
 
 

 قراءة نقدية ألوضاع الجامعات العربية
 َّـ التصنيفات العاِّـية

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 محمود يد. خالد صالح حنف

mailto:khaledsalah78@yahoo.com
mailto:khaledsalah78@yahoo.com


 2015(مارس/آذار)  ـــــــــــــــــــــــــــــ السنة الثانية -الفصل األول  -العدد الرابع -نقد وتنوير 
 

 
)128 ( 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملخص 

تثل اكصنيةا   اكا ية  همية  ا كة  كجا ما   كونها  تثل مؤرشاً عن 

اكا ية  وفق ً كجيا ي� اكصي ايةت عجةا  مذه  مثةالتا مناقاا  ا� 

اكصنيةا  ؛ وكقد سات اكا ما   اكا ية  ساة ً حثةث ً كصأم� ايصطجب   

اكالزم  كجصنافق مع مذه ايا ي� اكصنيةاة  كون اسصقراء اكناقع، ينضح 

تراجع ترتةب اكا ما   اكاراة  وتأّخرم  وخروج غ كبةصا  من تجك 

كااند اكصي تبذكا  من هجل اكصطنير واكصحديث اكصطنير اكصنيةا  ، رغم ا

واكصحديث. وعجةه تح ول اكدراس  تحجةل هشار اكصنيةا   اكا ية  

كجا ما  ، وتحديد هوجه اكيقد اينجا  إىل ميااة تا  وما ي�م  

ومؤرشاتا ، وهوجه اكشبه واالخصالف اةيا  وواقع مراكز اكا ما   اكاراة  

  . وتنصجت اكدراس  من خالل اسصخدام ايياج وفق ً كصجك اكصنيةا

إىل وضع ماينع  من اكصنصة   وايقرتح   كوةاة   اكصحجةيل واكيقدي

اكصا مل مع تجك اكصنيةا   واإلف دة ميا  فةين هجل تحس� هوض ع 

 اكا ما   اكاراة . 
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 قدمة م

اكا ما   عينم ً، وميا  اكا ما   اكاراة  همية  كب�ة، إذ يشّول اكصنيةف ا كيّسب  إىل 

ايةت عجةا  تجك  اكصي من ّّدم  ؤؤرشا  تبّ� منقاا  ا� ج ما   اكا ل وفق ً كجيا ي�

حثةث ً كصأم� ايصطجب   اكالزم  كجصنافق مع ساة  كقد سات اكا ما   اكا ية  و . اكصنيةا  

يف  من اإلج دة الاا تو� طو  ،تا  اكصاجةية  كصحس� اةئ اكا ية مذه ايا ي� اكصنيةاة  

 ما ال  اكايل ايخصجا  وايس اق   اكاجية  اكدوكة ، وتحس� هداء هعض ء مةئ تا  اكصدريسة 

إها زاتا  اكاجية   وعرضاكصاجةم واكبحنث اكاجية  وتقديم االسصش را  وخدم  اياصيع، يف 

اال  واكدوري   اكاجية  اكرصةي ، وحند اكانائز اكاجية  اييف  من خالل هرش احنثا 

هفضل  اسصقط بو  ههشطصا  اكاجية اادف دعم من االسصث�را   وذكك كاجب مزيد وغ�م ،

Abstract 
 
The university rankings are very important to the univer-

sities as they represent indicators for their positions between the 
world universities according to the standards of these rankings. 
The world universities attempt to provide all the required requi-
rements to accommodate with these systematic standards. 

The present reality indicates the retreat of positions of 
the Arabian universities in these rankings and their drop out of 
the rankings despite of their development efforts. So, the present 
study attempted to analyze the most famous world rankings and 
to identify the criticism directed to their methodologies, stan-
dards, indicators, the similarities, differences between them and 
the positions of the Arabian universities in the world rankings. 
The study put a vision for benefiting the Arabian universities 
from the world rankings and revealed the principles of this vision 
and its procedures. 
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(اكا ما  . اكطجب  كالكصح ق ارباماا  انصاا  مراكز إشا ع فوري وعجيي مصيةزة

  )3، 2012األمريوة ،

  ؛ فييا  م  يركز عىل جندة اكصاجةم، وميا  م  يركز وتصادد اكصنيةا   اكا ية  كجا ما 

 وهي عىل ايخرج   اكش مج ، وااضا  يركز عىل مخرج   اكبحث اكاجيي وتنظةف اكخريا�، 

مايل اكصقةةم اكا م كدور  يك ن هنع اكصنيةف وايا ي� اكصي تسصخدم فةه؛ فإن اكيا ي  م

يف اكاديد من اكيناحي  واكصقدم اياصياي وتأث�م إحداث تةة� يقند اىل اكرقي يف  اكا ما 

 . اكبةئة  واالقصن دي  واالجص�عة  واكرتاني  واكنحة 

ل تون و  ،اكا ليف  ألفضل اكا ما   مرتِّب ّ  اآلوه  األخ�ة تنيةا   عدةيف  صدر وقد 

، اجية األوس ط األك دّة  واكيف  مذا إىل تس ؤال  هدىقد و  ج ما  عراة ، يّ ه  من ضييا 

ي ذا ل تشصيل تجك اكصنيةا   عىل هي ج ما  عراة ؟ وهين موين اكخجل اكذي  :هميا 

هظم خروجا  من تجك اكصنيةا  ؟ األمر اكذي يرتتب عجةه رضورة مارف  ما ي� يف  تسبب

اكصنيةف اكا ية  ومؤّرشاتا ، وهقدم ، ومارف  هوض ع اكا ما   اكاراة  من تجك اكصنيةا  ، 

 . تحس� ترتةب اكا ما   اكاراة يف   مقرتح   تساموصنالً اىل

 وتصنيفها:  الجامعات ترتيبأوال: نشأة 

) وذكك حةييـ  1983تُاّد اكنالي   ايصحدة هول دوك  خ ضت غ�ر مذه اكصارا  سي  (

 هول تنيةف كجا ماـ   تحـت عيـنان (U. S News & World Report)هشـر  صحةاـ  

Rating of Colleges،    واسصير  مذه اكنحةا  اإصدار تنيةف سيني كجا ما   واكوجة

 . (Sanoff, 2007,9). اكا ماة  ميذ ذكك اكح�

 The Top Americanاكنالي   ايصحدة يف  ك� ينجد تنـيةف كجا ماـ   اكبحثة 

ResearchUniversities  األاح ث ايدعنم  من اكحونم  اكاةدراكة  عىل يف  اكصي يزيد إها قا

 . )Lombardi &others, 2005 ,28مجةنن دوالر همريوـي ( 20

هول ق ئ  Times عيدم  هرش  صحةا  ت ّز 1993هم  اكصارا  اكربيط هة  فقد اده  سي  

تنيةاة  كجا ما   اكربيط هة ، وتصنىل مـذه اكنحةا  ومجحقا  األسـبنعي كجصاجةم اكا يل 

The Times Higher Education Supplement  ً هرش مذه اكقنائم سيني)Jobbins ,2002 
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 , Financial Times Daily Telegraphوتندر صحف اريط هة  هخرى مثل . ) 383 ,

Guardians ,  وتسصقي جيةع اكنحف اة ه تا  من  ،تنيةا   هخرى كجا ما   اكربيط هة

طية ، ووك ك  ) ووك ال  اكصينيل اكن  HESAمن در منثنق  كنك ك  اإلحن ء كجصاجةم اكا يل (

 . )QAA ()Eccles,2002:423ض�ن اكينعة  (

اصنيةف اكا ما    هول من ا در  Der Spiegel وك هت ماج  دير شبةال األي هة 

تنيةف مؤسس   يف  س ميت صحف هخرى ويف حقب  اكصساةية  . 1989األي هة  سي  

 The Center for Higher Educationاكصاجةم اكا يل، واده مركز تطنير اكصاجةم اكا يل 

Development  ذكك و  تنيةف مؤسس   اكصاجةم اكا يل وذكك ااد سيص� من اكصحض�يف

وميذ . Stiftung Watestا كصا ون مع ايؤسس  اكنطية  كاحص اكخدم   واكسجع اكصي تدعى 

اإلخب ري   Der Stern ييرش تنيةف اكا ما   ا كصا ون ا� ماج  دير شص�ن1999سي  

. األسبنعة  ومركز تطنيـر اكصاجةم اكا يل وايؤسس  اكنطية  كاحص اكسجع واكخدم  

)Federkeil, 2002: 389-390 ( . 

