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  ولد حممد عيسى حممد حممود. د

  العلوم االقتصادية و التجارية وعلوم التسيري كلية
  جامعة مستغامن

        ::::امللخصامللخصامللخصامللخص
إن حتسني وتطوير صورة  مؤسسات التعليم العايل ، سيجعل منها دوليا وحمليا  مكان جذب    

للطالب واألساتذة الباحثني ، ويف ظل اقتصاد قائم على املعرفة واالنفتاح على وتفضيل بالنسبة 
املنافسة الدولية ، ختضع  هذه املؤسسات ملختلف املقارنات والتقييمات، ويف هذا اإلطار ظهر ما 

  .يعرف بالتصنيفات العاملية للجامعات
تصنيف شنغهاي ، :اهتمام وسائل اإلعالم هي  تستحوذ على تصنيفات دولية أربعوهناك  

  .األسترايل ICU4، تصنيف تصنيف كيو أس التاميز، تصنيف ويبوميتريكس
أهم آليات حتسني أداء ويف هذا السياق جاءت هذه الدراسة اليت دف إىل إلقاء الضوء على 

  .اجلامعات العربية يف التصنيفات العاملية
  .املنافسة الدولية، املعرفة، التصنيفات الدولية، اإلعالماملؤسسات،     ::::الكلمات املفتاحالكلمات املفتاحالكلمات املفتاحالكلمات املفتاح    

Résumé : 
Pour les établissements d’enseignement supérieur, disposer d’une bonne image 

à l’international leur permet d’assurer un niveau suffisant d’attractivité pour les 

étudiants et les enseignants-chercheurs (nationaux et étrangers).  

Dans une économie fondée sur la connaissance et sur l’ouverture à la 

concurrence internationale, les systèmes nationaux d’enseignement supérieur et 

de recherche sont de plus en plus soumis à des comparaisons et à des 

évaluations. C’est dans ce contexte que se développent les classements 

internationaux des établissements. 

Les  quatres classements internationaux qui captent le plus l’attention des 

médias sont le Times Higher Education World University Ranking , le 

Shanghai Academic Ranking of World Universities , le webometrics Ranking 

of World Universities  et 4icu.org University Web Ranking . 

A cet effet, la présente étude fait la lumière sur les Mécanismes d’améliorer la 

performance des universités arabes dans les classements internationaux. 

Mots clés: établissements, concurrence internationale, connaissance, 

classements internationaux, médias. 



 ولد حممد عيسي حممد حممود.د                                                                                                األسواقجملة املالية و 
 

26 

 

        ::::املقدمةاملقدمةاملقدمةاملقدمة
لقد نشأ تصنيف اجلامعات مبفهومه العصري احلديث يف بدايات القرن املاضي مع تقييم         

املدارس املميزة وتصنيفها وخرجييها، مث تطور ليشمل اجلامعات واملعاهد العليا وما حتمله من 
مؤشرات متيز، مث دخلت عوامل املنافسة بينها يف كيفية دعم ميزانياا، ومت بناء املميزات اليت 

صل عليها وفق ما تتمتع به من مسعة ناجتة عن علمائها وأحباثهم واختراعام وابتكارام حت
املتميزة، مثل هارفارد يف أمريكا وكامربدج وأكسفورد يف بريطانيا والسوربون يف فرنسا 

    .وهكذا

وأصبح  البعض ال يرسلون أبناءهم للدراسة إال يف اجلامعات املميزة لتضيف إليهم         
وإىل مكانتهم، وهكذا إىل أن دخلت يف املنافسة والتحدي العديد من اجلامعات واملعاهد 
العليا، ومع ازدياد أعداد اجلامعات واملعاهد والكليات يف الغرب على وجه اخلصوص أصبح 
التنافس على أشده ليس فقط يف استقطاب الطالب األثرياء واملتميزين إليها، بل وكذلك 

ني، وهكذا إىل أن نشأت هيئات وأجهزة مستقلة للحكم على متيز األساتذة واملوظف
اجلامعات وترتيبها، وأصبح الناس يسمعون ويقرؤون سنوياً تقارير عن أفضل عشر جامعات 
على مستوى أمريكا، وكذلك على مستوى العامل، مث أصبح هناك تقييم للجامعات على 

صيل يف التقييم للكليات والربامج، مستوى أوروبا، مث آسيا، مث العامل، بل وظهرت تفا
وأصبحت هذه التقييمات تنشر عرب وسائل اإلعالم املختلفة، ومن خالل املواقع على 

  .الشبكات العاملية، وتلقى ردود أفعال تشبه جوائز نوبل

والتصنيفات العاملية للجامعات باتت حمط اهتمام وأنظار الدول واملؤسسات          
التعليمية واألكادمييني والباحثني والطالب وكل املهتمني بالشأن التعليمي، إذ أصبحت 
تشكل أداة مهمة ومؤثرة، حيث تعزز املنافسة بني مؤسسات التعليم العايل، وتؤثر على 

تعليمية على املستويات العاملية والوطنية واإلقليمية، وضع وصنع السياسات والقرارات ال
فحسب دراستني منفصلتني أضحى هلذه التصنيفات قوة معتربة إلحداث تغيريات يف 
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اجلامعات، وذلك لرغبة اجلامعات املتزايدة يف الظهور إعالميا، ملا لذلك من أثر ملموس يف 
  .مراتب متقدمة على قوائم التصنيفات إقبال الطلبة على التسجيل يف اجلامعات اليت تظهر يف

تصنيف شنغهاي ، تصنيف كيو أس :أما عن أشهر التصنيفات العاملية فهي     
باإلضافة إىل بعض التصنيفات األسترايل،  ICU4تصنيف  التاميز،تصنيف ويبوميتريكس،

  .األخرى

ينة ومتفاوتة ورغم استجابة اجلامعات العربية وبشكل عام وان كان بدرجات متبا          
ة، ورغم اهودات اليت بذلتها لتطوير التعليم العقود املاضي خاللللتقدم التكنولوجي 

عن بعد واستحداث نظام  اجلامعي العايل وما اشتملت عليه من إدخال نظام التعليم
جديدة  االنتساب املوجه واستخدام شبكة االنترنت يف التعليم اجلامعي، وتطوير ختصصات

تتناسب مع حاجات سوق العمل، إال أن الغالبية العظمى من هذه املؤسسات  مازالت 
     .خارج التصنيف العاملي

آليات آليات آليات آليات ماهي ماهي ماهي ماهي : انطالقا مما سبق ميكن صياغة إشكالية املوضوع يف السؤال اجلوهري التايلو
        حتسني أداء اجلامعات العربية يف التصنيفات العاملية؟حتسني أداء اجلامعات العربية يف التصنيفات العاملية؟حتسني أداء اجلامعات العربية يف التصنيفات العاملية؟حتسني أداء اجلامعات العربية يف التصنيفات العاملية؟ووسائل ووسائل ووسائل ووسائل 

  :هذا اإلشكال سيتم تناول املوضوع من خالل احملاور التالية ولإلجابة على
  .مفهوم التصنيف العاملي للجامعات: أوال
  .معايري التصنيفات العاملية للجامعات: ثانيا
  .آليات النهوض بالتصنيف العاملي للجامعات العربية: ثالثا
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        مفهوم التصنيف العاملي للجامعاتمفهوم التصنيف العاملي للجامعاتمفهوم التصنيف العاملي للجامعاتمفهوم التصنيف العاملي للجامعات: : : : أوالأوالأوالأوال
علمية بأنه أسلوب لتنظيم جمموعة حمددة من األشياء اليت قُومت  يعرف التصنيف من ناحية

