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 انمهخص

  
رعزجر اٌجٛاثخ اإلٌىزر١ٔٚخ ٌغبِعخ ثٕٙب ٔبفذةح اٌغبِعذخ عٍذٝ اٌعذبٌُ ٚٚضذ١ٍخ ٌ رصذبي ثذ١ٓ لٛاعذد ث١بٔذبد 

اٌذسٚار ٚلٌذه  أٚ ١٘ئخ اٌزدر٠ص أٚ ا١ٌٙئخ اإلدار٠ذخ أٚ  ضٛاء وبٔٛا ِٓ اٌطالة   اٌغبِعخ ٚو١ٍبرٙب ٚاٌّطزف١د٠ٓ 

ٚرشىً اٌجٛاثخ اإلٌىزر١ٔٚذخ أؽذد اٌروذباس اٌٙبِذخ   ثٙدف رمد٠ُ خدِبد ٚئخجبر٠خ ٚئٌىزر١ٔٚخ ٚئدار٠خ ٚ رع١ّ١ٍخ. 

ضذذبُ٘ ِشذذذرٚو اٌجٛاثذذبد اإلٌىزر١ٔٚذذخ ٚ٘ذذذٛ أؽذذد اٌّشذذرٚعبد اٌٌّّٛذذذخ ِذذٓ ِشذذرٚو ٔ ذذذُ  ثبٌغبِعذذخ ؽ١ذذش 

ثٛزارح اٌزع١ٍُ اٌعبٌٟ عٍٝ رٛظ١ف أفضً اٌزم١ٕبد ٚاٌجرِغ١بد ثّب ٠ؾمك رؤ٠خ  ICTPٚرىٌٕٛٛع١ب اٌّعٍِٛبد 

إلضذذزرار١غ١خ. ٚلذذد رطذذٛرد اٌجٛاثذذخ اإلٌىزر١ٔٚذذخ ٌغبِعذذخ ثٕٙذذب ِذذٓ ِغذذرد ِٛلذذ  اٌغبِعذذخ ٚرضذذبٌزٙب ٚأ٘ذذدافٙب ا

ضذذٕٛاد اٌذذٟ ثٛاثذذخ اٌىزر١ٔٚذذخ رعذذرل ٔشذذبطبد اٌغبِعذذخ ٚاٌعد٠ذذد ِذذٓ اٌ ذذدِبد  3اٌىزرٚٔذذٟ ثطذذ١ظ ِٕذذة ٔؾذذٛ 

 webometricsاإلٌىزر١ٔٚخ ِّب أدٜ ئٌٝ رص١ٕف اٌجٛاثخ اإلٌىزر١ٔٚخ ٌغبِعخ ثٕٙب ِٓ خالي اٌزص١ٕف اٌعبٌّٟ 

 753عٍذٝ    30ٚثزرر١ذت   ِذٓ اٌغبِعذخ اٌؾى١ِٛذخ ٚاٌ بصذخ 52فذٟ ِصذر عٍذٝ  ثزرر١ت اٌطذبدش ِؾ١ٍذب     

عٍذٝ ِذب  2573فذٟ ئفر٠م١ذب ٚثزرر١ذت   ِٛلذ  رع١ٍّذٟ 853عٍٝ   35فٟ اٌعبٌُ اٌعرثٟ ٚثزرر١ت  ِٛل  رع١ٍّٟ 

ِراوذس اٌجؾذش  ٛالذ ٘ٛ أؽذد ِِٛل  ٠ٚج١ِٛزروص " ِٛل  رع١ٍّٟ عٍٝ ِطزٜٛ اٌعبٌُ أعّ  ٠20000س٠د عٍٝ 

ٌىزر١ٔٚذخ األوبد١ّ٠ذخ ٠عزجذر األوضذر رمذدِب فذٝ ِغذبي ٚاٌّز صص فٝ رصد ؽروخ اٌّٛال  اإلٚاٌزم١١ُ األضجب١ٔخ 

٠عد رص١ٕفب عب١ٌّذب ِشذٙٛرا ٠ذررجظ ثّع١ذبر ٚ .ٌىزر١ٔٚخ فٝ اٌعبٌُٚاٌدراضبد ٚاٌزمبر٠ر ٚاٌصفؾبد اإلاألثؾبس 

دٚرٜ وذذً ضذذزخ أشذذٙر، ٠ٚذذزُ رصذذ١ٕف أفضذذً اٌغبِعذذبد عٍذذٝ األثؾذذبس ٚاٌٍّفذذبد اٌف١ٕذذخ، ٠ٚذذزُ رؾد٠ضذذٗ ثشذذىً 

 .ِطذذذذذذذذزٜٛ اٌعذذذذذذذذبٌُ عٍذذذذذذذذٝ أضذذذذذذذذبش أْ ٔشذذذذذذذذبطبد أٜ عبِعذذذذذذذذخ ر ٙذذذذذذذذر فذذذذذذذذٝ ِٛالعٙذذذذذذذذب اإلٌىزر١ٔٚذذذذذذذذخ

أْ ٔ بَ اٌزص١ٕف ٠روس عٍٝ ظٙٛر اٌّؾزذٜٛ األوذبد٠ّٝ ٚاألثؾذبس عٍذٝ شذجىخ اتٔزرٔذذ ٌىذً ِذٓ اٌطذالة ٚ

