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هابرامجبجودةتزخرللمعرفةومنصةللعلممنارةزالتوماالقرىامجامعةكانت

حونالسعيمنتمكنهمالتيالالزمةالمهاراتوإكسابهمطالبهاتأهيلعلىوقدرتها

تميزاالجامعاتأكثرمنوهي،2030المملكةرؤيةتطلعاتيحققبماأهدافهمتحقيق

ةسمعذاتأكاديميةكمؤسسة,القرىأمجامعةبرزتفقد.وعراقتهاموقعها،بحكم

علىوةعال,اإلسالميةوالدراساتوالتربيةالشريعةبعلوميتعلقفيماعاليةعلمية

مفكريهاوبعلمائهاايضاتزخرانهاكما،الحديثةوالتطبيقيةالعلميةالتخصصات

صلتبأنطموحاتناتزدادوعماًلرقعةالجامعةاتساعومعوالمتعاقدينالسعوديين

.تقدمًااألكثرالعالميةالجامعاتمصافإلىالجامعة

جامعة ام القرى



والتعليمونياالليكترللتعلمالوطنيللمركزإنجازأعظمتعدالسعوديةالرقميةالمكتبة

بيئةرتوففهيالعربي،العالمفيالمعلوماتلمصادرأكاديميتجمعوأكبربعدعن

أنوأبه،تقومأنواحدةلجهةيمكنالإنجازوهيالسعودية،الجامعاتلمختلفرقمية

نشردار300منواكثر،علميمرجعآالف310منأكثرتضمحيث،إليهتصل

.مرموقةعالمية

تالمعلوماوقواعدالعربيةالمعلوماتقواعدعلىالدخوليمكنالمكتبةخاللومن

األكاديميةاتهمتخصصبمختلفالسعوديةبالجامعاتالباحثينجميعويتمكن،األجنبية

.بلحظةلحظةالعالميالبحثيالنشاطمتابعةمن

نظام قواعد المعلومات بجامعة ام القرى



مي عملية نشر البحث العلمي بما ال يعود بالفائدة على الجامعة التي ينت

إليها الباحث

لميةتعريف النشر الوهمي لألبحاث الع



ة نشر البحث العلمي باللغة العربية وال سيما أبحاث العلوم اإلجتماعي( 1

.والتربوية واإلسالمية واإلدارية في مجالت بدون فحص وتدقيق وتحكيم

نشر البحث العلمي باللغة اإلنجليزية في مجالت علمية تابعة لدور ( 2

نشر وهمية.