من خالل معايري خمتلفة مما يوفر وضعاً أكثر مشولية لألشياء وجيعل تنظيمها من األفضل إىل 
  . 1األسوأ مهمة أكثر سهولة

بوله ويقصد باملعيار هنا تلك املواصفات الالزمة للتعليم اجلامعي اجليد، الذي ميكن ق        
 .2،وهي الضمان جلودته وزيادة فعاليته وقدرته على املنافسة يف الساحة التربوية العاملية

ويعرف التصنيف يف إطار التعليم اجلامعي بأنه طريقة جلمع املعلومات لتقومي           
اجلامعات والربامج والبحث والنشاطات العلمية لتوفري التوجيه جلماعات مستهدفة حمددة، 

لطلبة الذين أوا دراستهم املدرسية ويريدون االلتحاق باجلامعة ، أو الطلبة الذين مثل ا
يريدون تغيري ختصصام أو جامعام ، أو أعضاء من طاقم إدارة القسم أو اجلامعة الذين 

 .يريدون معرفة نقاط قوم وضعفهم حىت يبقوا يف وضع تنافسي 
 جملةنشـرت ، وذلك عندما 3أمريكية يف األساسهي ظاهرة إن ظاهرة تصنيف اجلامعات   

US News & World Report  1983األمريكية سنة  أول تصنيف للجامعـات.  
أول قائمة تصنيفية للجامعات الربيطانية ، وتتوىل   Timesنشرت صحيفة  1993سنة  ويف

  :حالياً هـذه الصحيفة وملحقها األسـبوعي للتعليم العايل
    The Times Higher Education Supplement،     نشر هذه القـوائم سـنوياً ، وتصـدر

        Financial Times, Daily Telegraph, Guardians: بريطانيـة أخـرى مثـل    صـحف 

                                                 
النوعية يف ورقة علمية أعدت ملؤمتر   التعريـف بتصنيـف اجلامـعـات وارتباطـه بالنوعيـة،، نادر أبو خلف  -  1

التعليم اجلامعي الفلسطيين الذي عقده برنامج التربية ودائرة ضبط النوعية يف جامعة القدس املفتوحة يف مدينة رام اهللا يف 
  :، من على املوقع االلكتروين5/7/2004- 3الفترة الواقعة 

http://www.qou.edu  05/2014/ 28: ، تاريخ اإلطالع. 
ضمان جودة الربامج األكادميية يف كليات اجلامعات العربية، احتاد اجلامعات العربية، صاحل هاشم وآخرون، دليل  -  2

 .15، ص2010هـ املوافق 1432األمانة العامة، عمان، 
 دقيقة وعادلة؟ ، جملة آفاق املستقبل، مركز اإلمارات للدراسات....بشار محيض، التصنيفات العاملية للجامعات -  3

 .54، ص2011فرباير، /يناير، 09العدد اإلستراتيجية،والبحوث 
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تصنيفات أخرى للجامعات الربيطانية  وتستقي مجيع الصحف بياناا من مصادر موثوقة مثـل  
 الوطنية ، ووكالة ضمان النوعيـة ووكاالت التمويل  )HESA(  وكالة اإلحصاء للتعليم العايل

)QAA( .  
  Der Spiegelوكانت جملـة  . برنامج مانح لدرجات علمية 9000ويوجد يف أملانيا حوايل 

ويف حقبة التسعينيات، سامهت صحف .  1989أول من بادر لتصنيف اجلامعات األملانية سنة 
لى التصنيف حسب أخرى يف تصنيف مؤسسات التعليم العايل ، واقتصر بعض هذه الصحف ع

  . برنامج معني 
جامعة متنح درجـة   686حوايل  2002وبلغ عدد اجلامعات يف اليابان مبوجب إحصاء       

جامعة خاصة  512جامعة عامة حملية ، و  75جامعة حكومية ، و  99البكالوريوس من بينها 
وبـدأ  % . 73.5، وبلغ عدد طلبة اجلامعات الذين يتلقون علومهم يف اجلامعـات اخلاصـة   

وتقوم ذه املهمة إحــدى أبــرز الصـحف    .  1994تصنيف اجلامعات يف اليابان سنة 
  . Asahi Shimbunاليابانيـة وتدعـى 

واستشعرت روسيا احلاجة إىل تصنيف اجلامعات وبدأ يظهر هذا التصـنيف يف وسـائل          
طرحت وزارة التربيـة الروسـية    2001ويف سنة .  Career Journal اإلعالم مثل صحيفة

منوذجاً تصنيفياً للجامعات يأخذ بعني االعتبار الطلبة الذين يتقدمون بطلبـات إىل مؤسسـات   
  .اجلامعاتالتعليم العايل، واملشغلني املتوقعني خلرجيي 

يف خمتلف إنتاج البحث العلمي  إثراءتتمثل أمهية التصنيفات العاملية للجامعات يف  و      
ااالت العلمية والتركيز على نوعية خرجيي اجلامعات ومستويام العلمية، وزيادة املسامهات 
اليت تقدمها اجلامعات للمعارف احلديثة وحضور اجلامعات على شبكة املعلومات الدولية وزيادة 

  .التطويرقدرا على استخدام تقنية املعلومات واإلنترنت واملشاركة يف عملية اإلصالح و

وقد أقيمت العديد من الندوات واملؤمترات الدولية حول هذه التصنيفات، نذكر منها على        
التصنيفات واملساءلة يف جمال «سبيل املثال ال احلصر، املنتدى العاملي الذي أقيم حتت عنوان 

 منظمة األمم املتحدة(، والذي نظمته منظمة اليونيسكو »األعراف اجليدة والسيئة: التعليم العايل
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 17و 16يف  ، والبنك الدويل، ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية،)للتربية والعلوم والثقافة
خبريا يف جمال  250حبضور ما يزيد على  وذلك ،ويف مقر اليونسكو بباريس ،2011مايو/أيار

التعليم العايل، باإلضافة إىل مسؤولني وممثلني عن مؤسسات التعليم اجلامعي يف العامل 
ؤسسات العاملية املعنية بتصنيف اجلامعات، دف إثارة منهجية هذه التصنيفات وأسباب وامل

تأثريها وتبعاا على سياسة املؤسسات والبحث يف األشكال األخرى للمساءلة يف جمال التعليم 
  .4العايل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

                                                 
تثري تساؤالت كثرية ويف حاجة : صفات سالمة ،التصنيفات العاملية للجامعات يف منتدى عاملي مبنظمة اليونيسكو -  4

، العدد 2011مايو  26هـ  1432مجـادى الثاين  23ملعايري جديدة،جريدة الشرق الوسط اللندنية، اخلميـس 
  :االلكتروين، من على املوقع 11867

www.aawsat.com،  04/2014/ 30: تاريخ اإلطالع.  
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        ....معايري التصنيفات العاملية للجامعاتمعايري التصنيفات العاملية للجامعاتمعايري التصنيفات العاملية للجامعاتمعايري التصنيفات العاملية للجامعات: : : : ثانياثانياثانياثانيا
التصنيفات العاملية للجامعات ، واليت يزيد أبرزها عن عشرة تصنيفات ، هناك الكثري من      

كما تتباين هذه التصنيفات وفقا ألهدافها أو مشولية معايريها  وحمدوديتها ومسعتها العاملية، 
وذلك على النحو ، على أهم وأشهر التصنيفات العاملية يف هذه الدراسة  وسوف يتم التركيز