وّذذب ٠مذذبش اٌؾضذذٛر اتٌىزرٚٔذذٝ  .ربؽذذخ اٌٛصذذٛي ئ١ٌٙذذبٚاألوذذبد١١ّ٠ٓ ٚاٌّراوذذس اٌجؾض١ذذخ اٌزبثعذذخ ٌٍغبِعذذبد ٚئ
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ثبٌٕشبطبد ِٚطزٜٛ ِزبثعزٙب عٍذٝ ِٛالذ  اٌغبِعذبد اتٌىزر١ٔٚذخ ٚ٘ذٛ ِذب ٠عزجذر ِإشذرا ع١ذدا ٠عىذص ِطذزٜٛ 

رأص١ر اٌغبِعبد، ٠ٍٚ ص رص١ٕف األداء اٌدٌٚٝ ٌٍغبِعخ ٠ٚمدَ ِعٍِٛبد ٌٍطذالة ٚاٌجذبؽض١ٓ األوذبد١١ّ٠ٓ ٚ٘ذٛ 

ٚرعرل ٘ةا اٌٛرلخ لصخ ِطبر ٔغذبػ اٌجٛاثذخ اإلٌىزر١ٔٚذخ   ."٠س ٚٔشر اٌّعرفخ اٌع١ٍّخِب ٠عىص اتٌزساَ ثزعس

 ٚطرق اٌزغٍت ع١ٍٙب ٚاٌدرٚش اٌّطزفبدح.  ٌغبِعخ ثٕٙب ٚاٌّشبوً اٌزٟ صبؽجذ رط٠ٛر اٌجٛاثخ

 webometricsاٌزص١ٕف اٌعبٌّٟ  –خدِبد ئٌىزر١ٔٚخ  –اٌجٛاثخ اإلٌىزر١ٔٚخ  -: عبِعخ ثٕٙب كهمبث كبشفت
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 مقذمت

 اٌّؾ١ٍخ اٌغبِعبد ث١ٓ  عد٘برٛا ٌزأو١د ٚلٌه اٌعبٌُ عٍٟ ٔبفةرٙب ٟ٘ ثٕٙب ٌغبِعخ ٌىزر١ٔٚخاإل اٌجٛاثخ ئْ

 اٚ اٌطذالة ضذٛاء اإلٔزرٔذذ ِطذز دِٟ ٌغ١ّذ  ٠زطذٕٝ ٚؽزذٝ اإلٔزرٔذذ اٌشجىخ عجر اٌعب١ٌّخ ٚوةٌه ل١ّ١ٍخاإل ٚ

 ٠ٚذررجظ ، خالٌٙذب ِذٓ اٌّمدِذخ ٚاٌّعٍِٛبد اٌ دِبد ِٓ ضزفبدحاإل ّؾٍٟاٌ ٚاٌّغزّ  ٚاإلدار١٠ٓ صاٌزدر٠ ١٘ئخ

 ٚاٌّروذس ٚاٌٛؽذداد اٌى١ٍذبد ثٛاثذبد فذٟ رزّضذً )ِٛلذ   و١ذبْ 40 ِذٓ اوضذر ثٕٙذب ٌغبِعذخ اإلٌىزر١ٔٚذخ ثبٌجٛاثخ

 رطّذذؼ اٌجٛاثذذخ اإلٌىزر١ٔٚذذخ ٌغبِعذذخ ثٕٙذذب ئٌذذٝ رمذذد٠ُ خذذدِبد ئٌىزر١ٔٚذذخ ٚررضذذ١  دعذذباُ اضذذز داَٚ  اٌّ زٍفذذخ،

 اٌّعٍِٛبد ٚاٌّطبّ٘خ فٟ رم١ًٍ اٌفغٛح اٌرل١ّخ ثبٌغبِعخ ٌٍٛصٛي ئٌٝ ِروس ِزمدَ ثذ١ٓ اٌغبِعذبد رـىٌٕٛٛع١ب 

رمد٠ُ خدِبد ئٌىزر١ٔٚخ ٌٍطالة ١٘ٚئخ اٌزذدر٠ص ٚاإلدار٠ذ١ٓ ٙب ٚاٌزٟ رزٍ ص فٟ زرٟ رضبٌأِٚٓ ٘ةا إٌّطٍك ر

ِذبد اإلدار٠ذخ ٚاٌّىزجذبد اٌرل١ّذخ ٚاٌزعٍذذ١ُ ٚاٌّغزّذ  اٌّذدٟٔ ٚٚ ذ  ا١ٌ٢ذبد اٌالزِذخ ٌرثطٙذب ِذ  ٔ ذُ اٌّعٍٛ

ٚرٍعت اٌجٛاثخ اتٌىزر١ٔٚخ دٚرا ٘بِب فذٟ اٌع١ٍّذخ اٌزع١ّ١ٍذخ ٚ  اإلٌىزرٟٚٔ ٚاٌزدر٠ت عٍٝ رىٌٕٛٛع١ب اٌّعٍِٛبد

ٚاٌزذٟ رذزٍ ص فذٟ  خذدِبرٙب اإلٌىزر١ٔٚذخ اٌجؾض١خ ضٛاء ٌٍّرؽٍخ اٌغبِع١خ األٌٚٝ أٚ اٌدراضبد اٌع١ٍب ِٓ خذالي 

