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 جامعة دمشق تقر شروطا جديدة لمنشر في مجالتيا

 عالميًا.. الجامعات السورية تحتل مراتب متٔاخرة في التصنيف العالمي 9249دمشق في المرتبة  جامعة
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 جامعة دمشق تقر شروطا جديدة لمنشر في مجالتيا

 (أقرت جامعة دمشق شروطا جديدة لمنشر في مجالتيا أىميا النشر اإللكتروني، وذلك فيما يخص ) رسائل الدراسات العميا
 .مجمة جامعة دمشق قبول األبحاث بشكل إلكتروني عمى أن تخضع ىذه األبحاث لتدقيق لغوي قبل النشر ️وتعتمد

بدون أسماء، كما يستمم الباحث رسالة عمى اإليميل من رئيس تحرير المجمة، تفيد  pdf ويتم تسميم البحث عمى شكل نسخة
 .باستالم البحث

ساعة من تاريخ اإليداع لدى المجمة.، عمى أن يتم بيان صالحية  28إلكترونية خالل و يرسل البحث بسرية تامة وبطريقة 
 ./يوما 42أسابيع / 9البحث لمنشر خالل مدة أقصاىا 

 .ىذا و يمكن لمباحث الحصول عمى مالحظات المحكمين من حسابو المسجل بو وعبر البريد اإللكتروني، لألخذ بيا والتعديل

عادة اإلرسال لمبحث المعدل أو يتم اعتبار البحث مسحوبا من التحكيم أيام 22كما يميل الباحث    .لمتعديل وا 

و بعد موافقة المحكمين يرسل البحث إلى تدقيق لغوي من قبل مختصين.، كما تمتزم المجمة بإشعار الباحث بنتيجة التحكيم 
  .النيائية عبر حسابو المسجل بو

 .سالة إلكترونية عمى بريدهو يبمغ الباحث بنشر البحث المقبول عبر ر 
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 التصنيف:
  بزنس 2موقع بزنس المصدر  

                            47/6/4242التاريخ      

 عالميًا.. الجامعات السورية تحتل مراتب متٔاخرة في التصنيف العالمي 9249جامعة دمشق في المرتبة 

، النسخة الثانية عشرة من مٔوشر 4242حزيران  42، يوم الجمعة webometricsنشر موقع التصنيف العالمي لمجامعات 
سنادتصنيف الشفافية لمجامعات ذات  والمتعمقة بالبحث العممي  Top Google Scholar profile األعمى في citation اال 

  .جامعة حول العالم 2222والتي تضم 

 9249بزنس" فقد إحتمت " جامعة دمشق" المرتبة االولى عمى مستوى سورية، والمرتبة 4وبحسب ما إطمع عميو موقع "بزنس
 .عالمياً 

عالميًا، ثالثًا جاءت " جامعة حمب" فيما  2672المرتبة ثانيًا عمى مستوى سورية و المرتبة فيما جاءت " جامعة تشرين " ب
المعيد العالي لمعموم التطبيقية والتكنولوجية" الذي جاد جاء بالمرتبة  " عالميًا، ثم بالمرتبة الرابعة حل 2982حمت بالمرتبة 

  العربية الدولية بدمشق، وسابعًا الجامعة االفتراضية السورية، وثامناً عالميًا ، وخامسًا جامعة البعث، وسادسًا الجامعة  6924
 .، وتاسعًا جامعة القممون، وعاشرًا جامعة األندلس" IF du Proche المعيد الفرنسي لمشرق االدنى

 فيما جاءت جامعة الجزيرة الخاّصة في المرتبة الرابعة عشر،

ن ”مداد”ث والدراساتوبحسب دراسة سابقة نشرىا مركز دمشق لألبحا ىمال البحث العممي، الذي تعطيو التصنيفات “، فا  ا 
لى مجموعة مشاكل ٔاخرى تعد السبب األساسي في تراجع ٔاو غياب معظم مٔوسسات التعميم  ضافة ا  العالمية ٔاىمية كبرى، باال 

  .”العالي السورية من التصنيفات األكاديمية

العممي في الجامعات السورية غير كاممة، فاألبحاث المنجزة غير مترابطة مع بعضيا دورة البحث “ؤاوضحت الدراسة ٔان 
نما تعّد كواجب لمترفيع  وليست تراكمية، كما ٔانيا ليست موجية لالستثمار واالستخدام األمثل في عممية التطوير والتنمية، ا 

  .”بالنسبة لعضو اليئية التعميمية

لى اختزال عممية التعمم باكتساب المعرفة، عمى حساب الميارات، والتزال  وئودي الكم“ؤاكممت الدراسة  المتزايد لمطالب، ا 
الجامعات السورية الكبرى، بالرغم من عراقتيا، تسير عمى النظام التقميدي لمتعميم، ومنشغمة بمسٔالة االستيعاب الجامعي 

  .”لألعداد المتزايدة من الطالب

لى عدم مواكبة التحوالت الرقمية في التعميم العالي  الترىل“وبينت الدراسة ٔان  ضافة ا  داري والنظام الداخمي لمجامعات، باال  اال 
واستخدام تكنولوجيا المعمومات، يعتبر من العوامل الحاسمة في مسٔالة تكّيف الجامعات السورية مع ٔانظمة التصنيفات 

  .”العالمية



ستراتيجية لدى الجامعات لتحسين ترتيبيا “ سورية، بحسب الدراسة ومن جممة المشاكل التي تواجو الجامعات ال غياب خطط ا 
لى ٔالف طالب جامعي، ؤاعداد  722في سمم التصنيف العالمي، والفجوة الكبيرة بين ٔاعداد الطالب المتزايدة، والتي وصمت ا 

  .”ألخيرةاليئية التعميمية، حيث شيد الطاقم األكاديمي تراجعًا كبيرًا في السنوات ا

لى  لى تفضيل “ؤارجعت ٔاسباب ىذا التراجع ا  ضافة ا  غالق بعض الجامعات، وىجرة العقول وعدم عودة الدارسين بالخارج، باال  ا 
عارة لممدّرسين التي تتم مع الجامعات في الدول األخرى  .”العمل في القطاع الخاص وعمميات اال 

لى ٔان  يا التفاقيات اليونسكو الخاصة بالتعميم العالي، واالتفاقية الدولية لالعتراف بمٔوىالت عدم انضمام سور “ؤاشارت الدراسة ا 
التعميم العالي بين الدول المتوسطية، ترك ٔاثرًا واضحًا في قدرة الجامعات عمى المنافسة وفق المعايير التي تتطمبيا ٔانظمة 

 .”التصنيف

 

 

 

 

 

 

 