  :التايل
  ) : THE-QS التاميز(الربيطاين  تصنيف كيو أس -
 ( Shanghai Jiao Tong University)  تصنيف جامعة جياو تونغ شانغهاى -
 .)Webometrics(تصنيف ويبوميتريكس  -
 .األسترايل ICU4تصنيف  -
  

            ) :) :) :) :    التاميزالتاميزالتاميزالتاميز((((تصنيف كيو أس الربيطاين تصنيف كيو أس الربيطاين تصنيف كيو أس الربيطاين تصنيف كيو أس الربيطاين     - - - -     1111
- times higher education - quacquarelli symonds ( THE-QS)        

 -1990تأسست عام  اليت، (THE -QS) :املؤسسة الربيطانية يصدر هذا التصنيف عن       
وهلا  مكاتب رئيسية يف كل من لندن وباريس وسنغافورة ،وأخرى  – وهى شركة تعليمية مهنية

بالشراكة مع جملة  2005، وقد أصدرت أول قائمة تصنيفية هلا عاميف أحناء العامل  فرعية متفرقة
  .للتعليم العايلالربيطانية التاميز 

على  لالعايل، واحلصوودف هذه الشركة إىل رفع مستوى املعايري العاملية للتعليم        
 لخاصة يف ختصصات العلوم والتقنية، وعم معلومات عن برامج الدراسة يف خمتلف اجلامعات
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دليل للجامعات جامعة حول العامل بغرض إصدار  30000جامعة من بني  500مقارنة ألفضل 
  .5الشركات املهنية على معرفة أفضل اجلامعات الدولية ويساعد الطالب 

: العاملي للجامعات وموقعه اإللكتروين هو تصنيف التاميز كيو إس كما يعمل        
)www.Timeshighereducation.co.uk (، حتديد اجلامعات ذات املستويات اليت ترقى  على

 ورسالتها احمللية يف جمتمعاا إىل بلوغ مستوى عاملي، ومقارنتها وحتديدالوطين  من خالل أدائها
 6 .   مرتبتها ضمن أرقى اجلامعات العاملية

للجامعات شهرة دولية بني مؤسسات التعليم والبحث  وحقق تصنيف التاميز كيو إس العاملي
بنيوية لكلٍ من هذه معايري تقييميه تتناول اهليكلية ال العلمي، وذلك من خالل اعتماده على

التصنيف أنه ال يتناول مؤشرات سطحية ، قد ختفي أكثر مما تبدي من  وما مييز هذا. اجلامعات
كل جامعة، بل يتعمق يف تناوله حتليل مقومات هذه اجلامعات إىل تقييم  األوضاع املركبة داخل

والتطبيقية، وتوصيف الذي تقدمه اجلامعات املصنفة، وجودة حبوثها األساسية  مستوى التعليم
  .خرجييها يف املراحل التعليمية األساسية والعليا، باإلضافة أيضاً إىل موقعها الدويل قدرات

 ويف سبيل وضع هذه املعايري يف شكل متغريات ميكن قياس مؤشراا، حدد التصنيف أوزاناً
  :ألدواته الرئيسة يف تقييم اجلامعات،كما يوضح ذلك اجلدول التايل

  

  

                                                 
، اململكة العربية السعودية، ، )جتربة اجلامعات السعودية(عبد الرمحن بن أمحد صائغ، التصنيفات الدولية للجامعات -  5

وزارة التعليم العايل، الة السعودية للتعليم العايل، جملة علمية  متخصصة حمكمة ، نصف سنوية، العدد اخلامس رجب 
    . 28-27:ص ، ص1432

 :اإللكتروين ، من على املوقع THE-QS ) التاميز (يطاين تصنيف كيو اس الرب -6
                                    http://www.imamu.edu.sa،  25/04/2014: تاريخ اإلطالع.  
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        THE-QS    معايري التاميز لتصنيف اجلامعات معايري التاميز لتصنيف اجلامعات معايري التاميز لتصنيف اجلامعات معايري التاميز لتصنيف اجلامعات ) :) :) :) :1111((((رقمرقمرقمرقم    جدول جدول جدول جدول 

  النسبة  الوصف   املؤشر 
استطالع آراء النظراء من   تقومي النظري

  اجلامعات األخرى
40℅  

يعتمد جمموع النقاط على   طالب/معدل أستاذ 
  طالب /معدل أستاذ 

20℅ 

معدل النشر لكل عضو هيئة   البحوث واإلشارة العلمية
  تدريس

20℅ 

جهات استطالع آراء   سوق العمل تقومي
  التوظيف

10℅ 

 تدريسالهيئة نسبة أعضاء   األساتذة األجانب
  األجانب للعدد الكلي

5℅ 

نسبة الطلبة األجانب  موع   الطلبة األجانب
  الطلبة

5℅ 

، )جتربة اجلامعات السعودية(عبد الرمحن بن أمحد صائغ، التصنيفات الدولية للجامعات ::::ملصدرملصدرملصدرملصدراااا
  .29، صذكرهمرجع سبق 
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    ::::تصنيف جامعة جياو تونغ شانغهاىتصنيف جامعة جياو تونغ شانغهاىتصنيف جامعة جياو تونغ شانغهاىتصنيف جامعة جياو تونغ شانغهاى    - - - - 2222
Shanghai Jiao Tong University    

الئحة  بنشر7سنةكلّ بالصني  و تونغ شنغهايايقوم معهد التعليم العايل التابع جلامعة جي     
موضوعية  اعتمادا على  معايري ئة جامعة يف العامل، ويتم إعداد هذه الالئحة األحسن مخسم

مصادر  وبشكل مستقل من قبل فريق تابع للمعهد لغايات أكادميية دون أي دعم مايل خارج
  . املعهد ودون غرض جتاري

تضييق على قصد العمل  ويتمثل اهلدف األصلي هلذا التصنيف يف حتديد مركز اجلامعات الصينية
اجلامعات الصينية  الكثري من امعات النخبة العاملية، لذلك سعتجبما يسمى ني الفجوة بينها وب

 ترتيبها ضمن خمتلف حتسني وفق جامعات النخبة؛ قَصد  اإلستراتيجية إىل صياغة أهدافها 
  .التصنيفات األكادميية يف العامل

إن املعايري املوضوعية اليت يستند إليها هذا التصنيف جتعل أمهيته غري حمصورة يف اجلامعات         
ميكن أن تستفيد منه أي جامعة يف العامل، والسيما أنه يعد أشهر التصنيفات فقط، بل  الصينية

اإلطالق، لذلك تسعى كلّ جامعات العامل إىل احتالل موقع متميز ضمنه  األكادميية وأمشلها على
  .حتى تضمن مسعة علمية عاملية

وموقعه اإللكتروين ،  2003صدر أول تصنيف منه عام  والذيويعد تصنيف شنغهاي       
)www.arwu.org(،  دراسة أكادميية سنوية مفصلة تصنف فيها اجلامعات ومؤسسات التعليم

العايل يف مجيع دول العامل وفق أربعة معايري أكادميية تعتمد بشكل رئيسي على اإلجنازات 
العلمية، و البحوث املنشورة يف جمالت حمكمة و عدد االقتباسات املرجعية منها، واجلوائز العاملية 

حجم املؤسسة التعليمية فيما خيص اإلجنازات نسبة إىل عدد أعضاء اهليئة ونوعية الربامج، و 
  . 8التدريسية، و غري ذلك من عناصر التعليم اجلامعي و البحث العلمي

                                                 
جملة رؤى إستراتيجية، دورية علمية فصلية الطريق حنو التميز، :اجلامعات العربية وحتدي التصنيف العاملي، سعيد الصديقي -  7