ِزؾبٔذبد ّٔذبلط اإلوذةٌه ٚٚرٛصذ١فبرٙب  ٍجراِظ اٌزع١ّ١ٍخ ٚاٌّمرراد اٌدراض١خ ٌ األوبد٠ّٟ ٌٛطىزبٍاضزعرال ٌ

حاضذزطالعبد ٌٍذرأٞ ٚغ١ر٘ذب ِذٓ  ٚاعبثزٙب اإلضزرشبد٠خ ٚ اضزعرال لٛاعد ث١بٔبد اٌرضباً اٌع١ٍّخ ٚاٌجؾذٛس

 .اٌ دِبد

ثداا١ذذخ عذذدا  فذذٟ  رصذذ١ّّٙب  2011ِٚذذرد اٌجٛاثذذخ اإلٌىزر١ٔٚذذخ ٌٍغبِعذذخ ثّراؽذذً عد٠ذذدح فمذذد وبٔذذذ لجذذً عذذبَ 

ِٚؾز٠ٛبرٙب، ٚر زٍف وض١را  عّب ٘ٛ ِزعبرف ع١ٍخ ا١ٌَٛ،فمد رُ عّ  اٌّعٍِٛبد ٚاٌ دِبد ٚئربؽزٙذب ِذٓ ِٛلذ  

خدِبد رفبع١ٍخ ثبإل بفخ ئٌٝ ِذب ٘ذٛ ِٛعذٛد ع١ٍٙذب ِذٓ ِعٍِٛذبد، ، وّذب أْ ٕ٘ذبن ٚرمد٠ُ  (Website) ٚاؽد

ٚرٙذدف اٌجٛاثذخ اإلٌىزر١ٔٚذخ .مد٠ُ ٌٍغبِعذخ ٚاٌجٛاثذخ اإلٌىزر١ٔٚذخ اتْفرق وج١ر فٟ اٌزص١ُّ اٌفٕٟ ث١ٓ اٌّٛل  اٌ

رثذظ أوجذر عذدد ِّىذٓ ِذٓ اٌّطذزف١د٠ٓ ثأ٘ذدافٙب ِذٓ خذالي رمذد٠ُ  ٚ ّذ  ثبٌغبِعذخ رثذظ اٌّغزٌغبِعذخ ثٕٙذب اٌذٟ 

ٌذه عذٓ طر٠ذك رذٛف١ر رعٍذ١ُ رعس٠ذس اٌغذٛدح فذٟ اٌع١ٍّذخ اٌزع١ّ١ٍذخ ٚلثبت ذبفخ اٌذٝ  خدِبد ئٌىزر١ٔٚذخ ِز١ّذسح.

وّب رطبعد  ضز داَ أدٚاد ٚرم١ٕبد ِزطٛرح ِٚجزىرح.ٚ٘ةا ثدٚرٖ ض١إدٜ ئٌٝ رؾط١ٓ ع١ٍّبد اٌزم٠ُٛ.ارفبعٍٟ ث

رطذذ٠ٛر اٌعّذذً اٌّىزجذذٟ ثبثزىذذبر ٔ ذذبَ إلدارح اٌٛصذذباك ٚؽف ٙذذب ثبإل ذذبفخ ئٌذذٝ رطذذ١ًٙ اإلعذذراءاد اإلدار٠ذذخ فذذٟ 

ؽصذبا١بد ٚاٌزمذذبر٠ر خبصذخ فذٟ ِغذذبي ٚٚ ذ  ل١ٌذخ ٌّزبثعزٙذب وّذذب ض١طذُٙ لٌذه فذٟ رذذٛف١ر اٌج١بٔذبد اٌدل١مذخ ٌ 

 اٌز ط١ظ اإلضزرار١غٟ ٌٍغبِعخ.
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رزىبًِ اٌجٛاثخ اإلٌىزر١ٔٚخ ٌغبِعخ ثٕٙب ٚوأؽد ِؾبٚر ِشبر٠  رىٌٕٛٛع١ب اٌّعٍِٛبد ٚاترصبتد ِ  ِشبر٠  ٚ

٠طذبعد  ٔ ُ اٌّعٍِٛبد اإلدار٠خ ٚاٌزعٍُ اإلٌىزرٟٚٔ ٚاٌّىزجخ اٌرل١ّخ ٚاٌزدر٠ت عٍٝ رىٌٕٛٛع١ب اٌّعٍِٛبد ِّذب

 .عٍٝ ز٠بدح اٌّردٚد ٚاتضزفبدح ِٓ خالي ٘ةا اٌزىبًِ

 منهجٍت انعمم منذ انبذاٌت:

 .انفزٌق انمزكشي نهبىابتإنشبء  -1

عّذً ٚفذرق  ثذادارح اٌّشذرٚو ثبٌغبِعذخ  ِروسٞ اٌعًّ ٠ٚشًّ فر٠ك رشى١ً فر٠ك فٟ ثدا٠خ اٌّشرٚو  رُ

ٌذذٝ اٌم١ذذبَ ظ ٚاٌّزبثعذذخ ٚلٌذذه ثبإل ذذبفخ ئبٌى١ٍذذبد ثؾ١ذذش رىذذْٛ ِّٙذذخ اٌفر٠ذذك اٌّروذذسٞ اٌدراضذذخ ٚاٌز طذذ١ث

ثجعض اٌّٙبَ اٌزٕف١ة٠خ ِٓ البِخ دٚراد ردرث١خ ٚٚرظ عًّ ٌٚمذبءاد رعر٠ف١ذخ ثٕٛع١ذخ اٌج١بٔذبد اٌّطٍٛثذخ 

 ٚطر٠ك ص١بغبرٙب ٚرى٠ٛد٘ب ٚاإلشراف عٍٝ فرق اٌعًّ ثى١ٍبد اٌغبِعخ اٌّ زٍفخ.

