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 والنشأةالتعريف 

URAP (University Ranking by Academic Performance)  هي منظمة غير

. أعضاء 2009 سنة )تركيا( في معهد المعلوماتية في جامعة الشرق األوسط التقنية تأسستربحية 

الذين يشاركون  University   Middle East Technicalمن  هم باحثي URAPفريق 

 . URAP Researchطواعية في 

استنادا إلى مؤشرات  يةجامعات العالملاتطوير نظام تصنيف لهو  URAPالهدف الرئيسي من 

في اخر  URAPتصنيف  شمل. ة منشوراتهم العلميةونوعياألداء األكاديمي التي تعكس جودة 

 .تخصصي مجال دراسي 41جميع أنحاء العالم باإلضافة إلى  تعليمية منمؤسسة  5002اصدار له 

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

 العمل وإطارالهدف 

بيانات وقد جمع التصنيف  رئيسيبشكل  الجودة األكاديميةموضوع على  URAP تصنيفيركز 

أدائها  اعتمادا على المؤسسات التعليميةمحاولة لترتيب هذه في  تعليميةمؤسسة  3000 يلاحول

سوف يتم أدائها على عدة مؤشرات في  لكل مؤسسة تعليميةالتصنيف  نتائجاألكاديمي. تعتمد 

 ووضع تعليمية تم التعامل معهامؤسسة  3000 لالمسجلة  بياناتالفيما يخص  توضيحها الحقا.

مؤسسات المن  % 12رب اما يق URAP تصنيف اليغطي . منها في التصنيف 2500أفضل 

 األكثر شموال  في العالم. تصنيفالمن أنظمة  ا  العالم مما يجعله واحد ية حولالتعليم

 لنظاموعليه يقوم ا ل عليها من مصادر موثوقةحصيالتي  البياناتعلى  URAP نظام تصنيفد يعتم

 تعتمد على الموضوع المتوفرة اتالتصنيفالجامعات وفق ا لمعايير متعددة. معظم أنظمة  بتصنيف

 Citationو  Article Impact Total على URAP تهدف مؤشرات في حين. وحجمه

Impact Total  المواضيع ل معادلةمن خال بين تخصصات البحوث االختالفإلى تقليل تأثير .

 واالستشهادات في البحوث المؤشرات الخاصةلفرز  جديده طريقة URAPاستخدم  2017في عام 

ترتيب المدرجة ضمن  المجالتالمنشورة في  البحوثلتعزيز جودة النشر من خالل التركيز على 

في  الموضوع نفس ضمن (Impact Factor)عامل التأثير م ( وبحسبQ1, Q2, Q3النشر )

 . Clariviate analyticsمستوعب 

بالعكس  ليس تسمية الجامعات العالمية على أنها األفضل أو األسوأ URAPالهدف من تصنيف 

 هاهو مساعدة الجامعات على تحديد مجاالت التقدم فيما يتعلق بمؤشرات أداء فان الهدف منه

حيث ان المؤشرات في األخرى  التصنيفاتأنظمة  عن URAPيختلف نظام تصنيف . كاديمياأل

لذلك  .على مؤشراتها تحسيناتالألفكار ووهي تستقبل ا نهائيةوال شاملة  تليس URAPنظام 

 وردود الفعل البناءة. البحث على اعتمادابشكل مستمر يتم تحديثه  نظام التصنيف الحالي فأن

 

http://www.urapcenter.org/2018/
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 مؤشرات التصنيف العالمي

ترتيب أكاديمي يعتمد  هبما أنومؤشرات أداء أكاديمي  6لتصنيف العالمي على ل URAPيعتمد 

المؤشرات وعليه فأن  .عملية للتصنيف فيساس تمثل األ االكاديمية البحوثفإن  األداء،على 

 التعاون البحثي الدوليكذلك و البحوثة وجودمن نوعية  كلعلى  تاستند URAPالمعتمدة في 

 تلخيص المؤشرات ومصادر البيانات ومدة التغطية مكن. يلتقييم جودة األداء للمؤسسات التعليمية

 في الجدول أدناه.كما  2019 – 2018 مثال لسنة

 URAP( مؤشرات تصنيف 1جدول )