 .11، ص2014، ابريل6حمكمة يصدرها مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجية، الد الثاين ، العدد 
دراسة لواقع التعليم العايل و البحث العلمي يف اجلامعات (اجلامعات العربية و أرقى جامعات العامل  زياد سعيد العاين، -  8

  :من على املوقع االلكتروين ،)ربيةالع
http://informatics.gov.sa ، 03/05/2014:تاريخ اإلطالع. 
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جامعة يف العامل، وال ينشر يف ذلك التصنيف  2000ويشمل هذا التصنيف أكثر من       
عايري موضوعية،اعترب مرجعا تتنافس جامعة األوىل يف العامل، وباستناده على م 500سوى 

اجلامعات العاملية على احتالل موقعا بارزا فيه، وتشري إليه كأحد أهم التصنيفات العاملية 
  .للجامعات ومؤسسات التعليم العايل

 10000جامعة يف العامل من أصل ما يقرب من  2000ويقوم يف اخلطوة األوىل على فحص 
يها املؤهالت األولية للمنافسة، ويف اخلطوة الثانية يتم تصنيف جامعة مسجلة يف اليونيسكو، ولد

جامعة، وتنشر  500جامعة منها، وختضع مرة أخرى للمنافسة على مركز ضمن أفضل  1000
  .نتائج هذا التصنيف يف شهر سبتمرب من كل عام

 تايوان الوطنية احتلت مراكز ةومما يدل على حيادية هذا التصنيف وعدم حتيزه أن جامع      
  . أفضل بكثري من جامعات الصني الشعبية

وعلى الرغم من شهرة هذا التصنيف ، إال أنه مل يسلم  من االنتقاد بسبب إعتماده         
على اإلجنازات الفردية أي اخلرجيني وأعضاء هيئة التدريس الذين نالوا %  30الكبري بنسبة 

  . 9جوائز نوبل وأومسة فيلدز
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
، سلسلة ثقافة جامعية، مركز التعلم )االستقاللية -احلرية األكادميية -النشأة والتطوير(رياض عزيز هادي، اجلامعات -  9

 .25، ص2010والتطوير املستمر، جامعة بغداد، الد الثاين، العدد الثاين، 
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        املعايري األساسية لتصنيف شنغهاياملعايري األساسية لتصنيف شنغهاياملعايري األساسية لتصنيف شنغهاياملعايري األساسية لتصنيف شنغهاي::::))))2222((((اجلدول رقم اجلدول رقم اجلدول رقم اجلدول رقم 

، مرجع الطريق حنو التميز:اجلامعات العربية وحتدي التصنيف العاملي، سعيد الصديقي ::::املصدراملصدراملصدراملصدر
  .13سبق ذكره، ص

  
        Webometrics    ::::تصنيف ويبوميتريكستصنيف ويبوميتريكستصنيف ويبوميتريكستصنيف ويبوميتريكس    - - - - 3333
دولة  200مؤسسة تعليم عال من  8750هو نظام عاملي لترتيب الكليات واجلامعات يف  

 حسب شهرة املوقع، ويصدر كل ستة أشهر، حيث يتم عمل هذا التصنيف يف الشهر األول
  .والسابع من كل سنة

ويهدف هذا التصنيف بالدرجة األوىل إىل حث اجلهات األكادميية يف العامل لتقدمي مالديها من 
أنشطة علمية تعكس مستواها العلمي املتميز على االنترنت، والتصنيف عبارة عن نسخة جتريبية 
أولية ليس اهلدف منها تقييم اجلامعات حسب اجلودة أو املكانة العلمية لكل جامعة، وإمنا هو 

    النسبةالنسبةالنسبةالنسبة    الوصفالوصفالوصفالوصف    املعياراملعياراملعياراملعيار

 %10 زفيلدميداليات اخلرجيني الفائزين جبائزة نوبل و جودة التعليم
أعضاء هيئة التدريس الفائزين جبائزة نوبل و  هيئة التدريس جودة

  زفيلد ميداليات
20% 

) 21(يف واحد وعشرون االستشهاد بأحباثهم
 ختصصا علمياً

20% 

 %20 املنشورة يف جمالت الطبيعة و العلوم املقاالت خمرجات البحث 
ودليل  املقاالت الواردة يف دليل النشر العلمي املوسع

 .النشر للعلوم االجتماعية
20% 

 %10 .نصيب الفرد من األداء األكادميي للمؤسسة نصيب الفرد من األداء

  %100    اموع



 ولد حممد عيسي حممد حممود.د                                                                                                األسواقجملة املالية و 
 

37 

 

منه من مبثابة املؤشر اللتزام اجلامعات باالستفادة من االنترنت لعرض مالديها لكي تتم االستفادة 
 .قبل اآلخرين

وإذا أرادت أية جامعة إحراز تقدم يف هذا الترتيب فإن عليها أن تعيد النظر يف حمتوياا على 
اإلنترنت لتتناسب مع مكانتها العلمية وستجد أن مركزها يف التقييم قد تغري إىل األفضل يف 

  .التصنيفات التالية 

عه اإللكتروين ، وموق»ويبومتريكس اإلسباين«ويقيس تصنيف     
)www.webometrics.info( أداء اجلامعات من خالل مواقعها اإللكترونية ،

: وشهرا على شبكة اإلنترنت ومدى متثيلها للنشاط األكادميي للجامعة، من خالل معايري
حجم صفحات موقع اجلامعة اإللكتروين، ومعيار الرؤية ويقصد به عدد الروابط اخلارجية 

لمية اليت هلا رابط على موقع اجلامعة، ومعيار امللفات الغنية ويقصد به ومنها البحوث الع
عدد امللفات اإللكترونية مبختلف أنواعها واملنتمية ملوقع اجلامعة عرب حمركات البحث، 
ومعيار األحباث ويقصد به عدد األحباث والدراسات والتقارير املنشورة إلكترونيا حتت موقع 

  .اجلامعة

        املعايري األساسية لتصنيف ويبو ماتريكساملعايري األساسية لتصنيف ويبو ماتريكساملعايري األساسية لتصنيف ويبو ماتريكساملعايري األساسية لتصنيف ويبو ماتريكس): ): ): ): 3333((((اجلدول رقم اجلدول رقم اجلدول رقم اجلدول رقم 
        النسبةالنسبةالنسبةالنسبة        الوصفالوصفالوصفالوصف        املعياراملعياراملعياراملعيار
  ℅20  حجم املوقع  احلجم

  ℅15  امللفات الثرية  خمرجات البحث
  ℅15  علماء جوجل

  ℅50  الرؤية للرابط  األثر
جتربة اجلامعات (عبد الرمحن بن أمحد صائغ، التصنيفات الدولية للجامعات ::::املصدراملصدراملصدراملصدر

  .27، صذكرهمرجع سبق ، )السعودية
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 :10، يالحظ أنه ركز على التايلWebometricsوبتفحص تصنيف الويبومتريكس 
حجم املوقع على اإلنترنت، أي حجم الصفحات املنشورة بواسطة اجلامعة على  -1

   Google, Yahoo :اإلنترنت من خالل حمركات البحث
خالل العدد الكلي سهولة االستخدام ملواقع اجلامعات اليت يتم احلصول عليها من  -2

  .للروابط اإللكترونية اخلارجية الفريدة املستلمة بواسطة موقع كل جامعة
امللفات الثرية لبيانات ومعلومات اجلامعة، وذلك بعد التقييم األكادميي، وحجم، ونوع  -3

  .امللفات املختلفة املنشورة
  .تقدمي اإلرشاد والتوجيه ملؤسسات التعليم العايل -4
لطالب الوافدين ملعرفة مسعة اجلامعة، وليس اهلدف هو ترتيب للجامعات من مساعدة ا -5