ميةانواع النشر الوهمي لألبحاث العل



ةاإلنسانيالعلوممجالفيالباحثنشرفيوالمتمثلاألولالنوع

مجالفياحثالبتفيدهذهالنشرفعمليةالعربيةباللغةلبحثهوالتربوية

باللغةرةالمنشواألبحاثانحيثجامعتهتفيدالولكنالعلميةترقيته

عالمياالجامعاتتصنيفمعاييرضمنتدخلفقطاإلنجليزية

مية النوع األول من النشر الوهمي لألبحاث العل



والتيوهميةالالنشردورفيألبحاثهالباحثنشرفيمتمثلالثانيالنوع

open)الحرالوصولتفويضتستغل access)منالمئاتلتصدر

منةوجيززمنيةفترةخاللومختلفةمجاالتوفيالعلميةالدوريات

تلكنمالعظمىوالغالبيةعريقة،نشردارأيقدرةتفوقالنشردارعمر

.مشهورةالالعالميةالبياناتقواعدفيفهرستهايتمالالوهميةالدوريات

علمية النوع الثاني من النشر الوهمي لألبحاث ال



منديدالعبدليلمنهمإذندوناألكاديميينمنتحريرهيئاتبتشكيلوتقوم

لدورياتاتلكعلىالعلميةتخصصاتهمفيمشاهيرعلماءمنمرفوعةالقضايا

العلميةشهرتهماستغلتوالتيالوهمية

الواقعفيلهاوجودالوهميةاكاديميةباسماءأو

.جيدةةعلميمنشوراتإلنتاجتؤهلهمالتياألكاديميةالخبرةلديهمليسممنأو

علمية النوع الثاني من النشر الوهمي لألبحاث ال



Academic and Scientific Publishing

Scientific Research Publishing

International Scholars Journals

BioInfo Publications

Academic Journals

ةأمثلة لدور النشر الوهمي



نشربالالمعنيةالمؤسساتمنمجموعةفهناكالدوليالعلميالنشربخصوص

العلمية،تالمجالوتصنيفتقييمخاللهامنيمكنومقاييسمعاييربوضعقامت

أنيثحالعربية،باللغةالمنشورةالبحوثجانبفيمماثلةجهودتوجداللكن

للنشرروطكشتضعهاالتيبالمعاييرتتقيدالالعربيةاالكاديميةالمجالتمعظم

غالبيةابغيإلىأدىمماومواصفاته،العالميالنشرلمعاييروفقًاصفحاتهافي

ثيةالبحوالمراكزالعلميةوالمؤسساتالجامعاتعنالصادرةالعلميةالمجالت

.المشهورةالعالميةالبياناتقواعدفيالحضورعنالعربية

النشر العلمي الدولي



جميعفيالمتخصصةالعربيةبالمجالتخاصمعاملوهوالعربيالتأثيرمعاملوجاء

يضعحيثة،العربيباللغةالعلميالنشرلتطويرالعربيةالمحاوالتكثمرةالمعرفةمجاالت

الدوليةياسيةالقالمعاييرمعتتوافقالعربيةباللغةتنشرالتيللمجالتالمعاييربعض

شهاداتاستمعدلعنسنوىتقريراصدارعلىويقومونشرها،العلميةالدورياتلتحرير

فييسهممماScopusطريقةبنفسيعملالذىالبرنامجوتقديموتصنيفهاالعربيةالبحوث

.العالميالعلميالنشاطخريطةعلىووضعهالعربيالعلميالمجتمعتطور

معامل التأثير العربي

















لصادرةاللمجالتبوابةإنشاءإلىالعربيةالجهودتتجهوحاليا

أنحاءيعجمفيالعربيةباللغةواإلنسانيةالشرعيةالعلومفي

دارإصفيمتخصصةعربيةنشرداروإنشاءالعربي،العالم

.العالميةالنشردورغرارعلىالعلميةالمجالت

مستقبل النشر باللغة العربية



ديدوتحالجامعاتتقييممعاييرأهممنالدوليالنشرأصبح

الدوليالمستوىعلىترتيبها

النشر الدولي وتصنيف الجامعات



500ول ويرتب فقط أ،وهو تصنيف من إصدار جامعة جياو تونغ شنغهاي الصينية و يعرف بتصنيف شنغهاي

:من حيث األداء األكاديمي والبحث العلمي ومعايير تصنيف شنغهاي كاآلتي. جامعة على مستوى العالم

(من العالمة الممنوحة% 20)مرور الحائزين على جوائز نوبل سواء من خالل الدراسة أو التدريس -

%(10) نجاح الخريجين -

%(20)البريطانيتين " ساينس"و" ناتشر"حجم الدراسات واألبحاث المنشورة في مجلتي -

%(20)نسبة اإلشارة إلى تلك البحوث والجامعات في وسائل اإلعالم والمجالت العلمية -

%(20)نسبة اإلشارة إلى الباحثين في السنوات الخمس األخيرة -

%(10)األداء األكاديمي -

التصنيف األكاديمي لجامعات العالم

Academic Ranking of World Universities (ARWU)



جامعة في العالم والذي ينشر على يد شركة كواكواريلي سيموندس 800هو تصنيف سنوي الفضل 

(Quacquarelli Symonds ) المختصة بالتعليم ومعايير تصنيفQSكاآلتي:

من إجمالي التصنيف،% 40السمعة األكاديمية بنسبة 

،%20نسبة الطلبة ألعضاء هيئة التدريس بنسبة 

بحاث المقدمة األبحاث المنشورة ألعضاء هيئة التدريس ومعدل النشر واستشهادات الباحثين في العالم باأل

،%20من الباحثين و األكاديميين في الجامعة بنسبة 

،%10استطالع آراء جهات التوظيف من مؤسسات وشركات حول أداء وجاهزية خريجي الجامعة بنسبة 