وتقنم ااذه اياي  إحـدى هاـرز اكنحف 1994اكة ا ن سي  يف  واده تنيةف اكا ما  

 . )Asahi Shimbun )Kobayashi , 2010,168اكة ا هةـ  وتدعـى هش مةشةيبنن

فطرحت وزارة اكرتاة   2001 فاي سي  واسصشار  روسة  اكح ج  إىل تنيةف اكا ما  ،

االعصب ر اكطجب  اكذين يصقدمنن اطجب   اكصح ق يف  اكروسة  �نذج ً تنيةاة ً كجا ما   يأخذ

 إىل مؤسس   اكصاجةم اكا يل، وايشةج� ايصنقا� كخرياي اكا ما   ك� ظار مذا اكصنيةف

 )  Career Journal )Filinov&Ruchkina, 2002:407وس ئل اإلعالم مثل صحةا  يف 

هول تنيةف  Shanghai Jiao Tongج ما  ش هةا ي اكنةية  صدر ه  2003ويف ع م 

وقنال مذا اكصنيةف ا كادل واكيقد  (ARWU) هروو ع يي كجا ما   يارف اخصن راً ا سم

من قبل األك دّة�، ودفع اإلقب ل اإلعالمي اكوب� اكذي حظى اه من وس ئل اإلعالم مؤسس   

كجصاجةم  اكربيط �ظار تنيةف اكص ّز  2004هخرى إىل إصدار تنيةا   مش اا ، فاي ع م 

 ، ثم اهانجص (QS)س" ، ا كصا ون مع مؤسس  " كةن إ (Times Higher Education)اكا يل 

؛ كصندر كل ميا� تنيةا ً خ ص ً اا  كا ما   اكا ل، ثم ظار اكصنيةف 2009ع م يف 

، واكذي يقةس هداء صاح  " اإلهرتهت" اكص اا  (Webometrics)"ويبيرتكس" اإلسب �
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ةجا  كجيش ط األك دّي كجا ما   من حةث شارتا  عىل اكشبو  اكايوبنتة  ومدى تث

 . )53، 2011حيةض، كجا ما  (

ومركز دراس   سة س   ، (CHE)األي � ، ومركز اكصاجةم اكا يلوقد ق م االتح د األوروب

، ومركز دراس   اكاجنم واكصوينكنجة  اا ما  كةدن (CHEPS)ياكصاجةم اكانكيد

Leudeneuniversity، اإصدار هحدث طرق تنيةف اكا ما   ومن مدخل  2014م ين  يف

ً كجيق ره  ا� هداء اكا ما  ،  U-Multi Rank"د "اكصنيةف ايصاد وياّد هسجنا ً فريدا

 يف اره مج درايس 5000وهكث من هكف كجة ، و، مؤسس  تاجةم ع لٍ  850ويشيل هكث من 

عن اقة  اكصنيةا    ً تنيةف اكا ما   مدخال مخصجا يف ويصبيى ذكك األسجنب. سبا� دوك 

 يف مصاددة األاا د ألداء اكا ما   من خالل مدى مصينعياصيد عىل ايق ره   اكا ية ، إذ

 اكصي (E)إىل ، تس وى "جةد جداً" اكصي(A) األهشط  ايخصجا ، ويصم تقةةيا  اصقديرا  من

وكةس اكادف من مذا اكصنيةف اكخروَج اادول كصنيةف اكا ما   اي ء . تس وى "ضاةف"

وإّ�  يادف إىل تاريف ايسصخدم� اقة  اكصنيةا   اكا ية ،  يف عىل درج   مركب  ك�

 يجبّى احصة ج   تايام ؤ  اكصي يف كل ج ما ، وتنف� اكبة ه   ايق ط اكقنة وهق ط اكضاف

اكصنيةا    يف اكصةجب عىل هوجه اكقننر يف اكايةع من طالب وهس تذة وغ�مم، ك� يس عد

مي: اكصدريس ما ال  رئةس   وقد شيجت مؤرشا  اكصنيةف خيس . اكا ية  اكح كة 

 (CHE, 2014: 1-2). ، واكبحثوايش رك  اإلقجةية ، وهقل ايارف ، واكصنجه اكدويل، واكصاجةم
 :ثانيًا: التصنيفات العاِّـية للجامعات

واكاجيي هو  اأهه هظ م ترتةب اكا ما   من حةث ايسصنى األك دّي، يارف اكصنيةف

عىل   ءا  هو االسصبة ه   اكصي تنزعومذا اكرتتةب ياصيد عىل ماينع  من اإلحن األدب،

وغ� ذكك من  اكدارس� واألس تذة وغ�مم من اكخرباء وايحوي�، هو تقةةم اينقع اإلكورتو�

 (Kobayashi. 2010. 169 ). ايا ي�

مسصني   يف  هّه " ترتةب اكا ما  اأ م) Wikipedia ) "2014وتارفه "منسنع  ويوةبةدا

 هداة ، ومذا اكرتتةب قد ياصيد ماينع  من اإلحن ئة   هو اسصبة ه  هك دّة ، هو عجية  هو 

 . تنزع عىل اكدارس� واألس تذة وغ�مم "
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قنائم اأس�ء اكا ما   هو م   :هها  ومن ثم؛ ّون تاريف تنيةا   اكا ما   عىل

ماينع  يا دكا  من مؤسس   اكصاجةم اكا يل مرتب  ترتةب ً تي زكة ً، وياصيد مذا اكرتتةب عىل 

تقنم اا  اكا ما  من جندة  اكصي ترتبط ا كنظ ئف اكصي من ايا ي� وايؤرشا  ايخصجا ،

 . وخدم  اياصيعي اكصدريس واكبحث اكاجي

تصادد اكصنيةا   اكا ية  كجا ما   وتصب ين وفق  ألمدافا ، هو شينكة  ما ي�م ، ومن و  

) 4اكصنيةا   اكا ية  كجا ما   وتشيل(عىل هارز  وسنف يصم اكرتكةز حةث سياصا  اكا ية 

 اآلت:يف  تصيثل هراا  � ذج

 : Shanghai Jiao Tong Universityتصنيف جامعة جايوتونج شانغهاي  -1

دّة  واياروف األك  األوس طيف  اهصش ًرا وقبنال كصنيةا  ا هكث اكصنيةف مذا يٌاد

 اإجرائه تقنمو ، Academic Ranking of World Universities (ARWU)اخصن را ا سم 

 ترتةب إلعداد ضخً�  صةيةً  مرشوًع  اكرتتةب مذا ك ن وقد ،)تنهغ جة و شيةا ي ج ما (

 اكا ية  اكا ما   ا� اكانة قة س إىل ادايصهيف  يادف وك ن اكا ل، حنل اكا ما   مسصقبل

 ع ية  سيا  واكصسب ذكك ااد اهصرش وكويه اكنةية ، اكا ما   وا� اكا ليف  ايرمنق و 

 هص ئاه ايرش اكربيط هة  ستاإليونهةية ماج  مثل اكا ية  اياال  ق مت هن ااد خننًص 

 500هفضل عىل ا كرتكةز ، ويقنم2003ينهةن ميذ اإلهرتهت عىل اكرتتةب وضع وقد. دوري  انا 

 منضنعة  ما ي� إىل اكصنيةف مذا ويسصيد (Marginson,2007,132) اكا ليف  ج ما 

 همم كأحد إكةه وتش� فةه،منقع ا رز الحصالل  اكا ية  اكا ما   تصي فس مرجًا  جاجصه

 من اكا ليف  ج ما )2000( فحص عىل اكصنيةف مذا ويقنم. كجا ما   اكا ية  اكصنيةا  

 ثم كجيي فس ، األوكة  ايصطجب   امصجوت اكةنهسونيف  مساج  ج ما  )10000( قراا  هصل

 )500(هفضل يف مركز عىل كجيي فس  هخرى مرة وتخضع ميا  ج ما ) 1000(ترتةب يصم

. ع م كل من شار سبصيربيف  ج ما  500اأفضل ق ئ  اكا ما  مذه وتيرش ج ما ،

 . )23، 2010م دي،(

عىل ما ي� منضنعة  ق اج   (ARWU)وياصيد اكصنيةف األك دّي كا ما   اكا ل 

 :اعصيد  ج ما  شيةا ي مذا اكصنيةف اكا يي عىل هس س هراا  ما ي�، و كجيق ره  دوكة 

http://ed.sjtu.edu.cn/rank/2004/top500list.htm
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ويصم تقةةيه من خالل هعداد خرياي اكا ما   :املعيار النوعي للتعليم (جودة التعليم) -1

نن  ، ويخنص كه مخصجف اكصخيف  اا ئزة(هنال)، هو مةداكة   وجنائز مرمنق  امين ف زو 

)10 ( % . 