  .حيث براجمها أو جودة التعليم أو اخلدمات اليت تقدمها
 .مصدر الترتيب من املوقع  -6
  

        ::::التصنيف االسترايل اخلاص باملواقع اإللكترونيةالتصنيف االسترايل اخلاص باملواقع اإللكترونيةالتصنيف االسترايل اخلاص باملواقع اإللكترونيةالتصنيف االسترايل اخلاص باملواقع اإللكترونية    - - - - 4444
4international colleges & universities (4 ICU) 

ولكن يهتم  ،تصنيف عاملي استرايل ، يشبه تصنيف الويب ماتريكس األسباين وهو        
بقياس مدى شهرة املواقع اإلليكترونية للجامعات اليت نالت االعتراف أو االعتماد األكادميي 
من منظمات أو هيئات دولية ، ويعلن هذا التصنيف كل ستة أشهر، ويطلب من كل الكليات 

تصنيف إضافة وحتديث بياناا شهرياً، و حيتوي هذا التصنيف على واجلامعات املشاركة يف ال
كلية وجامعة يتم تصنيفهم وفقا لشهرة موقعها اإللكتروين على شبكة اإلنترنت لدى  9000
دولة ، ويهدف هذا التصنيف إىل ترتيب الكليات واجلامعات العاملية وفق شهرة  200

، ويعتمد التصنيف على ثالثة مقاييس تقرييب، للجامعات بشكلومجاهريية املوقع اإللكتروين 
                                                 

  جملة لآلداب والعلوم والثقافة املنهل،  أمحد صادق عبد ايد، حقيقة املعايري العاملية لتصنيف اجلامعات، -  10
  :من على املوقع االلكتروين

http://www.al-manhalmagazine.com  ، 05/06/2014:تاريخ اإلطالع. 
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 11وهيموضوعية ومستقلة على شبكة اإلنترنت مستخلصة من ثالث حمركات حبث 

Google, Yahoo, Alexa       

             

 .األشهر على شبكة اإلنترنت وهذه احملركات هي

 :12يلي وتتضمن البيانات املطلوب إضافتها و حتديثها ما

  .عن اسم اجلامعة واملوقع واهلاتف اجلامعي معلومات عامة -
  .الكلية أوالذي حصلت عليه اجلامعة  األكادميياالعتماد  -
  .االشتراك يف االحتادات الدولية للجامعات -
  .املراحل الدراسية وجماالت الدراسة للجامعة يف التعليم العايل -
سكان، احلرم اجلامعي، معلومات أخرى عن أعضاء هيئة التدريس، اخلدمات العامة، اإل -

الربامج الدولية، التقومي األكادميي الرحبية أو عدم الرحبية، طرق تسجيل الطالب للدراسة، 
  .التعليم عن بعد، املنح الدراسية، املكتبة

  
  
  
  
  
  

 

                                                 
 ،2013 أبرز التصنيفات الدولية، وزارة التعليم العايل، العراق،  جامعة ديايل، قسم البعثات والعالقات الثقافية، -  11

  :من على املوقع االلكتروين
http://scr.uodiyala.edu.iq  ، 10/06/2014: تاريخ اإلطالع. 

مديرية التقومي واالعتماد، وزارة التعليم العايل،   ميسون دشاش، أبرز الترتيبات و التصانيف العاملية للجامعات، - 12
  :من على املوقع االلكتروين ،2013آذار  سوريا،

www.accreditation-syria.net   ، 15/06/2014: تاريخ اإلطالع. 



 ولد حممد عيسي حممد حممود.د                                                                                                األسواقجملة املالية و 
 

40 

 

        ....آليات النهوض بالتصنيف العاملي للجامعات العربيةآليات النهوض بالتصنيف العاملي للجامعات العربيةآليات النهوض بالتصنيف العاملي للجامعات العربيةآليات النهوض بالتصنيف العاملي للجامعات العربية: : : : ثالثاًثالثاًثالثاًثالثاً
جمتمع من اتمعات، وهي مبثابة حمور تعترب اجلامعات مركز إشعاع حضاري ألي      

. اجلامعة وسياساا واستراتيجياا وخطط عملها االرتكاز الذي تدور حوله أهداف
وشامال يف ممارسة البحث العلمي؛ ألن البحث العلمي  واجلامعات تؤدي دورا مهما ومميزا

لمي واألكادميي، ومعيار مستواها الع اآلن يعترب من أهم أركان اجلامعات، وهو مقياس
  : ألسباب كثرية أمهها واجلامعة يف الوقت نفسه املكان األول والطبيعي إلجراء البحوث وذلك

 .جود عدد كبري من االختصاصيني من أعضاء هيئة التدريسو-

 . مساعدي البحث والتدريس وطلبة الدراسات العليا جود عدد منو -

-توفر مستلزمات عديدة للبحث مثل املختربات واإلمكانيات واألجهزة واألدوات إلجراء -

 .القياسات املوضوعية والدقيقة

 .توفر مصادر مجع البيانات لالزمة للبحث العلمي -

تتوفر البلدان العربية على مئات اجلامعات والكليات، منها ما هو حكومي ومنها ما و       
مسرية التعليم العايل يف العقود األخرية تباينا يف املستويات العلمية هلذه  تهو خاص، وشهد

اجلامعات ، حيث استطاعت بعض هذه اجلامعات  وخاصة السعودية  منها ، احلصول على 
تصنيفات مقبولة إىل حد ما  ضمن قوائم التصنيف العاملي للجامعات العربية، وان كان ال 

 . جلامعات العربية  خارج املنافسة العامليةيزال العدد  األكرب من هذه ا

سطر جملس ضمان اجلودة واالعتماد للجامعات العربية، التابع إلحتاد اجلامعات قد  و      
العربية  مجلة من  األهداف للنهوض باملستويات العلمية للجامعات العربية ، وتتمثل هذه 

 :13األهداف يف اآليت

  .تعليم اجلامعي والعايل يف الوطن العريب ، وفق معايري معتمدة املسامهة يف تطوير منظومة ال -1
  .تعميم ثقافة اجلودة واالعتماد -2

                                                 
  :جملس ضمان اجلودة واالعتماد للجامعات العربية، من على املوقع االلكتروين احتاد اجلامعات العربية، -  13

http://www.aaru.edu.jo ،  13/05/2014: تاريخ اإلطالع. 
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  .إعداد معايري ومرجعيات ومؤشرات لضمان اجلودة واالعتماد  -3
  .مساعدة اجلامعات يف بناء قدراا املؤسسية وتطويرها يف جمال ضمان اجلودة واالعتماد -4
  .لعالقة بضمان اجلودة واالعتماد إجراء البحوث ذات ا -5
  .إجراء عمليات االعتماد املؤسسي والرباجمي للجامعات األعضاء الراغبة يف ذلك  -6
  .التعاون مع املؤسسات واهليئات و املنظمات احمللية والعربية والدولية املعنية -7

كشفت بيانات  فقد اجلامعات العربية ،يف للنهوض بالبحث العلمي  ةورغم اجلهود املبذول     
 ، وهو األهم على اإلطالق واألكثر مشوالً، ظهور 2013لعام األخري و تصنيف شنغهاي
جامعة امللك فهد للبترول واملعادن وجامعة امللك عبد اهللا للعلوم والتقنية : جامعتني فقط مها

 »500«جامعة األوىل يف التصنيف، ألنه يعترف فقط بـ »500«السعوديتان ، ضمن قائمة 
  .جامعة باعتبار أن أي جامعة خلف هذا الرقم تعترب غري منافسة