 منهجٍت انعمم. -2

ٚاٌزم١ٕذبد  ١بدِغفضً اٌجرأخز١بر ئٚ ؽز١بعبدرؾ١ًٍ اإل ٟف 2011ِٕة عبَ  ٠ّىٓ رٍ ١ص ِٕٙغ١خ اٌعًّٚ

صذبؽت لٌذه عمذد د اٌج١بٔذبد أٚ اٌشذىً اٌ ذبرعٟ ٌٙذب، ٌٚىزر١ٔٚخ ضذٛاء ٌزصذ١ُّ لٛاعذفٟ ئٔشبء اٌجٛاثخ اإل

 –طذذالة  –)١٘ئذذخ رذذدر٠ص  اٌعد٠ذذد ِذذٓ ٚرظ اٌعّذذً ٚإٌذذدٚاد ٚاٌٍمذذبءاد ِذذ  ِ زٍذذف فئذذبد اٌّطذذزف١د٠ٓ

ٍطبد اٌعصذف اٌسٕ٘ذٟ ثذ١ٓ اٌفر٠ذك اٌّروذسٞ ٚفر٠ذك اٌّطذٛر٠ٓ ٚرصذ١ُّ ٚع ادار١٠ٓ ٚاٌّغزّ  اٌّدٟٔ 

ٌىزر١ٔٚخ ٌٍغبِعذخ ثّذب ٠شذًّ رؤ٠زذخ  بصخ ثىً و١بْ ِررجظ ثبٌجٛاثخ اإلاٌعد٠د ِٓ إٌّبلط ٌغّ  اٌج١بٔبد اٌ

 .ُ٘ اٌ دِبد اٌزٟ ٠مدِٙب ٌٍّطزف١د٠ٓأدارٞ ٚٚا٘دافخ اتضزرار١غ١خ ١٘ٚىٍخ اإل ٚرضبٌزخ

 زونٍت فً خذمت انمجتمع وتنمٍت انبٍئتنكتدور انبىابت اإل

ٌىزر١ٔٚذخ فذذٟ خدِذخ اٌّغزّذذ  ٚر١ّٕذخ اٌج١ئذذخ ِذٓ خذذالي اٌّٛلذ  اٌ ذذب  ٌمطذبو خدِذذخ ٠جذرز دٚر اٌجٛاثذذخ اإل

الٔشذطخ اٌّذدٟٔ ٚعذرل ٌاٌّغزّ  ؽ١ش روس ٘ةا اٌّٛل  عٍٝ رٛ ١ؼ دٚر اٌغبِعذخ ٚعاللزٙذب ثذبٌّغزّ  

أٚ خذدِبد ٍذٝ صذٛرح لٛافذً طج١ذخ أٚ ث١طر٠ذخ أٚ زراع١ذخ اٌزفبع١ٍخ ث١ٓ اٌغبِعخ ٚاٌّغزّ  ضذٛاء وبٔذذ ع

٘ةا اٌٟ عبٔت ؽّذالد اٌزٛع١ذخ ر دَ لطبو وج١ر ِٓ اٌّطزف١د٠ٓ داخً ٚخبرط ِؾبف خ اٌم١ٍٛث١خ اضزشبر٠خ 
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١ذ  ٚاٌد١ًٌ اترشبدٞ ٌغّ اٌزٟ ٠زُ ٔشر٘ب عٍٝ اٌّٛل  ٚاٌزٟ رزعٍك ثبٌؾفبظ عٍٝ اٌج١ئخ ِٓ اٌزٍٛس ٚر١ّٕزٙب

  ٠خ ثبٌغبِعخ.عراءاد اإلداراإل

 نكتزونٍت فً دعم انبذث انعهمًدور انبىابت اإل

٠زضؼ دٚر اٌجٛاثخ اإلٌىزر١ٔٚذخ فذٟ دعذُ اٌجؾذش اٌعٍّذٟ اٌجؾش اٌعٍّٟ ِٓ اٌروباس اتضبض١خ ثغبِعخ ثٕٙب ٚ

 فٟ ِذب رمدِذخ ِذٓ خذدِبد اٌىزر١ٔٚذخ ٌٙذةا اٌمطذبو. فمذد رذُ أشذبء لٛاعذد ث١بٔذبد ٌجؾذٛس ١٘ئذخ اٌزذدر٠ص
(1 

 

رفذذ  أزبعذذخ اٌعٍّذذٟ إٌّشذذٛر ِؾ١ٍذذب أٚ د١ٌٚذذب عٍذذٝ صذذفؾزخ  ِذذٓ خالٌٙذذب ١٘ئذذخ اٌزذذدر٠ص ٠طذذزط١  عضذذٛ