ف زوا عدد األعض ء اكح كة� مين يف  ويصيثل املعيار النوعي ألعضاء هيئة التدريس: -2

% ) وكذكك عدد 20اكصخنن   اكا ية  ايخصجا ، ويخنص كه( اانائز (هنال)، ومةداكة  

 . %)20ويخنص كه( ،إحدى وعرشين ق عدة هاح ث عجية يف  ورودااكبحنث األكث 

دوري   ماجصي اكاجنم يف  ويصحدد من مايل األاح ث اييشنرةمعيار املخرجات البحثية:  -3

ايق ال   خيس سينا  تسبق اكصنيةف، وكذكك عدد % )، وذكك خالل آخر20واكطبةا (

 وتاصيد اكبحنث. %)20(. األدك  اكا ية  كجبحنث األس سة يف  واكبحنث ايذكنرة كول ج ما 

 . اكصنيةفاكسي  اكصي تسبق يف 

ويصم حس اه من خالل اكدرج   اكصي األداء األكاد�ي العام للجامعة:  مستوى معيار -4

، اكا ما يف  ايا ي� اكثالث  األوىل هسب  إىل عدد اكونادر األك دّة يف  تحنل عجةا  اكا ما 

ارشي  واالمو ه   اكبرشي  ايصنافرة كجا ما  من هعض ء مةئ  تدريس، وإداري�، وقنى 

ايب � اكدراسة ، وايا مل، وايالعب، وايس ح   يف  هخرى، واإلمو ه   اي دي  ايصيثج 

 . %10ويخنص كه هسب  . اكخرضاء، وجيةع االمو ه   ايص ح  كجا ما 

من  (ARWU)ويتم جمع بيانات ومرشاات التصني  األكاد�ي  لجامعات العال 

 (Ismail,2008, 9 ):املصادر اآلتية

 org. nobelprize. wwwح صجنن عىل ج ئزة هنال اك .1

 org/medals. mathinion. www مةداكة   ايا ال  .2

 com. isihighlycited. wwwاكب حثنن ايشانرون عىل مسصنى ع ل  .3

دكةل اكاارس اينسع كجاجنم ودكةل فارس اكاجنم يف  اكبحنث وايق ال  اينيا  .4

 com. isiknowledge. wwwاالجص�عة  

 

 

 

http://www.nobelprize.org/
http://www.mathinion.org/medals
http://www.isihighlycited.com/
http://www.isiknowledge.com/
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 :) Times-QSنموذج تصنيف كيو اس اليطاني (التايمز  -2

 ا كصا ون مع رشك Times Higher Educationاكص ّز) (تُندر ايؤسس  اكربيط هة  

QSQuacquarelliSymonds م، ومى رشك  تاجةية  ماية ، تقريراً 1990تأسست ع م  اكصي

)ج ما  حنل اكا ل مرتب  حسب ما ي� هك دّة  30,000سيني  تنيف فةه هكث من (

تادف ميه إىل رفع مسصنى ايا ي� اكا ية  كجصاجةم  ؛ومذا اكصنيةف جزء من عيجا ؛وعجية 

يف  مخصجف اكا ما   وخ ص يف  ارامج اكدراس  اكا يل، واكحننل عىل ماجنم   من

اكا ل، إلصدار دكةل يف  ) ج ما 500ألفضل ( تخنن   اكاجنم واكصقية ، وعيل مق ره 

ارف  هفضل اكا ما   اكرشك   عىل م كجا ما   يس عد اكطالب وهوكة ء األمنر وكذكك

)، ا كرشاك  مع جريدة 2004، وقد هصدر  اكرشك  هول ق ئ  تنيةاة  كا  ع م (اكدوكة 

، كةسصقل كل ميا� اصنيةف جديد ع م 2009وقد اسصير  اكرشاك  حصى ع م . (اكص ّز)

2010 .(Rauhvargers, 2011,28) 

سصنى ايإىل تحديد اكا ما   ذا   ( THE - QS) ويادف تنيةف اكص ّز كةن إس 

 كجا ما   اكص ّز كةن إس) اكا يي(وقد حقق تنيةف  مرتبصا ، اكا يي، ومق رهصا  وتحديد

ما ي� تقةةيةه  عص�ده عىلال شارة دوكة  ا� مؤسس   اكصاجةم واكبحث اكاجيي، وذكك 

ههه ال يصي ول من  نيةفاكص وم  ّةز مذا ،تصي ول اكاةوجة  اكبيةني  كوٍل من مذه اكا ما  

 كل ج ما ، ال يصايق بدي من األوض ع ايركب  داخلخاي هكث م� تُ مؤرشا  سطحة  قد تُ 

اكذي تقدمه اكا ما    تي وكه تحجةل مقنم   مذه اكا ما   إىل تقةةم مسصنى اكصاجةميف 

اكصاجةية   ايراحل يف خرياةا  اينيا ، وجندة احنثا  األس سة  واكصطبةقة ، وتنصةف قدرا 

 . ( Baty,2010,149) األس سة  واكاجة ، ا إلض ف  إىل منقاا  اكدويل

 جيع اكبة ه   عىل ملء اكا ما   اياصي  ا كصنيةف اسصبة ه ً يف  وياصيد مذا اكصنيةف

عىل اإلهرتهت كصنف� اياجنم  / اإلحن ءا  ايطجنا  كجيرة األوىل وتحديثا  كجسينا  اكالحق ، 

ويطجب اكصنيةف هيض  قنائم مانج  كجييصسب� اكادد وهصح ب اكايل كخرياي اكا ما  

 Peers’ reviewإلجراء دراس  مسحة  دون إرشاك اكا ما  ، وياري هيض  اسصاراض اكزمالء 

ذكر هي ماجنم   كجا ما   اكصي يارى تنيةاا ، وقد تحنل  دون اإلش رة هواشول مسصقل 

األك دّة  وخدم   من دكةل كجاارس   2007ميذ اكا م  THE – QSكةن إس  -تنيةف اكص ّز
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ق عدة اة ه   عن اسصاراض اكزمالء، وجندة من در  ومى هكرب (Scopus)إىل  (ISI Web)اكبحث 

اكحننل عىل ماجنم    من هجل؛ ة  كصصبع اكبحنث وتحجةجا  وعرضا االهرتهت ا سصخدام هدوا  ذك

حنل عدد األوراق اكبحثة  اييشنرة وهدكصا ، ومن هجل حس ب جيةع اكبحنث اييشنرة مع 

 (Ismail,2008,6). اإلصدارا  ايخصجا  مع مراجاا 

ألدواته  هوزاه ً د اكصنيةف شول مصة�ا  ّون قة س مؤرشاتا ، حدّ يف  ويف سبةل وضع ايا ي�

 .: (Huang ,2011,10 )اآلتيف  تصّضح تقةةم اكا ما  ،يف  اكرئةس 

% )، 40قدره(وزن ص كاذا ايؤرش خنّ ويُ : Academic Peer Reviewتقنيم اكيظ�  -1

اكا ما   من مخصجف يف  سصطجع من خالكا  آراء اكخرباء ه   تُ ةسصخجص هصةاصه عرب تنزيع اسصبوتُ 

 ما ال  هس سة : اكاجنمخيس  يف  ةقنمنن اصقةةم اكربامج األك دّة  كول ج ما ف ههح ء اكا ل،

وال يسيح . اكطبةاة ، واكاجنم اكايدسة ، واكاجنم اكحةني ، واكاجنم اإلهس هة ، واكاجنم االجص�عة 

وزان من اكي حة  اكاةرافة  وذكك كض�ن كجيش رك� اصقةةم ج ما تام اكصي يايجنن فةا ، وتطبق األ 

 . االهصش ر، واكاداك ، واكدق 

 ومن همم ايؤرشا  اكصي يسصيد إكةا  اكخرباء كجحوم عىل مذا اياة ر م  ييل:

 . اكباث   اكخ رجة  كجا ما  -

 . قبنل ايبصاث� من خ رج اكدوك  -

 . هدوا " -ورش عيل -إدارة مش رك   عجية  ع ية  " مؤترا  -

 . اكخ رجة ايؤترا  اكاجية  يف  ايش رك  -

 . تقدم اكبرشي يف  ما ال  اكاجنم ايخصجا  اكصي تس مميف  إهص ج ايارف  -

: وياطي مذا ايؤرش قةي  قدرم  Student Ratio Facultyهسب  هعداد مةئ  اكصدريس كجطالب  -2

يب  ؤدى اكصزام اكا ما ، ومن مؤرش يُ يف  %)، كادد هعض ء مةئ  اكصدريس مق ال طالاام20(

يف  اكا ما   اصطبةق هحد عي رص اكاندة، حةث إن هسب  عدد اكطالب إىل عدد األس تذة

 . اكا ما  ياد مؤرشا عىل هداء اكا ما  األك دّي وجندة اكصاجةم

%)، كجبحنث 20:وياطى وزه  قدره(Citations Per Facultyاكبحنث واالسصشا دا  اكاجية   -3

اكبحنث اكاجية  اكا ية  األخرى، يف  ش رة ايرجاة  كا اكصي ييرشم  هس تذة اكا ما ، وهسب  اإل 

 . اكبحثي كجا ما مؤّرشا عىل األداء وينيل اكصنيةف همية  كاذا اكا هب 
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%) من وزن اكصنيةف، وياطي 10: يأخذ مذا ايؤرش(Employer Reviewتقنيم سنق اكايل  -4

راء جا   اكصنظةف وهصح ب آل وفق ً سنق اكايل، يف  قةي  كخرياي اكا ما  من حةث قبنكام

اداع واالاصو ر واكصحجةل كخرياي اكا ما   اينيا  من حةث قدرتام عىل اإل وتقةةيا   اكايل

 . واكسجنك اكنظةاي

هسب  هعض ء مةئ  اكصدريس األج هب  اا : ويقند International Facultyج هب األس تذة األ  -5