 تني عربيتني مها، جامع 2014الربيطاين لعام » كيو إس العاملي«فيما أظهر تصنيف التاميز
األربعمائة السعودية ، ضمن قائمة وجامعة  امللك سعود من اململكة  جامعة امللك عبد العزيز

  .» 400 - 351«جامعة األوىل، وذلك بترتيب
، فلم تظهر أي جامعة عربية ضمن 2014 فربايروحسب تصنيف ويبوما تريكس الصادر يف 

عامليا، تبعتها  288جامعة امللك سعود يف املرتبة جامعة، حيث ظهرت » 200«قائمة أفضل  
عامليا، وجاءت  667جامعة امللك عبدالعزيز يف املرتبة مث  299يف املرتبة جامعة القاهرة 

 .عامليا 845لك فهد للبترول واملعادن يف املرتبة جامعة امل

، فقد ظهرت 2014اخلاص باملواقع اإللكترونية لعام  ICU4أما يف التصنيف االسترايل  
على مستوى اجلامعات » 192« املركز جامعة عربية وحيدة هي جامعة امللك سعود يف

 .جامعة عاملية »200«العاملية، وذلك ضمن قائمة أفضل 
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إىل ضعف نشاطات البحوث العلمية عامليا تصنيف اجلامعات العربية  أسباب ضعفوترجع     
والذي يرجع بدوره إىل أسباب عديدة نذكر منها على سبيل املثال ال  املؤسسات،يف هذه 
  :14يلي احلصر ما

، إن وظيفة البحث العلمي يف اجلامعات العربية ال تزال حتصل على أولوية متدنية  -
بالرغم من أن قوانني تنظيم هذه اجلامعات تنص على أن البحث العلمي يعترب من 

 . الوظائف املهمة هلذه اجلامعات 
نظراً لقلة املخصصات املالية هلذا  ،ضعف حجم اإلنفاق على هذا النوع من النشاطات -

القطاع يف اجلامعات ، مما أدى إىل عدم توافر اإلمكانيات الالزمة للنهوض بالبحث 
 . العلمي يف شىت ااالت 

 . ، الناتج أساساً عن هجرة األدمغة والكفاءاتاملؤهلنيالنقص يف أعضاء هيئة التدريس  -
االنفصال التام بني اجلامعات واملؤسسات اإلنتاجية يف اتمع ، مما أدى إىل عدم دراية  -

 . اجلامعات باملشكالت املختلفة املوجودة يف اتمع العريض 
 .الفنيني ومساعدي البحث املؤهلني االت البحث العلمي  عدم توافر -

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
يوسف بن حممد عبد الكرمي الثويين، واقع التعليم اجلامعي يف اململكة العربية السعودية وتوقعاته  -  14

  :من على املوقع االلكترويناملستقبلية، 

a.com-saud-http://www.dr،  19/05/2014: تاريخ اإلطالع.  
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    تصنيفات عاملية لبعض اجلامعات العربيةتصنيفات عاملية لبعض اجلامعات العربيةتصنيفات عاملية لبعض اجلامعات العربيةتصنيفات عاملية لبعض اجلامعات العربية): ): ): ): 4444((((ول رقم ول رقم ول رقم ول رقم جدجدجدجد
  

  :2014لعام  املواقع االلكترونية التالية تصنيفات إعداد الباحث اعتمادا على ::::املصدراملصدراملصدراملصدر
www.webometrics.info 

www.shanghairanking.com 

www.timeshighereducation.co.uk 

www.4icu.org  

  .27/06/2014: تاريخ اإلطالع
  .تنشر نتائج هذا التصنيف يف شهر سبتمرب من كل عام *

    االسترايلاالسترايلاالسترايلاالسترايل    ويبومتريكسويبومتريكسويبومتريكسويبومتريكس    شانغهاىشانغهاىشانغهاىشانغهاى    التاميزالتاميزالتاميزالتاميز    التصنيفالتصنيفالتصنيفالتصنيف/ / / / اسم اجلامعة اسم اجلامعة اسم اجلامعة اسم اجلامعة 

    2014201420142014عام عام عام عام     2014201420142014////2222شهرشهرشهرشهر    2013201320132013    ****عامعامعامعام    2014201420142014عام عام عام عام 

    192192192192    288288288288    200200200200    ----151151151151    351351351351---- 400 400 400 400    جامعة امللك سعودجامعة امللك سعودجامعة امللك سعودجامعة امللك سعود

    - - - -     299299299299    500500500500    - - - - 401401401401    - - - -     جامعة القاهرةجامعة القاهرةجامعة القاهرةجامعة القاهرة

        - - - -         667667667667        300300300300    - - - - 201201201201    351351351351---- 400 400 400 400    جامعة امللك عبد العزيزجامعة امللك عبد العزيزجامعة امللك عبد العزيزجامعة امللك عبد العزيز

جامعة امللك فهد للبترول جامعة امللك فهد للبترول جامعة امللك فهد للبترول جامعة امللك فهد للبترول 
    واملعادنواملعادنواملعادنواملعادن

 - - - -    301301301301 - - - -    400400400400    845845845845     - - - -    

    - - - -     1302130213021302    - - - -     - - - -     جامعة عني الشمسجامعة عني الشمسجامعة عني الشمسجامعة عني الشمس

        1340134013401340    - - - -     - - - -     جامعة النجاحجامعة النجاحجامعة النجاحجامعة النجاح

    - - - -     1363136313631363    - - - -     - - - -     جامعة اإلسكندريةجامعة اإلسكندريةجامعة اإلسكندريةجامعة اإلسكندرية

    - - - -     1397139713971397    - - - -     - - - -     جامعة املنصورةجامعة املنصورةجامعة املنصورةجامعة املنصورة

    - - - -     1520152015201520    - - - -     - - - -     األمريكية بالقاهرةاألمريكية بالقاهرةاألمريكية بالقاهرةاألمريكية بالقاهرةاجلامعة اجلامعة اجلامعة اجلامعة 

    - - - -     1633163316331633        - - - -         - - - -         اجلامعة األردنيةاجلامعة األردنيةاجلامعة األردنيةاجلامعة األردنية

    - - - -     1765176517651765        - - - -         - - - -         جامعة بري الزيتجامعة بري الزيتجامعة بري الزيتجامعة بري الزيت

        - - - -     - - - -     500500500500    - - - - 401401401401        - - - -         جامعة امللك عبد اهللاجامعة امللك عبد اهللاجامعة امللك عبد اهللاجامعة امللك عبد اهللا
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اجلامعات العربية يف جماالت اجلامعات العربية يف جماالت اجلامعات العربية يف جماالت اجلامعات العربية يف جماالت     حتسني أداءحتسني أداءحتسني أداءحتسني أداء    وهناك حزمة من اآلليات اليت تساعد علىوهناك حزمة من اآلليات اليت تساعد علىوهناك حزمة من اآلليات اليت تساعد علىوهناك حزمة من اآلليات اليت تساعد على
هذه هذه هذه هذه     و تتمثلو تتمثلو تتمثلو تتمثل    ، وبالتايل النهوض مبستويات تصنيفها عامليا،، وبالتايل النهوض مبستويات تصنيفها عامليا،، وبالتايل النهوض مبستويات تصنيفها عامليا،، وبالتايل النهوض مبستويات تصنيفها عامليا،البحث والتطوير العلميالبحث والتطوير العلميالبحث والتطوير العلميالبحث والتطوير العلمي
        : : : : اآلليات يف النقاط التاليةاآلليات يف النقاط التاليةاآلليات يف النقاط التاليةاآلليات يف النقاط التالية