 المصدر التغطية الهدف الوزن % المؤشر 

I.  االنتاجية العلمية  21 الورقة البحثية

 الحالية

2017 InCites 

II.  2017 - 2013 تأثير البحث 21 االستشهاد InCites 

III.  7201 - 3201 االنتاجية العلمية 10 عدد المستندات الكلي  InCites 

IV.  7201 - 3201 جودة البحث 18 تأثير الورقة البحثية الكلي  InCites 

V.  7201 - 3201 جودة البحث 15 الكلي تأثير االستشهاد  InCites 

VI.  7201 - 3201 القبول الدولي 15 التعاون الدولي  InCites 

 

 تفصيلي لكل مؤشر:الوصف ال

I.  يةالبحثالورقة (Article):  البحوثيتضمن والذي نتاجية العلمية الحالية اإلمقياس يمثل 

في هذا . (Q1, Q2, Q3) مستوىالعالي ضمن  التأثيرفي المجالت ذات معامل منشورة ال

 باحث.  1000أكثر من  تمتلكالتي  البحوثد تستبعالمؤشر 

 

II. االستشهاد (Citation):  وفق ا لعدد  المحققة والنقاطالبحثي  التأثيرهو مقياس

العالي ضمن ترتيب  التأثيرالمجالت ذات معامل في  المنشورة لألبحاثاالستشهادات 

(Q1, Q2, Q3)  في مستوعبClariviate analytics .تستبعد الى ذلك  باإلضافة

 باحث. 1000البحوث التي تمتلك أكثر من 

 

III. المستند الكلي (Total Document): ستمرارية اإلنتاجية الهو مقياس االستدامة وا

العلمية المخرجات  ن خالل عدد الوثائق التي تغطي جميعمة التعليمية للمؤسس العلمية

  (Conference papers) المؤتمرات االبحاث المنشورة في للمؤسسة والتي تتضمن
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 والنصوص (Discussions) والمناقشات (Letters) والرسائل (Reviews) والمراجع

(Scripts) المجالت بحوث وكذلك (Journal articles)  2017-2013 فيالمنشورة . 

 

IV. يةالبحثالورقة  تأثير (Article Impact Total, AIT): هو مقياس لإلنتاجية العلمية

وتشترك (Stands for citation per publication, CPP)  تم تصحيحه بواسطةي

. تشير نسبة 2017 - 2013بين  موضوع 23العالمي في  CPP مع التعليمية لمؤسسةا

CPP  وللمؤسسةCPP  العالمية إلى ما إذا كانت المؤسسة أعلى أو أقل من المتوسط

ثم  للحقل التخصصي البحوث المنشورةعدد  في نسبةالضرب تالعالمي في هذا المجال. 

يهدف هذا المؤشر إلى تحقيق التوازن بين اإلنتاجية العلمية  .حقل تخصصي 23عبر  تجمع

 ويمكن كل مجال.في اسي للحقل التخصصي لتلك االبحاث القي والتأثير التعليمية للمؤسسة

 التالية: توضيحه من المعادلة

 

V.  االستشهاد الكليتأثير Citation Impact Total CIT)):  هو مقياس لألثر البحثي

القياسي  (Stands for citation per publication, CPP) يتم تصحيحه بواسطة

 CPP. تشير نسبة 2017 - 2013ن موضوع بي 23العالمي في  CPPللمؤسسة مع 

العالمي في العالمية إلى ما إذا كانت المؤسسة أعلى أو أقل من المتوسط  CPPللمؤسسة و 

حقل  23هذا المجال. تضرب النسبة في عدد االستشهادات للحقل التخصصي ثم تجمع عبر 

 القياسيتأثير العلمي للمؤسسة وبين األثر يهدف هذا المؤشر إلى الموازنة بين ال تخصصي.