ِذٓ خذالي  اٌش ص١خ وّب ٠طزط١  ع١ّذ  اٌّطذزف١د٠ٓ ِذٓ ِعرفذخ اؽصذبا١بد إٌشذر اٌعٍّذٟ داخذً اٌغبِعذخ

 ٚاٌذذٝ عبٔذذت ٘ذذةا فمذذد رذذُ أشذذبء لبعذذدح ث١بٔذذبد ٌٍرضذذباً اٌع١ٍّذذخ اٌزمذذبر٠ر اٌّطذذز رعخ ِٕٙذذب.
(2 

ٌذذدرعزٟ  

إٌّز١ٙخ أٚ اٌزٟ ِب زاٌذ ِطزّرح، ٚرُ دعُ ٘ةٖ اٌ دح اٌّبعطز١ر ٚاٌدوزٛراح  ّذ لتف اٌرضباً اٌع١ٍّخ 

ث دِذذخ اٌىزر١ٔٚذذخ اخذذرٞ رّىذذٓ اٌجبؽذذش ِذذٓ اٌجؾذذش عٍذذٝ رضذذبٌخ ِع١ٕذذخ
 (3 

ٌىزر١ٔٚذذخ ، ٠ٚٛعذذد ثبٌجٛاثذذخ اإل 

 رمذَٛ ١ذخ ضذٛاء اٌ برع١ذخ أٚ اٌزذٟعالْ عٓ إٌّؼ اٌدراضذ١خ ٚاٌّشذرٚعبد اٌجؾضٌٍغبِعخ صفؾخ خبصخ ٌ 

صفؾبد رفبع١ٍخ ٌىض١ر ِٓ اٌّإرّراد اٌع١ٍّذخ اٌزذٟ رٕ ّٙذب اٌغبِعذخ ٚو١ٍبرٙذب ٍٙب اٌغبِعخ . وُ ٠ٛعد ٠ٛزّث

 اٌٝ عبٔت اٌّٛال  اٌ بصخ ثبٌّغالد اٌع١ٍّخ اٌ بصخ ثبٌغبِعخ. اٌّ زٍفخ

 زٌجٍنانخذمبث اإلنكتزونٍت انتً تقذمب انبىابت االنكتزونٍت نهطالة وانخ

غبِعخ ثٕٙب اٌعد٠د ِٓ ٌىزر١ٔٚخ ٌرٛفر اٌجٛاثخ اإلرض  عبِعخ ثٕٙب اٌطالة ٚاٌ ر٠غ١ٓ فٟ ِمدِخ ا٠ٌٛٚبرٙب ٚ

رٟ فٟ ِمدِزٙب اٌىزبٌٛط أع١خ اتٌٚٝ اٚ ٌٍدراضبد اٌع١ٍب ٠ٌىزر١ٔٚخ ٌٍطالة ضٛاء ٌٍّرؽٍخ اٌغبِاٌ دِبد اإل

 األوبد٠ّٟ ٌٍجراِظ اٌزع١ّ١ٍخ ٚاٌّمرراد اٌدراض١خ
(4 

ٚاٌةٞ راعٟ فٟ رصذ١ّّخ ضذٌٙٛخ اضذزعرل اٌٍذٛااؼ  

٘ذذةا فٕٙذذبن  اٌذذٝ عبٔذذت اٌدراضذذ١خ ٌٍجذذراِظ ٚاٌّؾزذذٜٛ اٌعٍّذذٟ ٌٍّمذذرراد ِٛزعذذب عٍذذٝ اٌفصذذٛي اٌدراضذذ١خ.

ضزرشذبد٠خ ٌٙذب ٚخدِذخ عبثذبد اإلّٔذبلط اإلعالْ ٔزباظ اتِزؾبٔذبد ٚاضذزعرال ئخدِبد اخرٜ ِٓ اّ٘ٙب 

 ٚاٌّجذبدراد رؾذبدادأشذطخ ٚفبع١ٍذبد اإلٚ أخجذبر ٚٔشذر ع١ّذ  ٟالَ عٓ اٌجر٠د اتٌىزرٟٚٔ اٌغبِعاإلضزع

 .اٌطالث١خ

١خ ا٠ضب صفؾبد رفبع١ٍخ ٌٍ ر٠غ١ٓ رّىٓ اٌغبِعخ ِٓ ؽصذر اٌ ذر٠غ١ٓ ِٚزذبثعزُٙ رٛفر اٌجٛاثخ اتٌىزرٚٔ

 ٚاٌزٛاصً ِعُٙ.
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 انخذمبث اإلنكتزونٍت انتً تقذمهب انبىابت االنكتزونٍت نهٍئت انتذرٌس

ىزر١ٔٚذذخ اٌعد٠ذذد ِذذٓ اٌ ذذدِبد ١ٌٙئذذخ اٌزذذدر٠ص رزّضذذً ثّٛلذذ  خذذب  ٠طذذزط١  عضذذٛ ١٘ئذذخ رمذذدَ اٌجٛاثذذخ اإلٌ

اٌزذدر٠ص ثذذٗ اْ ٠زفبعذذً ِذذ  اٌطذذالة ٚاْ ٠رفذذ  ِذذٓ خالٌذذخ أزبعذذخ اٌعٍّذذٟ ِٚمررارذذخ اٌدراضذذ١خ ٚعرٚ ذذخ 

خ وّذب اربؽذذ اٌجٛاثذ اٌزمد١ّ٠خ ٚؽزٝ رى١ٍفبرخ ٌٍطالة ثبت بفخ ٌج١بٔبرخ اٌش صذ١خ ٚاتوبد١ّ٠ذخ اٌ بصذخ ثذٗ.