،%5النسبة التي تتيحها الجامعة للطالب األجانب حول العالم 

%5نسبة أعضاء هيئة التدريس االجانب في الجامعة بنسبة 

)Quacquarelli Symonds) QS  تصنيف



100أفضل هو تصنيف تقوم من خالله مجلة التايمز للتعليم العالي بتصنيف

.  جامعة في العالم وذلك وفق للمعايير التي تعتمدها المجلة

.جامعة لم يمر على نشئتها خمسين عام100وهي أيضا تقوم بتصنيف أفضل 

تصنيف مجلة التايمز للتعليم العالي



CSICوالمعاهدالجامعاتلتقييماألسبانيالمركزعنالتصنيفهذايصدر

العالممستوىعلىعاليومعهدجامعة12000مناكثريغطيترتيبوهو

تبارهاعويمكنااللكترونيةمواقعهاخاللمنالجامعاتأداءقياسعلىويعتمد

.االلكترونيالجامعةلموقعتصنيف

Webometrics))تصنيف الويبومتركس 



بالرغم من تصدر جامعات الواليات المتحدة والمملكة المتحدة للمراكز 

ة األولى بجميع التصنيفات سالفة الذكر إال أن اربع جامعات سعودي

:تصدرت الجامعات العربية بال منافس في تلك التصنيفات وهي

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

جامعة الملك سعود

جامعة الملك عبدهللا للعلوم والتكنولوجيا

جامعة الملك عبد العزيز

اربع جامعات سعودية ضمن تصنيف أفضل جامعات العالم



يقومعليادراساتطالبأوتدريسهيئةعضولكلتقديروشهادةرمزيةمكافأةمنح

Impact)تأثيرمعامللهامجالتفيالقرىامجامعةبإسمبالنشر Factor)ويتم

.سنوياالجامعةتنظمهاخاصةاحتفاليةفيالجوائزتوزيع

التوصية األولى



تميزةالمالعلميةوالسمعةالخبرةذويمنزائرينأساتذةاستضافةفيالتوسع

الجامعةفيالعلميالبحثحركةوتطويرلدعم

ةالتوصية الثاني



رجمةالتخدماتيقدمبحيثالسعوديةالرقميةالمكتبةغرارعلىللترجمةمركزإنشاء

جهازيكونبحيثالقرىامبجامعةللترجمةمركزإنشاءأو،السعوديةالجامعاتلجميع

يمةالقوالكتبالممتازةاألبحاثبترجمةالمركزيقومالجامعةكلياتعنمستقلإداري

غةاللإلىالعربيةاللغةمنالعلميةوالمكتشفاتواالختراعاتوالدراساتوالوثائق

سامباألقالعلميةاألبحاثترجمةفيكبيردورلهيكونوسوفوالعكساإلنجليزية

بغرضيةاالنجليزاللغةإلىالعربيةاللغةمنواإلداريةواإلسالميةوالتربويةاإلنسانية

يالعربالفكرونشر،ناحيةمنللجامعةالعالميالتصنيفلرفعISIالـفيالنشر

العالمفياإلسالميةالعربيةاألمةعنوالسلبيةالخاطئةالمعلوماتوتصحيحاإلسالمي

.أخرىناحيةمن

ةالتوصية الثالث



المجالت األكاديمية بجامعة أم القرىنقل تبعية 
ميإلى المراكز البحثية التابعة لعمادة البحث العل

(منتظمة الصدور)مجلة علوم اللغات وآدابها               -1

(متوقف صدورها)مجلة الهندسة والعمارة االسالمية     -2

(اسما فقط)مجلة العلوم التربوية والنفسية         -3

(متوقف صدورها)مجلة الشريعة والدراسات اإلسالمية -4

ةالتوصية الرابع

https://uqu.edu.sa/jea
https://uqu.edu.sa/jill
https://uqu.edu.sa/jea


المراكز البحثية بعمادة البحث العلمي
(منتظمة الصدور)مركز بحوث اللغة العربية وآدابها            مجلة علوم اللغات وآدابها             -1

(متوقف صدورها)مركز بحوث العلوم الهندسية والمعمارية   مجلة الهندسة والعمارة االسالمية    -2

(قطاسما ف)مركز بحوث العلوم التربوية والنفسية       مجلة العلوم التربوية والنفسية        -3

(متوقف صدورها)مركز بحوث الدراسات اإلسالمية           مجلة الشريعة والدراسات اإلسالمية -4

مركز بحوث العلوم التطبيقية-5

مركز بحوث التعليم اإلسالمي-6

مركز بحوث الطب والعلوم الطبية-7

مركز بحوث العلوم االجتماعية-8

مركز بحوث العلوم الصيدالنية-9

. إنشاء مجلة أكاديمية محكمة في إطار تخصصه( 9)-(5)ويبقى على كل مركز من المراكز البحثية من 

ةالتوصية الرابع



منبحثيكزمربكلالمنتسبةالطاقاتمناإلستفادةتتحققوبالتالي

تخصصاتللوفقاالتدريسهيئةأعضاءوبينبينهموالتعاونناحية

.أخرىناحيةمن

علىللحصولالقرىأمبجامعةاألكاديميةبالمجالتالدفعواخيرا

.العربيالتأثيرمعاملعضوية

ةالتوصية الرابع



الجامعةمجلسمناعتمادهايتمالعلميبالمجلسداخليةالئحةوضع

يكونأنشرطتتضمن

مجالتفيمنشورةللترقيةالمقدمةالعربيةباللغةاألبحاثعددنصف-

Arab)عربيتأثيرمعاملذات Impact Factor)

منشورةةللترقيوالمقدمةاإلنجليزيةباللغةالعلميةاألبحاثعددنصف-

Impactً)عالميتأثيرمعامللهامجالتفي Factor)

التوصية الخامسة واألخيرة




