
 كلية الهندسة تحتل مراكز متقدمة في تصنيف سكوبس على مستوى الجامعة

 اعداد االستاذ الدكتور عزٌز ابراهٌم عبدهللا/ كلٌة الهندسة جامعة تكرٌت

تموم مؤسسة سكوبس ٌتمٌٌم الجامعات والمؤسسات البحثٌة وفك ثالث محاور وهً البحث 

طرق الى تصنٌف جامعة العلمً، والتطوٌر االبداعً، و خدمة المجتمع. فً هذه الممالة سوف نت

 محور البحث العلمً. فك تكرٌت و

باحثا من  343هنان  فان 9109 حزٌران 01س والصادر فً مٌٌم لسكوبوفما الحدث ت

وان عدد البحوث  سكوبسمجالت مصنفة ضمن مستوعب ثا فً ة تكرٌت لد نشروا بحوجامع

. ، اي بنسبة بحثٌن لكل باحثمن نصيب كلية الهندسةثلثها كان  بحثا 693المنشورة هو 

 0607بحثا موزعة على  0813 نشرت وكممارنة مع الجامعات االخرى فان جامعة الموصل

واذا مااعتمدنا توزٌع عدد البحوث  عشرة من البحث لكل باحث.بالاي بنسبة بحث وواحد  باحثا 

 امعة تكرٌت تتفوق على جامعة الموصل بعدد البحوث. على عدد الباحثٌن النشٌطٌن فان ج

لكن عدد االبحوث لٌس هو الممٌاس االوحد فهنان عدد مرات الذكر )االستشهاد( و معامل 

 هٌرش والذي تتفوق فٌه جامعة الموصل على جامعة تكرٌت.

وث من عدد البح نالحظ تنالصمع السنوات دٌد الى عدد البحوث وبالعودة الى التصنٌف وبالتح

ٌث وهو فً تزاٌد ح 8102وعدد الباس به سنة  8102ثم زٌادة كبٌرة سنة  9107الى  9105

 9109-9108-9107-9106-9105( للسنوات 45، 032، 79، 67، 77) كان عدد البحوث

 على التوالً. 

لٌة تلتها ك بحث 918ب  هندسة في الصدارةكانت كلية الوعلى مستوى الكلٌات والتخصصات 

ثم بحوث المواد بشكل عام ثم علوم الحاسوب ثم الزراعة ثم الفٌزٌاء ثم بحث  046ب الصٌدلة 

ب  ت كلٌة الطب متاخرةالبٌئة وجائ الرٌاضٌات ثم الهندسة الكٌمٌاوٌة ثم بحوث الطالة ثم بحوث

جاءت كلٌة طب االسنان متاخرة جدا فً حٌن بحث  09والبحوث االنسانسة بحث فمط،  61

 . ببحثٌن فمط

 عدد البحوث فكانوا كاالتً :  اما افضل باحثٌن من ناحٌة

ثم ثامر خلٌل ابراهٌم ثم اٌاد عطٌة عبدالكافً ثم نبٌل  وريالمرتبة االولً صبحً عطٌة الجب

عزالدٌن عارف ثم اٌسر طالب جار هللا ثم خلف سلوم كعٌد ثم خلف حمادة ثم اٌاد حمٌد ثم ندٌم 

 حامد حسن.

 ٌكون التسلسل كاالتً  H-indexوباعادة تسلسل االسماء حسب ممٌاس هٌرش 

بحً عطٌة ثم اٌسر جار هللا ثم ندٌم خالد حسن ثم المرتبة االولى ثامر خلٌل ابراهٌم ٌلٌه ص

 اٌاد عطٌة عبدالكافً ثم خلف سلوم ثم نبٌل عزالدٌن عارف. خلف حمادة ثم اٌاد حمٌد ثم

ر ضمن افضل باحثٌن، حٌث ظهرت اربع اسماء من كلٌة ة النصٌب االوفنالحظ ان لكلٌة الهندس

 كلٌة فً الجامعة. 99الهندسة ضمن افضل باحثٌن من اصل تسعة باحثٌن من اصل 



 

 شكر وتقدير 

 / جامعة ٌو اس ام المالٌزٌةباسم حامد حمٌد اذ الدكتوراتمدم بالشكر والتمدٌر لالست

 .لمساعدته فً الحصول على االحصائٌات حٌث انها غٌر مجانٌة

 توصيات ال

 تشجٌع النشر فً المجالت العالمٌة-0

 تكرٌم الباحثٌن المتمٌزٌن-9

بحث ٌجب  551تحتاج الجامعة الى ماٌمارب وضع خطة للنشر للنصف الثانً من العام حٌث -3

والذي تضمن   SIRكً تدخل الجامعة ضمن تصنٌف م لان تنشر خالل النصف الثانً من العا

تلتها جامعة كربالء ثم الكوفة ثم  جامعة النهرين بالمرتبة االولىوهي افضل جامع عرالٌة  00

 لٌمانٌة ثم بغداد واخٌرا الموصل. البصرة ثم التكنولوجٌة ثم المستنصرٌة ثم االنبار ثم بابل ثم الس

تشجٌع المشاركات فً المؤتمرات العالمٌة حٌث كان لمؤتمر اٌس ماس الذي الٌم سنة -09

 دور كبٌر فً زٌادة عدد البحوث، ولد دخلت كلٌة الهندسة كداعم للمؤتمر.  9108

 على شكل رسومات وجداول ونرفك طٌا احصائٌات مستوعب سكوبس العالمً 



 

  



 



 

  



 



 