 . %) كاذا ايؤرش5(اكا ما ، وقد خنص اكصنيةف هسب يف  اكذين يدرسنن

: ويقند اذكك هسب  اكطجب  األج هب إىل اياينع International Studentاكطجب  األج هب  -6

ا كيظرة اكا ية  كجا ما  من خالل جذب  هايى مذا ايؤرش وس اقاكا ما ، ويُ يف  اكويل كجطالب

 . اكا ما  كجطجب  األج هب كجدراس  فةا  دون غ�م  من اكا ما  

اكس اق  ماظم األدوار األك دّة  واكبحثة  واالجص�عة  ايينط  ا كا ما ،  ايؤرشا وتةطي 

مسصنى وتقةّةم تحجةل مقنم تا ، يف  ق األدوار اياقدة كجا ما ، وتصايّ ومى مؤرشا  ايةني  تصقّىص 

قدرا  وتنف جندة اكايجة  اكصاجةية  فةا ، ومدى االسصا دة من احنثا  اكيظري  واكصطبةقة ، 

كجصنيةف شارة وقد حّقق كل ذكك ايراحل ايخصجا ، ا إلض ف  اىل منقاا  اكدويل، يف  خرياةا 

 . ع ية  ا� مؤسس   اكصاجةم اكا يل ومةزه عن غ�ه من اكصنيةا  

  :Times Higher Education World University Rankingsنموذج تصنيف التايمز  -3

ك دّة  اكا ية ، وك ن هول األوس ط األ يف  تنيةف اكص ّز من اكصنيةا   ايصيةزة يادّ 

إىل ، هظرا (The Times QS))، وعرف آهذاك اصنيةف ت ّز كةن اس 2004ع م (يف  ظانر كه

، QSQuacquarelliSymonds كةسةينهدذ ك ن يندر مش رك  مع رشك  كناركرههّه 

 . 2009ث اكاجيي حصى ع م شئنن اكصاجةم واكبحيف  ايصخنن 

 ما ي� جديدة كجصنيةف اكا يي كجا ما  ، وذكك اعصيد  ماج  اكص ّز 2010وميذ ع م 

ااد مراجا  مسصاةض  ق مت اا  اياج  كينعة  اياجنم   اكصي تاياا  عن اكا ما   

س كةب مصاددة كزي دة اكدق  واكصنازن ه اكا ية  وطرق تقةةيا ، فقد ق مت اياج  اصطنير 

كث هواكشا فة  كاداول اياجنم   اكسيني  كجا ما  ، ك� عيجت عىل إض ف  مؤرشا  هداء 

تنيةاا  يف  تحجةل اياجنم  ، وكزي دة اينداقة يف  كث تطنرا وعيق هطرق تحجةل و واقاة ، 
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 Tomsonمؤسس  تنمسنن رويرتز (كجا ما   اعصيد  اياج  اشول كب� عىل تا وها  اكنثةق مع 

Reuters ( ما ل ماجنم تة  األاح ث وتحجةجا يف  اكصي تاصرب األوىل ع ية . 

 ,Sancho and Esparrells):اآلتيف  تتضحويعتمد تصني  التا�ز عىل خمسة معاي� رئيسية 
2012)  

 : %)Citations- Research Effluence)30تأث� البحث العلمي للجامعة  -1

 : ويصضين ثالث  مؤرشا 

 . % )، ويصم قة سا  عن طريق االسصبة ه  18سيا  اكا ما  ا� هظ�اتا  وتةز احنثا  ( -

واـحسب  اكا ئد من اكبحث، ومن مؤرش جديل احسب اخصالف األوض ع االقصن دي  كول اجد، -

االهس هة  ما ل اكبحث، ف كبحنث اكايجة  تونن ذا  قةي  م دي  هكرب من اكبحنث 

 . )%6واالجص�عة  واكاينن، وكذكك ج ء  هسب  مذا ايؤرش(

 إهص جة  اكبحث عن طريق مق ره  حام اكبحنث اييشنرة وعدد منظاي اكاةئ  اكصدريسة  -

 . % ) 6اكا ما ، وحام اكا ما  ايسب  (يف 

 :)Teaching- The Learning Environment)30% التعليم الجامعي والبيئة املحيطة به -2

 ) خيس  مؤرشا  تصيثل يف:5تنافر (وياصيد مذا اياة ر عىل 

  من حةث ة% ) ويصم تقةةم هعض ء مةئ  اكصدريس وهظرة اكجاي  اكصقةةي15اكصاجةم ايسب  ( -

 . اكبحث واكصدريس

 . ) ويصم دراس  مدى اكصي سب ا� اكطرف�%5. 4هسب  اكطجب  إىل هعض ء مةئ  اكصدريس ( -

% )، ف مصالك اكا ما ة كادد كب� من طجب  25. 2اكدكصنراه إىل اكبو كنرينس ( شا دا هسب   -

اكدكصنراه ياوس هنعة  اكبحنث ايقدم ؛ إذ من يؤدي إىل تونين ماصيع هشط كجدراس   

 . اكاجة 

مدى اكصزام اكا ما  ادعم األجة ل اكاديدة من األك دّة�، ومدى قدرتا  عىل جذب طجب   -

 . %)6  (اكدراس   اكاجة

 . %)25. 2دخل اكا ما  مق ره  ا كاةئ  اكصدريسة  ( -
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 Research Volume Income and Reputationوسمعته إنتاج البحث العلمي -3

هرش ايارف  يف  اكصنيةف واألكث تأثرا ألهّه يظار دور اكا ما يف  ومن ايؤرش اكرائد :%)30(

واألفو ر اكاديدة، ويصم دراسصه من خالل إثب   عدد ايرا  اكصي يش ر فةا  إىل عيل ميشنر 

ويب تنمسنن رويرتز (من قبل اكا ما  عىل ايسصنى اكا يي ا السصا ه  اق عدة اة ه   

Thomson Reuters( . 
 International Mix-Staff للطلبة وأعضاء هيئة التدريس، الجامعةيف  الحضور الدويل -4

and Student )7 .5( %:  مؤرشا :ثالث  ويؤكد مذا اياة ر عىل تحقق 

ودرج  اكصا ون مع اكاا   اكدوكة  فة� يخص ايش ريع  :الحرم الجامعييف  التنوع -5

اكبحثة ، وقدرة اكا ما  عىل جذب طجب  من مخصجف ههح ء اكا ل، وقة سا  ؤق ره  هسب  

 . )%2 .5اكطجب  األج هب إىل ايحجة� ووزهه (

ف كصنيةف ياصيد قة س  :الحصول عىل أفضل هيئة تدريسيف  التنافس ب� الجامعات -6

 . )%2. 5ألس تذة األج هب إىل ايحجة� ووزهه (هسب  ا

اكصي تجك جنائز، هو مو فآ  دوكة ، ويبجغ  حساب إج�يل املنشورات البحثية الجامعية -7

 . %)5. 2وزهه (

 : Webometrics نموذج تصنيف ويبومكس -4

واإلاالغ من منقع ع يي كقة س مسصنى هداء اكا ما   عن طريق جيع وتحجةل اكبة ه  ، 

تنيةف وج ء . ضنء مؤرشا  محددةيف  عيا  عرب اإلهرتهت ألغراض تحس� األداء اكنظةاي

ؤب درة من  World University Ranking on the Web هرتهتاكا ما   عىل شبو  اإل 

 Nationalايركز اكنطيي كجبحنث (يف  ) ومن وحدةCyber Metricsمخصرب (

researchcouncil , CSIC ،( ّيف  ألكرب مةئ  ع م  كجبحثمركزاً احثةّ  ت اا ً  وياد

 ىِّ شار يف  شاره اكنيبنمرتكس كل سص   وييرش تنيةف. )كنهسةخن كجبحنث اكاجية (سب هة ه 

 . ميول ع م يي ير وينكةن

كف ج ما ) حنل اكا ل، ويرى اكق ئنن عىل ه 16يقنم اينقع (اكنيبنمرتكس ) اصقةةم (و

هرش اكا هب يف  تقّدم تقيّى يصيثّلمذا اكصنيةف هن اكصقةةم األك دّي ياب هن ين حبه 
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واحنث االكورتو� اكذي سنف يونن اهاو س  ي  يدور داخل اكا ما  من هش ط   هك دّة  

شول مجا   يف  قل تقديروكذكك تنف� تجك ايق ال  هو مجخن تا  عىل ه  ومق ال  عجية 

)http://www .. االسصا دة ميا  واإلش رة اكةا  عيد اكح ج وغ�م�  يسصطةع اكط كب واكب حث

