القياسي
الناتجة عن عدد االبحاث المنشورة في كل مجال ،والذي تم تلخيصه في الصيغة التالية:

.VI

التعاون الدولي ( :)International Collaborationهو مقياس القبول العالمي
للجامعة حيث يتم الحصول على بيانات عن طريق العدد الكلي للبحوث المنشورة بالتعاون
مع الجامعات األجنبية والتي يحصل عليها من خالل  InCitesللسنوات .2017-2013
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جمع البيانات وتبويبها Data Collection and Scoring
يتم جمع البيانات من خالل موقعي  Web of Scienceو  InCitesالتي تقدم قوائم معلومات
خاصه عن كل مؤسسات التعليم العالي .يؤخذ بنظر االعتبار  3000مؤسسة تعليمية لتلك التي تمتلك
أكبر عدد من المنشورات حيث يعتمد التصنيف على أفضل  2500مؤسسة منها بعد معالجة البيانات
الخاصة فيها .تعتمد مصداقية التصنيف على جودة البيانات المستخدمة وألجل توفير بيانات موثوقة
يتم استخدام تقنيات المعالجة األولية وكذلك ترتيب البيانات .أوضح التحليل اإلحصائي أن البيانات
البيبليومترية األولية التي تعتمد عليها مؤشرات التصنيف التي كانت ضمن توزيع االنحراف العالي.
لذلك  ،فأن قيم المؤشر لتلك التي كانت أعلى او أسفل الوسيط .يعمل نظام  Delphiمع مجموعة
من الخبراء لتعيين درجات للمؤشرات .وزعت  600نقطة لكل المؤشرات في النحو التالي:

الروقة البحثية%21 :
االوراق الكلية%10 :
االستشهاد%21 :
تأثير الورقة البحثية المجموع%18 :
تأثير االستشهاد الكلي%15 :
التعاون الدولي%15 :
بعض نقاط المهمة لضمان زيادة امكانية دخول باقي الجامعات العراقية للتصنيف
 -1زيادة عدد االوراق البحثية المنشورة (الورقة البحثية \ كلية).
 -2التوقف عن النشر في المجالت ذات المعامل التأثير الواطئ ( Q3و )Q4في
مستوعب .Clariviate analytics
 -3التشجيع على النشر ضمن المجالت ذات معامل التأثير العالي ( Q1و )Q2في
مستوعب .Clariviate analytics
 -4تحفيز الجامعات العراقية للتسجيل خصوصا تلك التي تمتلك اقسام علمية أكثر
مقارنة مع االنسانية.
 -5سهولة الدخول فيه كونه يعتمد حوالي  2500جامعة على عكس باقي التصنيفات
التي تأخذ  500جامعة فقط.
احتلت بعض الجامعات العراقية مراكز جيده في هذا التصنيف وهي موضحه في
الجدول التالي
الجامعات
جامعة بغداد
الجامعة
التكنولوجية
جامعة البصرة
جامعة الموصل

التسلسل على
مستوى العالم
1812
2225

الفئة
B
B

الورقة
البحثية
20.87
13.20

25.35
16.64

2247
2373

B
B-

6.39
5.77

18.19
15.91

AIT

CIT

التعاون

النقاط

االستشهاد

عدد المستندات
الكلي
10.93
6.16

15.77
12.64

26.87
19.02

119.43
80.67

19.64
13.01

15.03
10.97

20.53
19.65

78.93
67.07

3.66
3.61

15.13
11.15

الدليل االسترشادي
لتصنيف  URAPالعالمي للجامعات
يالحظ من الجدول اعاله ان ما يجب تحقيقه من مجموع النقاط الكلية هو  600نقطه
وهو ما حصلت عليه جامعة هارفرد في حين ان جامعتنا العراقية حصلت 119.43
نقطه وهو ما تمثله جامعة بغداد والتي تمثل األولى على باقي الجامعات العراقية
االخرى وهذا قد يعرضها للخروج في حال لم تعمل على تحسين مؤشراتها الحالية.
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