على البحث العلمي اجلديد واملبتكر والتأليف تشجيع أعضاء هيأة التدريس  -1
         .وإعطائهم احلوافز املادية واملعنوية وتسهيل أمامهم الترقيات العلمية

يصدر يف  توفري وسائل البحث العلمي من الكتب والدوريات احلديثة ومتابعة ما -2
   .والعامل من اجلديد من الكتب واملراجع واإلحصاءات اجلديدة البلدان العربية

االنفتاح على االشتراك يف االت العلمية العربية واألجنبية وتوفريها للجامعات  -3 
   .بشىت التخصصات

عقد اتفاقات مع دور النشر العربية والعاملية عرب املراسلة ومع مراكز البحوث العربية  -4
  . والعاملية للحصول على الكتب احلديثة والدوريات ومعرفة مايصدر يف العامل

قامة املؤمترات والندوات العلمية ولو بأقل التكاليف ولو باملوارد الشخصية وباألقل إ -5
ندوة يف العام الواحد وجعل الدعوات مفتوحة للباحثني من داخل اجلامعة وخارجها 

  . لتنوع التخصصات واألفكار
 اخلرباتتبادل تشجيع األساتذة على املشاركة يف املؤمترات العربية والدولية من اجل  -6

ن رقي أل ،العلمي واالستفادة من هذه التجمعات العلمية بني املتخصصني يف اال
  . األستاذ اجلامعي يف اختصاصه ينعكس بالضرورة على الطالب اجلامعي واحملاضرة العلمية

 ،والنشروالترمجة التأليف  هيئات التدريس يف اجلامعات العربية على تشجيع -7
وعامليا أن األساتذة املتخصصني بعد سنوات من التأليف والتدريس  فاملتعارف عليه عربيا

يف مادة ما يقومون بنشر كتبهم من اجل فائدة طلبتهم مث نقل جتارم إىل اجلامعات 
  . األخرى الوطنية واخلارجية

متابعة اجلامعات ألعضاء هيأة التدريس عندها من حيث ضرورة أن يكون قد أجنز  -8
فنحن نعلم بان اجلامعات معامل إلنتاج الفكر واملعرفة األرقى  ،اجلامعيحبوثا خالل العام 

تكفي احملاضرة من اجل تطوير األستاذ واملؤسسة اجلامعية أو الطالب  يف اتمع وال
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أن يطالب ك -و يطبق يف بعض اجلامعات العربية وه -اجلامعي، بل ضرورة وضع قانون 
  .حبثني يف اختصاصه  وأىن حبث كل أستاذ سنويا بتقدمي للجامعة كحد أد

جيب أن تكون العالقة بني مؤسسات التعليم اجلامعي ومواقع اإلنتاج واالقتصاد يف اتمع  -9
، حيث  تقدم اجلامعات خرباا وخططها التكنولوجية واملعرفية  15هي عالقة تعاون متبادل

املوارد املادية والدعم املايل املتوفر يف ،وباملقابل  تستفيد  لدعم  وتعزيز مواقع اإلنتاج واالقتصاد
  .من أجل زيادة مواردها وتطويرها  مؤسسات اإلنتاج واالقتصاد

وتؤكد الدراسات جناح هذا التوجه يف عدد من دول العامل ،حىت أن بعض الشركات الصناعية 
د إليها واإلنتاجية والتجارية الكربى يف العامل تقوم بإنشاء جامعات وكليات خاصة ا، تعه

مهمة إعداد املتخصصني والفنيني اليت تتطلبها برامج اإلنتاج فيها، ومن هنا أصبح التوجه اآلن 
  .أصبح يعرف بالتعليم العايل التعاوينهو ما و ،ة بالعمل معا يف آن واحديإىل دمج الدراسة اجلامع

معة ذلك ملربرات إنشاء مركز التقومي األكادميي يف كل جامعة وكلية من كليات تلك اجلا - 10
  : 16اآلتية

هيئات االعتماد األكادميي الدولية تشترط وجود نظام فعال للتقومي يف املؤسسة التعليمية كي . أ
  .تنال االعتماد لذا حنن حباجة إىل مثل هذه املراكز

تقدمي بيانات لتلك اهليئات الدولية مما يساعد على اختصار الزمن يف نيل االعتماد األكادميي .ب
  .أو االعتماد املؤسسي

                                                 
من وجهة نظر عينة من أعضاء  :املعرفةزياد بركات ، أمحد عوض، واقع دور اجلامعات العربية يف تنمية جمتمع  -  15

  :، من على املوقع االلكتروين31ص  ،2011 ،هيئة التدريس فيها

http://www.qou.edu/arabic/researchProgram/researchersPages.    

 .11/05/2014: تاريخ اإلطالع
،  تصور مقترح لتحسني واقع التقومي يف اجلامعات العربية كوسيلة لضمان جودا،  مت فاحل العجرشحيدر حا -  16

  :من على املوقع االلكتروين ، العراق، شعبة ضمان اجلودة يف كلية التربية األساسية ، جامعة بابل
http://iso.uobabylon.edu.iq 07/05/2014: ، تاريخ اإلطالع.  
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املساعدة يف إعداد األهداف واملخرجات التعليمية لألقسام العلمية يف كليات اجلامعة، مما .ج
يساعد على جتاوز املشاكل اليت تواجه تلك األقسام يف إعداد خمرجات تعلم تتناسب مع معايري 

  .االعتماد األكادميي 
فيها دف االرتقاء بأدائها وتطويرها يف ضوء املعايري  تقومي الكليات واألقسام العلمية.د         

  العاملية    
والتمسك مبوروثاتنا  وهويتنا، األخذ بأسباب العلم والتكنولوجيا مع احلفاظ على ثوابتنا  - 11

جتارب بعض البلدان اليت كانت حىت القرنني املاضيني ح العصر، وهناك الثقافية اليت تتواءم ورو
اليابان والصني وكوريا اجلنوبية (حضارياً وارتقت حالياً إىل مصاف الدول املتقدمة تشانا واقعاً 

 . 17جديرة باالحتذاء والتقبيس) وسنغافورة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                 
  :من على املوقع االلكتروين حممد خبري، منظومة التعليم يف العامل العريب يف عصر الرباعية التكنولوجية،عبد الرحيم  -  17

http://www.sudanile.com ،15/05/2014: تاريخ اإلطالع. 
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        ةةةةــــــــــــاخلامتاخلامتاخلامتاخلامت
والبحثي،  تسعى اجلامعات يف الوقت احلايل إىل حتقيق مزيد من التميز وتنمية الدورين األكادميي

والوصول إىل  أكثر حداثة وتطوراً لتحسني مستوى املخرجاتواالستمرار يف إتباع أساليب 
باتمع وقدرة األساتذة  معايري اجلودة العاملية، وتعزيز قدرة اخلرجيني على املسامهة يف النهوض

البحث العلمي والتقين وتطويعه  على االبتكار واإلبداع والبحث والتطوير، وزيادة إمكانات
العاملية للجامعات، حيث توفر بيانات  ما تكشف عنه التصنيفاتملقتضيات مسرية التنمية، وهو 

مفيدة، من شأا متكني املؤسسات من السري قدما إىل األمام والتخطيط لتغيريات تضمن حتسنا 
 حقيقيا ومستداما يف النوعية

 :يلي أمهية التصنيفات العاملية للجامعات فيما كمنوت
 .العلمية لف ااالتالثراء يف إنتاج البحث العلمي يف خمت -
 .التركيز على نوعية خرجيي اجلامعات ومستويام العلمية -
 .املسامهات اليت تقدمها اجلامعات للمعارف احلديثة زيادة - 
 املعلومات الدولية وزيادة قدرا على استخدام تقنية املعلومات حضور اجلامعات على شبكة -