ٌىزر١ٔٚخ ١ٌٙئخ اٌزدر٠ص اٌزمذدَ ٌذدٚراد ر١ّٕذخ اٌّٙذبراد ٚدٚراد اٌزذدر٠ت عٍذٝ رىٌٕٛٛع١ذب اٌّعٍِٛذبد اإل

ِٓ خالي اٌزطج١مبد اٌزفبع١ٍخ ٌىً ِٕٙب، ٚٚفرد ا٠ضب خدِخ اٌجؾش عٓ عضٛ ١٘ئخ اٌزدر٠ص داخً لٛاعد 

فذذبعٍٝ ٌطٍذذت أشذذبء ثر٠ذذد ث١بٔذذبد اٌغبِعذذخ ِذذٓ خذذالي اتضذذُ اٚ اٌمطذذُ اٚ اٌى١ٍذذخ وّذذب ٚفذذرد ا٠ضذذب رطج١ذذك ر

 اٌىزرٟٚٔ عبِعٟ ٚاٌدخٛي عٍٝ لٛاعد اٌج١بٔبد اٌعب١ٌّخ ٚغ١ر٘ب ِٓ اٌ دِبد.

 اإلنجبساث

انتصحححنٍل انعزبحححً واإلفزٌقحححً وانعحححبنمً نهبىابحححت اإلنكتزونٍحححت نجبمعحححت بنهحححب  بقحححب نتصحححنٍل  ٌىضحححخ انجحححذول انتحححبنً

webometrics  2113ٌنبٌز  

Webometrics Ranking January 2013 

 
January 2013 July 2012 January 2012 July 2011 

Arab World 03 54 Not ranked Not ranked 

Africa 03 54 45 Not ranked 

World 3350 0823 4283 23843 

 

ئٔغذبزا غ١ذر ِطذجٛق فذٟ اٌزصذ١ٕف اٌعذبٌّٟ ؽممذذ اٌجٛاثذخ اإلٌىزر١ٔٚذخ ٌغبِعذخ ثٕٙذب  ٠ٚزضؼ ِذٓ اٌج١بٔذبد أْ 

2013 Webometrics  ٝ٠ّىذذذذٓ رٛ ذذذذ١ؾخ ف١ّذذذذب ٠ٍذذذذٟ اٌعرثذذذذٟ ٚاتفر٠مذذذذٟ ٚاٌعذذذذبٌّٟ صذذذذع١داٌعٍذذذذ: 

 

Webometricsعٍذ انعبنمً عهى انص
(5)

 

o  ٌٍّرح اٌراثعخ عٍٝ اٌزٛاٌٟ فٟ ربر٠ ٙب رؾمك اٌجٛاثخ اإلٌىزر١ٔٚخ ٌغبِعخ ثٕٙب رمدِب وج١را فٟ اٌزص١ٕف

 ،ث١ّٕب وبْ ررر١جٙب: 2013فٟ ٠ٕب٠ر  عٍٝ اٌعبٌُ  2573 ثزرر١ت  Webometrics  اٌعبٌّٟ

http://www.webometrics.info/en/aw
http://www.webometrics.info/en/aw
http://www.webometrics.info/en/Africa
http://www.webometrics.info/en/Africa
http://www.webometrics.info/en/world
http://www.webometrics.info/en/world
http://www.webometrics.info/en/world
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o 3280  ٛ2012عٍٝ اٌعبٌُ فٟ ١ٌٛ٠. 

o 6120  2012عٍٝ اٌعبٌُ فٟ ٠ٕب٠ر. 

o 10250  ٛ2011عٍٝ اٌعبٌُ فٟ ١ٌٛ٠. 

عهى صعٍذ انعبنم انعزبً
(6 

 

o  ً اٌجٛاثخ اإلٌىزر١ٔٚخ ٌغبِعخ ثٕٙب  ذّٓ ٔذبدٞ اٌّباذخ فذٟ اٌعذبٌُ  ٌٍّرح اٌضب١ٔخ عٍٝ اٌزٛاٌٟ ربر٠ ٙب ر

 ررر١جٙب: ث١ّٕب وبٔذ  ٠2013ٕب٠ر  ٟ فٟ عٍٝ عبِعبد اٌعبٌُ اٌعرث 29 اٌعرثٟ ثزرر١ت

o 45  ٛ2012فٟ ١ٌٛ٠. 

o .خبرط اٌزص١ٕف لجً لٌه 

 

عهى صعٍذ انقبرة األفزٌقٍت
(7 

 

o  ٌٍّذرح اٌضبٌضذخ فذٟ ربر٠ ٙذب ر ذً اٌجٛاثذخ اإلٌىزر١ٔٚذخ ٌغبِعذذخ ثٕٙذب  ذّٓ ٔذبدٞ اٌّباذخ فذٟ لذبرح أفر٠م١ذذب