 )info/en/world. webometrics 

اكا ل كصقديم م  يف  ويادف مذا اكصنيةف ا كدرج  األوىل إىل حث اكاا   األك دّة 

هي ههه يدعن إىل  مسصنام  اكاجيي ايصيةز عىل االهرتهت،كديا  من ههشط  عجية  تاوس 

تحاةز ايؤسس   اكاجية  واكا ما   واكاج�ء عىل االمص�م ا كصناجد اكاايل واكي فع عىل 

وإت ح  اكنصنل ايةرس واكرسيع إىل ايحصني   اكاجية  واييشنرا  األك دّة  اإلهرتهت، 

  .وتازيز اكيرش اياصنح كجيص ئج اكاجية 

 :م  ييل (Webmatrix) معايير تصنيف و��متركسوتصضين 

كورتو� ويصم حس ب حام منقع اكا ما  اإل %):Size )20حجم املوقع عىل اإلنرتنت -1

، ي من Googleمحرك   احث مي: جنجل اأراع احس ب عدد صاح   اينقع ا السصا ه  

Yahoo اليف س�ش ،Live Searchإكس كةد ، Exalead . ك� يسصدل عىل مؤرش اكحام اادد

ايجا   واكنث ئق ايصنفرة كجا ما   وعدد. اإلهرتهتاألوراق اييشنرة كجب حث� اول ج ما  عىل 

يف  وايناقع اكصقنّة  كجا ما  عىل اإلهرتهت، وعدد هعض ء مةئ  اكصدريس ،عىل اإلهرتهت

 . اكا ما 

يصم اكحننل عىل اكادد %): Visibility )50/ سهولة استخدام موقع الجامعة الرؤية  -2

اكويل كجروااط اكخ رجة  اكاريدة كجينقع اناسط  محرك� من محرك   اكبحث م� ي من 

Yahoo إن. إس. وإم .MSN فقط . 

اييشنرة  حام األشو ل ايخصجا  كجيجا  ؤراجا  %): Rich Files)15امللفات الغنية  -3

 - Adobe acrobatاالعصب ر هراا  ههنع من ايجا   يف  صم األخذاول ج ما  عىل اإلهرتهت، ي

Adobe post script - Microsoft word - Microsoft Power Point 

 (Aguillo and Ortega & and FernÃ¡ndez ,2008,237) : 
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وقد تم اخصة ر مذه األهناع األراا  ا كصحديد ألن ماظم ههشط  اكيرش اكبحثي تصم من 

ويصم حس ب عدد مذه ايجا   ا سصخدام محرك جنجل فقط، ويصم  .خالل مذه ايجا  

 . ية ً صدمج اكيص ئج كول ايجا   وتطبةاا  كنغ ري

يصم حس ب عدد األوراق اكاجية  واالسصشا دا  اكاجية  ينقع %): Scholar )15األبحاث  -4

ومن اكادير ا كذكر هن . Google Scholar اكا ما  اناسط  محرك احث جنجل سونالر

ن مس مي  ، وكون إدراج هص ئاه يحسّ beta Versionجنجل سونالر م زال قةد اكصارا  

 . اكصنصةل اكرسيي كجصنيةف

ايناقع اإلكورتوهة  عىل امص�م مذا اكصنيةف ينّب هن  يف ضنء اكارض اكس اق يصضح

تجك ايجا   اكخ ص  % ويُقةيا  اصناجد 15فيثال قة س اكدراس   واألاح ث  ؛كجا ما  

 . اكصنيةا   اكا ية  يا قومذا م  ياال مذا اكصنيةف مخصجا  عن  ا كدراس   عىل اينقع،

 نقد التصنيفات العاِّـية للجامعات: -ثالثًا

اكقنل إن اكصنيةا   جيةاا  تصاق عىل قة س إهص جة  اكبحث  ّوناي ًء عىل م  تقّدم، 

 وتحقةق اكاجية ، ايارف  إثراء آكة   همم إحدى ّثل اكاجيي  كيرشف ؛اكا ما  يف  اكاجيي

 اياال يف  اكيرش مو ه  من اكدوكة  اكصي فسة  مةتقة عزز وكقد اياريف، اكصب دل مصطجب  

يف  اييشنرة ايصيةزة كجبحنث اكا يي كألثر تبا ً  اكا ية ، اكيرش قناعديف  ايصقدم  اكاجية 

يف  اكب حث� قبل من اكبحنث مذه تصضييه ؤ  سصشا دا اال  كم ياوسه واكذي ياال ،ه امذ

 اكاجيي اكثاء عن اكصاب�يف  ودوره ايصقدم  اياال يف  اكيرش كقةي  وتبا ً  ،كا ل دوال مخصجف

وعىل  اكا ما  ، كصنيةف اكدوكة  ايا ي� همم هحد ذكك هصبح فقد ،كجا ما   واكبحثي

 اكا ية  كجا ما   شيةا ي كصنيةف األس سة  ايا ي� من % 60فإن ايث ل سبةلسبةل ايث ل، 

 ٢٠اناقع اكا ية ، اكيرش قناعديف  ايصقدم  اياال يف  اكا ما  ميصسبن  ييرشه م  عىل تركز

تخنن ًعجية ،  21يف  اكا ما يف  اكصدريس مةئ  هعض ء هيادّ  ؤ  االسصشا د يدى %

 %20و (Nature)اكطبةا  هو  Science)اكاجنم ماجصييف  اييشنرة واألوراق كألاح ث%20و

 Science Citation Index)اكاجيي اكيرش دكةليف  إكةا  ايش ر اكا ما اييصسب� إىل ألاح ث 

– Expanded)االجص�عة  كجاجنم اكيرش ، ودكةل (Social Science Citation Index) ودكةال 

  (Arts &Humanities Citation Index). إلهس هة اواكاجنم  كايننا كيرش
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 اكبحثQS اكا يل اكصاجةم اكربيط هة  يؤسس   ت ّز مؤسس  تنيةف ياطي هاسه االتا ه ويف

 يادم  اكصي واكبحنث كجدراس   اكا يي األثر عىلز ف�ك ،اكصقنيم ما ي� إج�يل من % 60ي اكاجي

 احنث إىل اإلش رة مدى ج هب إىل اكب حث�، من اكيظراء إف دا  عىل وياصيد اكا ما ، ميصسبن

 ايؤرشا  اة ه   عىل ا العص�د دراس تام،يف  اآلخرين اكب حث� قبل من اكا ما اييصسب� إىل 

 . يرتزرو تنمسنن مؤسس  تيصاا  اكصي كجاجنم األس سة 

خ ص  تنيةف كةن اس  ،وتخصجف اكطرق اكصي تصباا  اكصنيةا   كقة س تجك اإلهص جة ، فباضا 

(QS)، وخ ص  اقة س سيا  اكا ما  من خالل اسصطالع رهي  االسصبة ه   يؤكد عىل اسصخدام

فةيظر إىل ماينع  من  (The Times)ج ما  ماةي ، هم  تنيةف اكص ّز يف  األك دّة� حنل اكا ل

اة ه   تحنل عجةا  من رشيوا  مؤسس  تنمسنن  ،إىل ج هب رهي األك دّة� ،ايصة�ا  تشيل

اكصي تويا  من وضع عدد من ايصة�ا  تشيل هثر اكبحنث اييشنرة  Thomson Reutersرويرتز 

 (Shanghai)من األاح ث، هم  تنيةف ش هةا ي ا  واكدعم اي دي كألاح ث، واإليراد، واسصشا داتا 

وموذا ّثل ، قة س ماينع مصة�اتهيف  فةقةس اكبحث فقط، وكاجه من هكث اكصنيةا   دق 

يف  كنن اكبحث همم ماة ريف  اكا مالن(سانك  اكقة س وايو ه  ايرمنق  كجا ما   اكبحثة ) سبب 

 . اكصنيةا   اكا ية  كجا ما  

اكا ما    تصي فسإذ  اكوث� من اكادل واالهصق دا ، اكصنيةا   اكا ية  كجا ما   وقد هث ر 

. عىل مسصنى اكا ل وهقجا  ؤسس  هفضل اي ومص اا ، صجك اكصنيةا  فة عىل تحس� هوض عا 

اكبجدان ايخصجا  ا يق ره   اكصي تارى حنل هداء مخصجف يف  اكسة س   يصزايد امص�م واضايو

 ،اكا ية  اكقنائمواشول خ ص  ،هص ئج هي تنيةف ع يي ومع ذكك فإن، اكا يل مؤسس   اكصاجةم

 عن اكاندة اكااجة  كجصدريس هو اكبحثتبصاد إىل حد م  قد  تاصيد عىل ما ي� ومصة�ا  مخصجا ،

 . تجك اكا ما  يف 

ومع إصدار هي تنيةف يوث ميصقدوه ي  كه من مزاي  وعةنب، وذكك كونهه قد ياصيد عىل 

ما ي� غ� منضنعة  كصحقةق اكاندة، هو اسبب اعص�ده عىل دراس   مسحةه غ� دقةق  من 

ن همية  مذا اكصنيةف مؤرشا وهداة م م  كرصد وجا  هظر ااضام، إال هن ذكك ال ّويه اكيةّل م

م  يىل يف و . تحديد هق ط اكقنة كصازيزم ، هو هق ط اكضاف كصالفةا يف  اكا ما   سناءيف  اكصطنرا 

 اكيقد اينجه كول تنيةف: 
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 : نقد تصنيف شنغهاي