 .واإلنترنت
  .والتطوير املشاركة يف عملية اإلصالح -

االستفادة من هذه التصنيفات ومعايريها األساسية، كأحد  اجلامعات العربيةويف هذا اإلطار على 
أساليب القياس والتعرف على مستوى جودة أداء املؤسسة التعليمية وجوانب القصور والنقص، 

 أناليت يف حاجة إىل مزيد من التطوير يف ضوء رسالتها وأهدافها وأولوياا األساسية، وحيث 
يف األلفية الثالثة يف ظل عصر ملحة  ات العربية ضرورية البحث العلمي يف اجلامعتعزيز وتطوير 

العوملة والتكنولوجية واملعلوماتية من اجل اللحاق بركب الدول املتقدمة ، وإقامة منظومات 
جامعية علمية تصب يف مصلحة النهوض باجلامعات أوال مث خدمة اتمع ثانيا،ألن اجلامعة كما 

  .لعلمي يف اتمعهو معروف منذ القدم ختلق احلراك ا
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        ::::ع ع ع ع ــــــــــــقائمة املراجقائمة املراجقائمة املراجقائمة املراج
ورقة   التعريـف بتصنيـف اجلامـعـات وارتباطـه بالنوعيـة،، نادر أبو خلف   -1

علمية أعدت ملؤمتر النوعية يف التعليم اجلامعي الفلسطيين الذي عقده برنامج التربية ودائرة 
-3الفترة الواقعة ضبط النوعية يف جامعة القدس املفتوحة يف مدينة رام اهللا يف 

  :، من على املوقع االلكتروين5/7/2004
http://www.qou.edu  05/2014/ 28: ، تاريخ اإلطالع.  

صاحل هاشم وآخرون، دليل ضمان جودة الربامج األكادميية يف كليات اجلامعات العربية    -2
هـ املوافق 1432أعضاء االحتاد، احتاد اجلامعات العربية، األمانة العامة، عمان، 

2010. 
دقيقة وعادلة؟ ، جملة آفاق املستقبل، مركز ....بشار محيض، التصنيفات العاملية للجامعات -3

 .2011فرباير ،/، يناير09دراسات والبحوث اإلستراتيجية، العدداإلمارات لل
تثري : صفات سالمة ،التصنيفات العاملية للجامعات يف منتدى عاملي مبنظمة اليونيسكو   -4

تساؤالت كثرية ويف حاجة ملعايري جديدة،جريدة الشرق الوسط اللندنية، اخلميـس 
، من على املوقع 11867العدد  2011مايو  26هـ  1432الثاىن مجـادى  23

 :االلكتروين
www.aawsat.com 04/2014/ 30:، تاريخ اإلطالع.  

    :، من على املوقع اإللكتروينTHE-QS ) التاميز (تصنيف كيو اس الربيطاين   -5
http://www.imamu.edu.sa ، 25/04/2014:اإلطالع تاريخ.  

الطريق حنو التميز، جملة :سعيد الصديقي، اجلامعات العربية  وحتدي التصنيف العاملي  -6
رؤى إستراتيجية، دورية علمية فصلية حمكمة يصدرها مركز اإلمارات للدراسات 

        .2014، ابريل6والبحوث اإلستراتيجية، الد الثاين ، العدد 
 :من على املوقع االلكتروين االسباين ، ويبومتريكستصنيف   -7

www.webometrics.info  
  .27/06/2014:تاريخ اإلطالع 
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  :من على املوقع االلكتروين ،الربيطاين» كيو إس العاملي«التاميزتصنيف   -8
www.timeshighereducation.co.uk 

  .27/06/2014:تاريخ اإلطالع 
 :، من على املوقع االلكتروين الصيين شنغهايتصنيف  -9

www.shanghairanking.com 

  .27/06/2014:تاريخ اإلطالع 
 ، من على املوقعICU4التصنيف االسترايل  - 10

www.4icu.org 

  .27/06/2014: تاريخ اإلطالع
، )جتربة اجلامعات السعودية(عبد الرمحن بن أمحد صائغ، التصنيفات الدولية للجامعات  - 11

اململكة العربية السعودية ، وزارة التعليم العايل، الة السعودية للتعليم العايل، جملة علمية  
  .1432متخصصة حمكمة  نصف سنوية، العدد اخلامس رجب 

دراسة لواقع التعليم العايل (اجلامعات العربية و أرقى جامعات العامل  سعيد العاين،زياد   - 12
 :من على املوقع االلكتروين ،)و البحث العلمي يف اجلامعات العربية
http://informatics.gov.sa ، 03/05/2014:تاريخ اإلطالع.  

 -االكادمييةاحلرية  -النشاة والتطوير(رياض عزيز هادي، اجلامعات  - 13
،سلسلة ثقافة جامعية، مركز التعلم والتطوير املستمر، جامعة بغداد، الد )االستقاللية

 .2010الثاين، العدد الثاين،
جملة لآلداب املنهل،   أمحد صادق عبد ايد، حقيقة املعايري العاملية لتصنيف اجلامعات،  - 14

 :من على املوقع االلكتروينوالعلوم والثقافة 
http://www.al-manhalmagazine.com  ، 05/06/2014:تاريخ اإلطالع .  

أبرز التصنيفات الدولية، وزارة التعليم   جامعة ديايل، قسم البعثات والعالقات الثقافية، - 15
 :من على املوقع االلكتروين ،2013 العايل، العراق،

http://scr.uodiyala.edu.iq  ، 10/06/2014:تاريخ اإلطالع  
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مديرية التقومي   دشاش، أبرز الترتيبات و التصانيف العاملية للجامعات،ميسون  - 16
 :من على املوقع االلكتروين ،2013آذار  واالعتماد، وزارة التعليم العايل، سوريا،
www.accreditation-syria.net   ، 15/06/2014:تاريخ اإلطالع .  

احتاد اجلامعات العربية، جملس ضمان اجلودة واالعتماد للجامعات العربية، من على   - 17
 :املوقع االلكتروين

http://www.aaru.edu.jo ،  13/05/2014: تاريخ اإلطالع .  
يوسف بن حممد عبد الكرمي الثويين، واقع التعليم اجلامعي يف اململكة العربية السعودية  - 18

 :من على املوقع االلكتروينوتوقعاته املستقبلية، 
http://www.dr-saud-a.com ، 19/05/2014: تاريخ اإلطالع.  

من : اجلامعات العربية يف تنمية جمتمع املعرفة  أمحد عوض، واقع دور. زياد بركات ، د - 19
، من على املوقع 31، ص   2011وجهة نظر عينة من أعضاء هيئة التدريس فيها،

 :االلكتروين
http://www.qou.edu/arabic/researchProgram/researchersPages.    

  . 11/05/2014: تاريخ اإلطالع
لتحسني واقع التقومي يف اجلامعات العربية تصور مقترح ،  حيدر حامت فاحل العجرش  - 20

،  شعبة ضمان اجلودة يف كلية التربية األساسية ، جامعة بابل،  كوسيلة لضمان جودا
 :من على املوقع االلكتروين العراق،

http://iso.uobabylon.edu.iq 07/05/2014: ، تاريخ اإلطالع.  
العريب يف عصر الرباعية التكنولوجية،  عبد الرحيم حممد خبري، منظومة التعليم يف العامل - 21

  :من على املوقع االلكتروين
http://www.sudanile.com ،15/05/2014: تاريخ اإلطالع. 

 
 