 ث١ّٕب وبْ ررر١جٙب:  عٍٝ عبِعبد أفر٠م١ب 35  ثزرر١ت

o 46 ٛ2012عٍٝ عبِعبد أفر٠م١ب فٟ ١ٌٛ٠. 

o 94  2012فٟ ٠ٕب٠ر. 

o .خبرط اٌزص١ٕف لجً لٌه 

 

 ستنتبجاإل

ٌىزر١ٔٚخ ِؾ١ٍب )ِذٓ خذالي رم١ذ١ُ اٌّغٍذص اتعٍذٝ ٌٍغبِعذبد  ٚعب١ٌّذب إلزٙب ار١ّسد عبِعخ ثٕٙب ِٓ خالي ثٛاث

 عد اخر ٠ّٚىٓ رٍ ١ص لٌه ف١ّب ٠ٍٟ.ٚرض ذ ٘ةا اٌز١ّس ٚإٌغبػ ٠ِٛب ث  ل  اٌزص١ٕف اٌعب١ٌّخ)ِٓ خالي ِٛا

بنهحححححب فحححححً انمجهحححححس األعهحححححى نهجبمعحححححبث نمىقحححححع  بمعحححححت خحححححالل انتقٍمحححححبث انمختهفحححححتأوال: محححححن  
(8)

 

 

 ٌغبِعذبدٚ اتٔغ١ٍس٠خ ِزفٛلخ فٟ لٌه عٍذٝ وذً ا ر١ّسد عبِعخ ثٕٙب فٟ ٔشبط ٔشر األخجبر ثبٌٍغخ اٌعرث١خ  -1

ِٛلذ  اٌغبِعذخ ثزٕف١ذة ٔشذبط ٔشذر أضذّبء ٚر صصذبد وذً أعضذبء ١٘ئذخ اٌزذدر٠ص ثبٌغبِعذخ ٚث١بٔذبرُٙ  لبَ  -2

 .%100األضبض١خ ثٕطجخ اوزّبي 

http://www.webometrics.info/en/Africa
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ٚلبَ ثزفع١ٍٗ عدد ِذٓ أعضذبء ١٘ئذخ اٌزذدر٠ص ٚاْ وذبْ  ئٔشبء ِٛال  ٌىً أعضبء ١٘ئخ اٌزدر٠ص ثبٌغبِعخرُ  -3

 .٠ٍسِٗ اٌّس٠د ِٓ اٌزفع١ً

ٔشذذذر وذذذً اٌجذذذراِظ اٌدراضذذذ١خ  رذذذُ -4

 %.100ثٕطجخ اوزّبي رمزرة ِٓ 

ٔغؾذذذ اٌغبِعذذخ فذذٟ ٔشذذر ٚصذذباك  -5

ٌ بصذذذذخ ثزٛصذذذذ١ف  ٍِفذذذذبد اٌغذذذذٛدح

إٌّب٘ظ اٌدراض١خ ِزفٛلخ ثةٌه عٓ وً 

 .اٌغبِعبد اٌّصر٠خ

لذذذذبَ فر٠ذذذذك اٌعّذذذذً ثبٌغبِعذذذذخ  -6

ٔشذذطخ اٌّطٍٛثذذخ ٚرطذذ١ٙال طذذرق رأد٠ذذخ اٌ ذذدِبد اٌغبِع١ذذخ ألوضذذر ِذذٓ ضذذز١ٓ خدِذذخ عبِع١ذذخ رٕف١ذذةا ٌأ ثٕشذذر

 .ٌٍّزعب١ٍِٓ ِ  اٌغبِعخ فٟ خطٛاد أداء اٌ دِبد

 .ر١ّسد اٌغبِعخ ثٕشر أرلبَ اٌغٍٛش ٚرٛز٠  اٌٍغبْ ٌٍفصً اٌدراضٟ األٚي رط١ٙال ٌٍطالة -7

 .لبِذ اٌغبِعخ ثٕشر وً ٔزباظ اٌطالة عٍٝ اٌّٛل  فٟ خدِخ أصٕٝ ع١ٍٙب اٌغ١ّ  -8

 . %100ٔغ١ٍس٠ذذخ ِٛاز٠ذذخ ٌٍّٛالذذذ  اٌعرث١ذذخ ثٕطذذجخ اوزّذذذبي رصذذً ئٌذذذٝ لبِذذذذ اٌغبِعذذخ ثأشذذبء ِٛالذذذ  ئ -9

ٔغؾذذذ اٌغبِعذذخ فذذٟ رطذذ٠ٛر ِٛلعٙذذب ١ٌعّذذً ثٕ ذذبَ ئدارح اٌّؾزذذٜٛ )اٌّعزّذذد عب١ٌّذذب  ٚدرثذذذ عذذدد ِذذٓ -10

 .اٌصؾف١١ٓ ع١ٍٗ عٍٝ األلً فٟ صالس و١ٍبد رمَٛ ؽب١ٌب ثٕشر ِؾزٛا٘ب ثٕفطٙب

ٚلٌذذه فذذٟ  2013%  فذذٟ رم١ذذ١ُ اٌرثذذ  اٌضبٌذذش ِذذبرش 97ؽصذذً ِٛلذذ  عبِعذذخ ثٕٙذذب عٍذذٝ ٔطذذجخ ئٔغذذبز  -11

 اٌّإشراد اٌ بصخ ثبٌّغٍص األعٍٝ ٌٍغبِعبد.