اكصنيةف األك دّي كا ما   اكا ل  هارز مشوال ) هّن 2008ك ى ( هوضحت دراس 

(ARWU)تنيةف جندة وصانا   اكدوليف  اكش سع ا� اكيظم ايحجة  االخصالف يف تصيثل

اكاديد من  ميااةصهك� تناجه  (Cai, 2008, 34). اي ء عىل ما ي� ومؤرشا  دقةق اكصاجةم 

ك� . األخرىال  اكاجية   اكصحةز إىل اكاجنم اكطبةاة  هكث من غ�م  من ايا مثلاالهصق دا ، 

جا ما   مثل: اكصاجةم كخرى اا� االعصب ر اكنظ ئف األ  يأخذال  (ARWU)هن تنيةف 

 (Van Raan, 2005, 6). واكخدم   ايقدم  كجياصيع ايحيل

همم االهصق دا  اكصي وجات إىل هظ م اكصنيةف األك دّي كا ما   اكا ل إج�ل وّون 

(ARWU)  اكيّق ط اآلتة : يف 

 . %6اكرتكةز عىل اكبحث اكاجيي حةث اسصحنذ عىل  -1

تطبةق ايا ي� عىل جيةع اكا ما   اةض اكيظر عن االخصن ص سناء ك هت ج ما    -2

عجنم طبةاة  (عجية  وتوينكنجة ) هو ج ما   عجنم إهس هة ، هو طبة ، واةض اكيظر عن 

هم تاجم هك دّّي، ومذا حايا  سناء هك هت ج ما   كب�ة هم صة�ة، وج ما   احث عجيي 

 . م  ياال تطبةق مذه ايا ي� غ� مالئم ااذا اكقدر هو ذاك

 . اإلهاجةزي  فقط وإم�ل اكيرش ا كجة   األخرىاكيرش ا كجة   -3

 . اكرتكةز عىل اكا ما   اكوب�ة ذا  اكصخنن   اكاديدة -4

 ، فصنيةف ومضينهواحدة رغم اخصالفا  شوالً انصاا  هسخ  مع اكا ما   اكصا مل  -5

األهظي  يف  ش هةا ي اسبب ما ي�ه اينحدة يايل اكثق ف   واكبةئ   اكصاجةية  واالجص�عة 

 . ايخصجا 

 : Times- QSس إنقد تصنيف تايمز كيو 

 اآلت:يف  كةن اس كادة اهصق دا  تصيثل -تارض تنيةف اكص ّز

 (QS)اكذي ياصيد عجةه تنيةف كةن اس  Peer Reviewيصارض ماة ر تقنيم اكيظراء  -1

الهصق د كب� ا عرتاف اكق ئ� عىل اكصنيةف ههاسام، ومن م  دع مم إىل تخاةض االعص�د 

فييااة  %، وإض ف  ماة ر جديد من" تقنيم ايسصقطب� "40% إىل 50من  2010ع م يف  عجةه
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انزن هسبي  عىل االسصقن ء خالل اكردود االعص�د عىل مراجا  اكيظراء هو آراء اكيظراء من

 . ) 54، 2011حيةض،(. ٪)، يشوك اشأن منضنعة  اكيص ئج40(

عىل ما ي� عديدة مرتبط  ارتب ط  وثةق  اسيا   (QS)ياصيد تنيةف كةن اس  -2

منداقة  مذا اكينع من اكصنيةف ايبيي يف  يشوك ماظم اكخرباءاكسةّ ق اكا ما ، ويف مذا 

صق ة من األك دّة� مين كام عالق  ا يؤسس  ايراد تقةةيا ، عىل األخذ اآراء ماينع  مي

 . )13، 2011هكصب خ، (. %) من مذا اكصنيةف عىل سيا  اكا ما 40وياصيد (

، عن ترتةب ش هةا يTimesترتةب يف  زاد عددم اكصحةز كجا ما   اكربيط هة  حةث  -3

اةي� تقجص  ،ترتةب ش هةا ييف  اكا ليف  ج ما  100هعىل ضين ج ما  همريوة   54وّصيِّات 

 (Marginson, 2006). ج ما  31اكرتتةب اكربيط � إىل يف  مذا اكادد

عىل االسصبة ه   اكصي تقدم كألك دّة� واكطالب عىل  (QS)ياصيد تنيةف كةن اس  -4

اكا ما ، ووجند يف  ما ي� مثل هسب  هعض ء مةئ  اكصدريس كجطالب، وعدد اكطالب األج هب

� عدا اياة ر األخ� يرى فةو  هس تذة ع ية� فةا ، وعدد االقصب س   األك دّة  من هاح ثا ،

تاوس جندة اكصاجةم،  ال يتنجد قةي  عجية  مب رشة كجيا ي� األخرى، فا ) ههه ال2013ويح (

 يايي ا كرضورة هن اكا ما  تقدم تاجة� ع ية ، وتقةةم اكا ما  اليف  فنجند هسص ذ ع يي

ّون هن يؤخذ كياة ر منضنعي كجصنيةف؛ ألن ذكك  ج ماصام اليف  اكطالب يسصنى اكصاجةم

 ,Marginson). مرتبط ؤسصنى تنقا   اكطالب كجصاجةم ومسصنى خربتام اكس اق  اه

2007,14) 

) دوك  عن هفضل  88من (هسص ذ ) 1600اكنزن اكوب� آلراء اكخرباء حةث يصم سؤال( -5 

 . اكا ما   ومذه مسأك  ذاتة 

 . اكصاجةم واكصاجم اكنزن اكالزمعيجة   اط ل تُ ح�  يف ،اكرتكةز عىل اكسيا  واكشارة -6

 : The Timesنقد تصنيف التايمز 

 وجات اهصق دا  عدة إىل تنيةف اكص ّز من همّيا :

مةئ  اكصدريس ا كا ما  واكذي  عضن من هعض ء ابحنث كلِّ إن االسصشا د ايرجاي  -1

كجاجنم اكصي تيصاا  مؤسس   ٪، مندره ق عدة اة ه   ايؤرشا  األس سة 20يأخذ وزن 
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من اكناضح هها  ال تزال كن كح ج ما   اكبجدان و  اكنالي   ايصحدةيف  (ISI)طنمسنن اكاجية 

 . ا إلهوجةزي  اكي طق 

زيد من اكشا فة  واكدق  واإلحو م اكذي وعد ا ي ( THE TIMES)إن تنيةف اكص ّز  -2

مشوال  ميااة ، ف كيظ م ايصبع فةه يف  ، يقع2009ااد اهان كه عن مؤسس  كةن اس ع م 

ؤةزاهة   وذكك من خالل طرق مخصجا  ميا : اكصالعب يةري ايش رك� ا كصالعب ا كبة ه  ،

 خل اكذي حنجصه اكا ما اكد هو هنَّ اكا ما  ع كة  يف  ن كجا  تاجةم اكارده اكا ما  كةظار 

، 2011حيةض، (. تنيةف اكص ّزيف  االعصب ريف  ، ومن م  يؤخذكااندم  اكبحثة  مق اٌل  إّ�  من

54( . 

 -حديث  اكااد  -اكاراة  وج ما تي   ،هعطى همية  كجبحث اكاجيي اكصنيةفهن  -3

يشول و ،ايق م األوليف  ومي ج ما   تاجةية  ،ومايصا  اكرئةسة  تأمةل اكونادر اكبرشي 

مم من طجب  اكدراس   اكاجة  اةي� فقط  %10% من طجبصا  و90ساكبو كنرين طجب  مرحج  

% 50تنصف ج ما   اكا ل ايصقدم اأها  ج ما   احثة  يشول طجب  اكدراس   اكاجة  هسب  

 . من ماينع طجبصا 

 : نقد تصنيف ويبمكس

 من عّدة وجنه، ميا : يناجه مذا اكصنيةف هقدا هس سة  

هرتهت من ايصحدث� إل كث من هنف مسصخدمي اذكك هّن هةني اكصقجةدي، األول: تحةزه اكجّ  

 . ا كجة  االهاجةزي 

يواي  تنيةف اكا ما   ومن اكيرش اإلكورتو�، إذ اليف  اكث �: اقصن ره عىل ج هب ضةق

 .   وحدم اييشنرا  اإلكورتوهةيف  حرص اإلها زا  اكاجية  كجا ما 

تايي ا كرضورة جندتا ، إذ تجاأ ااض اكا ما    اكث كث: كثة اي دة اكاجية  اييشنرة ال

منقاا  دون مراع ة هص ك  اي دة اكاجية  اييشنرة م� يقجّل من يف  إىل توثةف اكيرش

 . منداقة  اكصّنيةف

 اكصنيةا   اكا ية تشرتك فةا  جيةع  اكصي وّون اكقنل إّن مي ك جيج  من اكسجبة  

 : يف تصيثلو 
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ومى إشو كة  مشرتك  ا� جيةع اكصنيةا   اكا ية   إشكالية اللغة وغياب العاملية: -1