 والذي تم تلخيصه في الصيغة التالية: مجال،في كل  عدد االبحاث المنشورةعن  ةالناتج

 

VI. التعاون الدولي (International Collaboration):  لقبول العالمي اهو مقياس

المنشورة بالتعاون  للبحوث الكليالعدد  عن طريقيتم الحصول على بيانات حيث  للجامعة

 . 2017-3201 سنواتلل InCites خالل منوالتي يحصل عليها مع الجامعات األجنبية 
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 Data Collection and Scoring جمع البيانات وتبويبها

معلومات  التي تقدم قوائم InCitesو  Web of Science خالل موقعي يتم جمع البيانات من

 التي تمتلكلتلك  تعليميةة مؤسس 3000 بنظر االعتبار يؤخذ العالي.مؤسسات التعليم كل  عنخاصه 

 منها بعد معالجة البياناتمؤسسة  2500 أفضلعلى  فيصنالت عتمدي حيثأكبر عدد من المنشورات 

جل توفير بيانات موثوقة وألعلى جودة البيانات المستخدمة  التصنيف مصداقية. تعتمد الخاصة فيها

التحليل اإلحصائي أن البيانات  أوضحالبيانات. ترتيب كذلك وم تقنيات المعالجة األولية يتم استخدا

. العالي االنحراف توزيع ضمن كانت التصنيف التي يها مؤشراتعلد تعتمية التي ولالبيبليومترية األ

مجموعة مع   Delphiنظام يعمل. أسفل الوسيط واأعلى  كانتالتي  لتلك قيم المؤشر فأن لذلك ،

 النحو التالي:في  اتمؤشرالكل ل نقطة 600 عتمن الخبراء لتعيين درجات للمؤشرات. وز

 %21: الروقة البحثية

 %10: االوراق الكلية

 %21: ستشهاداال

 %18المجموع: الورقة البحثية تأثير 

 %15الكلي:  الستشهادا تأثير

 %15التعاون الدولي: 

 

 لتصنيفلالجامعات العراقية  امكانية دخول باقييادة زضمان ل المهمةبعض نقاط 

 كلية(. \زيادة عدد االوراق البحثية المنشورة )الورقة البحثية  -1

في  (Q4و Q3الواطئ ) التأثيرالتوقف عن النشر في المجالت ذات المعامل  -2

 .Clariviate analyticsمستوعب 

في  (Q2و Q1العالي ) التأثيرالتشجيع على النشر ضمن المجالت ذات معامل  -3

 .Clariviate analyticsمستوعب 

 أكثرتحفيز الجامعات العراقية للتسجيل خصوصا تلك التي تمتلك اقسام علمية  -4

 مقارنة مع االنسانية.

جامعة على عكس باقي التصنيفات  2500حوالي  يعتمدكونه  فيه الدخولسهولة  -5

 جامعة فقط. 500 تأخذالتي 

مراكز جيده في هذا التصنيف وهي موضحه في احتلت بعض الجامعات العراقية 

 الجدول التالي
على  التسلسل الجامعات

 مستوى العالم

الورقة  الفئة

 البحثية

عدد المستندات  االستشهاد

 الكلي

AIT CIT النقاط التعاون 

 B 20.87 25.35 10.93 19.64 15.77 26.87 119.43 1812 جامعة بغداد

الجامعة 

 التكنولوجية

2225 B 13.20 16.64 6.16 13.01 12.64 19.02 80.67 

 B 6.39 18.19 3.66 15.13 15.03 20.53 78.93 2247 جامعة البصرة

 B- 5.77 15.91 3.61 11.15 10.97 19.65 67.07 2373 جامعة الموصل
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ه طنق 600يالحظ من الجدول اعاله ان ما يجب تحقيقه من مجموع النقاط الكلية هو 

 119.43عليه جامعة هارفرد في حين ان جامعتنا العراقية حصلت وهو ما حصلت 

ولى على باقي الجامعات العراقية وهو ما تمثله جامعة بغداد والتي تمثل األنقطه 

 االخرى وهذا قد يعرضها للخروج في حال لم تعمل على تحسين مؤشراتها الحالية. 

 صدارات اال

 2011/  2010االصدار االول 

 2018/  10/  26 االصدار االخير

   2019/  10/  26القادم  لإلصدارالتاريخ المتوقع 

 التصنيف مع التواصل كيفية
 اآلتية المعلومات طريق عن التصنيف مع التواصل يتم
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