 نظزة انعبنم انخبر ً نمىقع  بمعت بنهب وانمؤشزاث انعبنمٍت من دٍث  -2

ؽممذ عبِعخ ثٕٙب اٌّروس األٚي عٍذٝ وذً اٌغبِعذبد اٌّصذر٠خ ِذٓ ؽ١ذش صذراء اٌّؾزذٜٛ ٌّٛلعٙذب ثزرر١ذت  -1

ضبثمخ ثةٌه اٌّٛل  اٌزذبٌٟ ٌٙذب ِذٓ ؽ١ذش اٌضذراء ٚ٘ذٟ عبِعذخ إٌّصذٛرح ثزرر١ذت عذبٌّٟ  2463 عبٌّٟ ِمدارٖ

3057. 
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ئٌذٝ  2010% عذٓ ررر١جٙذب اٌطذبثك ِذٓ ١ٌٛ٠ذٛ 242ٌٕطذجخ  ؽممذ عبِعخ ثٕٙب ٔطجخ رمدَ فٟ ررر١جٙب اٌعذبٌّٟ -2

 .ٌٚذذذذذذذذذذذذذُ ٠شذذذذذذذذذذذذذبروٙب فذذذذذذذذذذذذذٟ ٘ذذذذذذذذذذذذذةٖ اٌطفذذذذذذذذذذذذذرح ئت عبِعذذذذذذذذذذذذذخ وفذذذذذذذذذذذذذر اٌشذذذذذذذذذذذذذ١  ١ٌٛ٠2012ذذذذذذذذذذذذذٛ 

ِ  أْ ررر١جٙب  ؽى١ِٛخ ٚخبصخ فٟ ِصرعبِعخ ٚأوبد١ّ٠خ  52عٍٝ ِؾ١ٍب  اٌطبدشاٌزرر١ت ؽممذ اٌغبِعخ  -3

 )طجمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذب أللذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذد١ِزٙب ثذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذبٌّغٍص األعٍذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذٝ  ٘ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذٛ اٌ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذبِص عشذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذر

  30ٚؽممذ اٌّروس  رع١ٍّٟ عبٌّٟأوضر ِٓ صّب١ٔخ لتف ِٛل   ٖر طذ عبِعخ ثٕٙب خالي اٌعبَ األخ١ر ٚؽد -4

 .أفر٠م١ب 35ٚ عرث١ب 

 :وتقذٌز شكز

   ICTP: ٔذٛد أْ ٔشذىر ٚؽذدح ئدارح اٌّشذرٚعبد ِٚشذرٚو رطذ٠ٛر رىٌٕٛٛع١ذب اإلرصذبتد ٚاٌّعٍِٛذبد  أٚت

 ٚعبِعخ ثٕٙب عٍٝ اٌدعُ اٌّبٌٟ ٚاٌٍٛعطزٟ ٌٍّشرٚو.

 اٌزص١ٕف اٌعبٌّٟا٢داء ٚ ٘ةا اٌز١ّس فٟصب١ٔب: 
(9 

 ِب وبْ ١ٌزؾمك ثدْٚ رٛفر اٌزبٌٟ: 

 ٚخبصخ ِٓ أ. د/ را١ص اٌغبِعخ اٌدعُ اٌّطزّر ِٓ اإلدارح اٌع١ٍب ٌٍغبِعخ .1
(10 

 

 ِد٠رٞ اٌّشرٚو اٌّزعبلج١ٓ اٌٍة٠ٓ ورضٛا اٌغٙد اٌىج١ر ٚاٌٛلذ ٌٕغبػ اٌّشرٚو .2

 فر٠ك اٌعًّ فٟ اٌّشرٚو اٌةٞ ٌُ ٠دخر عٙدا إلضزّرار إٌغبػ .3

 اٌطبدح أعضبء ١٘ئخ اٌزدر٠ص ٚا١ٌٙئخ اٌّعبٚٔخ ٚاإلدار١٠ٓ اٌة٠ٓ أضّٙٛا فٟ ئصراء ِٛل  اٌغبِعخ .4

  عانمزا

(1) http://www.bu.edu.eg/portal/index.php?act=300 

(2) http://www.bu.edu.eg/portal/index.php?act=318 

(3) http://www.bu.edu.eg/portal/index.php?act=144 

http://bu.edu.eg/catalog(4) 

http://www.webometrics.info/en/world (5  

(6 http://www.webometrics.info/en/aw 

http://www.bu.edu.eg/portal/index.php?act=300
http://www.bu.edu.eg/portal/index.php?act=300
http://www.bu.edu.eg/portal/index.php?act=318
http://www.bu.edu.eg/portal/index.php?act=318
http://bu.edu.eg/catalog
http://bu.edu.eg/catalog
http://www.webometrics.info/en/world
http://www.webometrics.info/en/world
http://www.webometrics.info/en/aw
http://www.webometrics.info/en/aw
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http://www.webometrics.info/en/Ranking_africa(7  

http://www.ictp.org.eg/index.php/ar/(8  

http://www.alexa.com/siteinfo/http://www.bu.edu.eg(9  

http://bu.edu.eg/(10  
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