احث   2009ع م يف  وهوكا  تنيةف"شيةا ي" ويف مذا اكندد كصب ثالث  ا حث� فرهسة�

ن هندق تنيةف ش هةا ي"؟ ويش� اكبحث إىل حقةق  ماي  ما دم : هن ه ااينان" مل عجةي  

ايا د يف  من رغبصامإصداره اكادف اياجن اكذي دع  اكق ئ� عىل تنيةف"شيةا ي" إىل 

" اـ وسةج  يصيوينن اا  من فام هسب ب اكاانة ا� اكا ما   اكنةية  وم  يسيةه اكصقرير

 هاجةزي ذكك ك ن مرتبط  اأجيدة كديام إلدخ ل اكجة  اإل  ويبدو هنّ  ،اكا ما   ايرمنق  ع ية "

 . )56-55، 2011اكن�(حيةض، يف  اكصاجةم اكا يليف 

فين اكنانا  وضع ما ي�  :التنوع الثقايف، وخصوصية الثقافات املحلية للدول تجاهل -2

راء دة كجحوم عىل هداء ج ما   اكا ل كةة ب ايشرتك اكثق يف اكذي ّون ماه إجمنحّ 

 . اكصنيةف عىل ايسصنى اكا يي

تنيةف ااض جا   ، وجود بعد تجاري/ ربحي يسيطر عىل تصني  الجامعات -3

ومن م  يااجا  تنيةا   تا ري  مؤسس   إعالمة  صحاة  راحة ،  يماكا ما   

Commercial ranking، يسال اكصشوةك فةيدى منداقةصا  وتحةّزم و . 

واحدة من أهم وظائ   -بصفة عامة-التصنيفات العاملية للجامعات  تجاهل -4

ألن من اكنانا  قة س جندة وهثر اكصاجةم كية ، ك� هن عقد  :الجامعات وهى التعليم

، مق ره   ا� اكدول واكيظم األك دّة  ايخصجا  اشأن جندة اكصاجةم وهثره هكث صانا 

 )40: 2014(ويح، . كاندة اكصاجةم وهثره ق رصة عن اكقة س اكوييم زاكت  يا ي� ف

م� يرتتب عجةه اهحراف تنزيع  ل كل التصنيفات أنواعا معينة من البحث،يتفض -5

اكنجب  مثل: اكاجنم، واكصوينكنجة ، واكايدس ، ههّه ينجد تحةّز كجاجنم اكصنيةف، وؤايى آخر 

 . واكصينيل اكبحثيواكري ضة   اكصي تسصحنذ عىل ماظم اكبحنث واالسصشا دا  

وا كص يل فاى تاال تغ� معاي�ها بصفة مستمرة، أن ها يف  نتقد كث� من التصنيفاتتُ  -6

 . عيجة  قة س األداء هو عقد ايق ره   عيجة  صاب  ؤرور اكنقت

التصني  والوزن يف  املعاي� املستخدمةيف  تتفاوت جهات التصني  للجامعات -7

جيع اكبة ه   يف  ايي مج ايسصخدم يف  ك� تصا و  كذككو  ،النسبي املمنوح لكل معيار

فيثالً يصحةز تنيةف ج ما  ج ينتنهغ شيةا ي اشول واضح ياة ر جندة اكبحث . وتحجةجا 
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إىل ماة ر تقةةم  QS World UniversityRankingsح� ييح ز تنيةف كةن إس يف  اكاجيي،

 . )reputational factorسيا  (اكيظراء، ومن ماة ر ياصيد ادرج  كب�ة عىل اك

  �كن التدليل بقوة عىل وجود ارتبا  إيجاب قوي ب� ما تحققه مرشسسات التعليم  -8

، خ ص  تجك ايصاجق  التصنيفات العاملية وب� الجودة األكاد�ية عىل أرض الواقعيف  العايل

ااض تجك  ومن م  جال. ااناهب جندة اكصدريس، ومخرج   اكصاجم، وخدم  اياصيع

ما ي� جديدة مثل ع مل اكصنظةف ااد تضةف اكاا   اكق ئ  عىل اكصنيةا   اكا ية  

 . )Employability factorاكصخرج ورض  اكسنق عن اكخريا� (

 كث� من األحيان، يف الحقيقةعىل استطالعات للر أي   تث ل  مصادر البياناتتعتمد  -9 

 . مى اكجة  اإلهاجةزيّ اكة كب يف  إذ اكجة  ايرجاةّ  ،ك� هها  تاصيد عىل فا رس مصحةزة ثق فة ً 

التحيز للجامعات الكب�ة ذات التخصصات الكث�ة والتخصصات العلمية واملتحدثة  -10

 . هظ م ش هةا ييف  ك� من اكح لباللغة ا نجليزية 

 . عىل اكصقديم من جا   مخصجا  يييبي  هههالسة�معيار جوائز نوبل مشكوك فيه  -11

 ناام شانغهاي يعكس عدد البحوث أكث من أداء الجامعاتيف  % من املعاي�60 -12

يف  وعجةه فإهه يشاع عىل هرش اكبحنث وا كجة  االهاجةزي  وكةس ا كرضورة تطبةقا وجودته، 

 . تيية  اكثوة ورف مة  اياصيا  

كيز عىلالرتكيز عىل سمعة الجامعة أكث من  -13 اكصي يساى نفسها عملية التعلم  الرت 

 . إكةا  اكطجب 

 ومذا ،الجامعة الواحدة   تتشابه من حيث الجودة واألداءيف  التخصصات والربامج -14

 . ياال مق ره  اكا ما   اشول إج�يل غ� ع دلم  

السة� اكصاجةم واكصاجم وخدم   الجامعةأنامة الرتتيب   تعكس جميع وظائ   -15

 . اياصيع

إّن تنيةف اكا ما   ياد من اكقض ي  ايث�ة كجادل اطبةاصا ، وههّه  ّون اكقنل: وإج�الً

ّون  ال ينجد تنيةف منضنعي هو ش مل ت م ، ويسصيد اكخالف عىل حقةق  ما دم  ههّه ال

ل مؤرشا  رقية  فقط، ويف كل مياج قة س اكاندة اكحقةقة  كجيؤسس  اكصاجةية  من خال
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كصقةةم األداء، إذ تنجد ااض اكقض ي  اياّي  اكصي تحص ج إىل ايا كا  من هجل تحقةق اكيا ح 

ايل اكثق ف   ت فإها  اكصنيةا   اكا ية  كجا ما  ،يف  واينداقة ، واسبب تنحةد ايا ي�

 . األهظي  ايخصجا يف  واكبةئ   اكصاجةية  واالجص�عة 

وما� يون من همية  االهصق دا  اكصي وجات إىل � ذج تنيةف اكا ما   حنل  

يف  ما ي�م  وميااة تا ، فإن ههظي  تنيةف اكا ما   ا تت حقةق  واقا  وذا  تأث� كب�

مخصجف اكاا   اياية  ا كصاجةم اكا ماي واكا يل من طالّب، وهرا ب اكايل، ومؤسس  ، 

يؤثّر عىل صيع اكقرار وعيجة   اكصخطةط داخل مؤسس   اكصاجةم  ومن ايؤكد هّن اكصنيةف

اكا ماي، وزي دة تركةز اكا ما   عىل تطنير األداء األك دّي ومخرج   اكبحنث ساة  إىل 

 . ق ئ  اكصنيةفيف  مح وك  اكحننل عىل مو ه  هفضل

واالسرتاتةاة   وتأخذ ماظم اكا ما   اينيا  اكقرارا  اكصيظةية  واإلداري  واألك دّة 

وضع همداف مسصقبجة  كصنسةع مش رك  يف  عىل هس س هص ئج اكصنيةف، وتسصخدم اكيص ئج

األداء اكصخطةطي، وتث� هنع  يف  ومن ه حة  هخرى تسام ثق ف  اكصنيةف. اكبحنث وتطنيرم 

 ايؤسس   اكا ماة  عنيف  من ايس ءك  واكشا فة  اكا م  وإع دة ميدس  اكايجة   اإلداري 

 . اكصاجةم واكبحث اكاجيييف  اكنطية ، واألوكني   اكدوكة   طريق ايناءم

 : التصنيفات العاِّـية للجامعاتَّـ  الجامعات العربية واقع أوضاع -رابعًا 
 

 : Jiao Tong UniversityInstitute of Higher Education, Shanghaiتصنيف شنغهاي 

حصى  2003تحجةل قنائم تنيةف اكا ما   كصنيةف شيةا ى ميذ صدوره ع م ينضح 

 اآلت:، واكن درة عىل منقع اكصنيةف 2014

صدر تقرير تنيةف اكا ما   ع ية ً من مااد اكصاجةم اكا يل اا ما  (جة و شيةا ي ) 

شار يف  هي ج ما  عراة ، ثم صدر يشيلول  )2008 -2005-2004-2003(هعنام يف  اكنةية 

مسصنى يف  ، وشيل ج ما  عراة  واحدة ومي ج ما  اكق مرة،)2007و -2006(هغسطس ع م 

ظانرم  من حننل عدد من يف  )، وك ن اكسبب اكرئةس500-401اكرتتةب( مصأخر من

 عراة ،) هي ج ما  2008ول تشيل ق ئ  (. هنال)(خّرياةا  عىل جنائز ع ية  مثل ج ئزة

 . ) عىل ج ما  عراة  واحدة2009احصناء تنيةف(و 

http://ed.sjtu.edu.cn/ranking.htm
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اييجو  يف  ) خيس ج ما   عراة  فقط، هراع ميا 5) عىل (2013احصنى اكصنيةف ع م (

)، وج ما  ايجك عبد 200-151اكرتتةب(يف  اكاراة  اكساندي ، تصقدمام ج ما  ايجك ساند

-301اكرتتةب (يف  كجبرتول وايا دن )،تجةا  ج ما  ايجك فاد300-201اكرتتةب(يف  اكازيز

ترتةب مصأّخر يف  )، ثم ج ماص  ايجك عبد اكجه كجاجنم واكصوينكنجة  وج ما  اكق مرة400

)401-500( . 

ق ئ  فة ) فصضّييت ظانر اكا ما   اكساندي  اكّس اق  هاسا 2014هم  ق ئ  تنيةف (

  (ARWU,2014:1). راة  هخرىج ما ، وج ما  اكق مرة، ول تظار هى ج ما  ع 500هفضل 

، 156جدة عىل ايركز يف  حننل ج ما  ايجك عبداكازيزيف  تثجت هفضل اكيص ئج اكاراة 

اكري ض عىل ايركز يف  وج ما  اكاجنم واكصوينكنجة  157وج ما  ايجك ساند األول عىل ايركز 

هم  هعرق اكا ما   . 427ايرتب  عىل اكظاران يف  فا ما  ايجك فاد كجبرتول وايا دن 426

فة� غ ات ج ما   كبي ن  410اكاراة  وهقدما  ومي ج ما  اكق مرة فجم تحظ إال ا يركز 

 . اكاريق  األمريوة كجا  ؤ  فةا  ج ما  ا�و  

 : QS World University Rankingsتصنيف كيو إس  -2

 :مراجا  اكقنائم اكن درة عن مذا اكصنيةف اآلتتب� 

) إال ثالث ج ما   عراة  فقط ومى: اكا ما  األمريوة  2008تنيةف( يف ل يدخل

)، اةي� ج ء  450-401(ق ئ  من  يف وج ءت  ،اب�و ، وج ما  اإلم را  اكاراة  ايصحدة

 . )500-450( ق ئ  منيف  ج ما  اكق مرة

اكرتتةب اكا يي، فا ء  يف  صقّدما ) ست ج ما   عراة ،وكنحظ 2009شيل تنيةف(

)، 266ايرتب (يف  )، تجةا  ج ما  ايجك فاد كجبرتول وايا دن247ايرتب (يف  ج ما  ايجك ساند

)، وج ما  374)، وج ما  اإلم را  اكاراة  ايصحدة(351اب�و (األمريوة  واكا ما  

 . ) 600-501ايرتب (يف  خ�ا ج ما  ايجك عبداكازيزه )، و 500-401اكق مرة(

يف  راع ج ما   عراة  ومى: ج ما  ايجك سانده) 4) (2010تنيةف( تضين

)، وج ما  500-401)، وج ما  ايجك عبداكازيز(372(اإلم را  )، وج ما  221اكرتتةب(

 . )500-451اكق مرة(
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اكا ل ومى يف  ) ج ما 500) خيس ج ما   عراة  ضين هفضل(2011تضين تنيةف(

م را  اكاراة  )، وج ما  اإل 300اب�و (األمريوة  )، واكا ما  200ج ما  : ايجك ساند(

 ويف اكصنيةف. )377)، وج ما  اكسجط ن ق انس(370)،وج ما  ايجك عبداكازيز(339ايصحدة(

) ومى ج ما  : اكق مرة، 550-501ايسصنى(يف  ) خيس ج ما   عراة 5ج ء  ( هاسه

) 600-551سصنى(اييف  وج ء  ج ماص ن. األمريوة  ا كق مرة، ايجك فةنل، هم اكقرى، قطر

 ج ما   ث �ّ ) 8وج ء (. وم�: اإلم م محيد ان ساند اإلسالمة ، واكقديس ينسف اجبي ن

مريوة  ا كش رق ، اكونيت، : ع� شيس، اإلسويدري ، اكا ما  األ مي +)601ايسصنى(يف 

 . ردهة  كجاجنم واكصوينكنجة اكبحرين، دمشق، اةداد، األ 

يف  ) ج ما 500تسع ج ما   عراة  ضين هفضل( )9) تضين( 2013-2012ويف تنيةف(

)، واكا ما  208)، وايجك فاد كجبرتول وايا دن(197اكا ل، ومى ا كرتتةب: ايجك ساند(

)،واكا ما  370اكاراة  ايصحدة(اإلم را  و  )،334)، وايجك عبداكازيز(250اب�و ( األمريوة 

اإلسالمةّ ، محيد ان ساند   ما  اإلم مجو  ج ما  اكق مرة،ثم )، 392( ا كق مرة األمريوةّ 

وج ء  ثالث ج ما   عراة  ضين . )450-401ايسصنى ( يف وج ما  اكسجط ن ق انس

) ومى: ايجك خ كد، واكقديس ينسف، وج ما  هانظبي، وج ء  ج ما   550-501ايسصنى(

عراة  )، وتضين اكصنيةف خيس ج ما   600-551ايسصنى(يف  األزمر، وايجك فةنل، وقطر

ردهة ، ، واكبحرين، واأل اإلسويدريّ +) ومى ج ما  : ع� شيس، و 601ايسصنى(يف  ج ء 

 . واةداد

 ) ج ما 500) ج ما   عراة  فقط ضين هفضل(8) تضين ( 2014-2013ويف تنيةف (

فقد احصجّت ج ما  ايجك فاد كجبرتول وايا دن ؛ اكا ل، وقد كنحظ تقّدم ذو ا ليف 

يف  )، وج ما  ايجك ساند250اكرتتةب (يف  تجةا  اكا ما  األمريوة  اب�و )، 216اكرتتةب(

يف  )، وج ما  ايجك عبداكازيز348اكرتتةب (يف  )، واكا ما  األمريوة  ا كق مرة253اكرتتةب(

)، وج ما  اإلم م 430-421اكرتتةب(يف  )، وج ما  اإلم را  اكاراة  ايصحدة360اكرتتةب(

 . )500-491اكرتتةب(يف  مة محيد ان ساند اإلسال 
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) ج ما   ساندي ، 7) تناجد (2014-2013هحدث ق ئ  كصنيةف(كةن إس يف  ك� كنحظ

) ج ما   إم راتة ، وج ماص� من كبي ن، وج ماص� هردهةص�، 3) ج ما   مرصي  و(5و(

 . وج ما  واحدة من ع�ن، وقطر، واكونيت، واكبحرين

) عن اكصنيةف 2014-2013ق ئ (يف   ما   اكاراة وكنحظ هيض ً تراجع ترتةب ااض اكا

 . )2013-2012اكس اق (

 The Times Higher Education World University Ranking: تصنيف مجلة التايمز للتعليم العالي

كةنإس) كجا ما   اكاراة ، اتضح (اكص ّز) ااد اهان كه عن تنيةف (اصصبع تنيةف 

 ج ما  400ركز مصأخر ضين هفضل يومي ج ما  االسويدري  واحدة ج ما  عراة   تحقةق

)،وك هت ج ما  ايجك عبداكازيز اكا ما  اكاراة  اكنحةدة 2012-2011تنيةف(يف  اكا ليف 

فقط ضين تنيةف  ج ماص ن عراةّص نوج ء  . ) 2013-2012اكصي تدخل تنيةف اكص ّز(

، حةث ج ء  ج ما  ايجك فاد ) م من خيس� ع لميذ هقههشئت ج ما   100ألفضل (اكص ّز

 . ) ع ية 96اكرتتةب(يف  )، وج ما  اييننرة94اكرتتةب(يف  كجبرتول وايا دن

) غ ات اكا ما   اكاراة  عن مذه اكق ئ  2014-2013ويف هحدث ق ئ  تنيةف كجص ّز(

ويف ايسصنى ترتةب مصأخر هسبة  يف  عدا ج ما  ايجك عبداكازيز، وج ما  ايجك ساند وج ءت 

 . )400-351هاسه (

  Ranking Web of Universitiesتصنيف ويبمكس -4

يف  ) دخنل ااض اكا ما   اكاراة 2013(ينكةن  تحجةل ق ئ  تنيةف ويبيرتكسيب� 

مذه اكق ئ  وحننكا  عىل مراكز مصقدم  هسبة ً ومى: كجة   اكاةنل كجدراس   اكاجة  

)، وكجة  اكدراس   اكصوينكنجة  2523ا كق مرة( )، وج ما  األزمر2465ا كري ض (

)، وج ما  2971)، وكجة  اكا راب ا كساندي (2825)، وج ما  مرصاته (2807ا كونيت(

)، 3213)، واكا ما  اكجبي هة  (3093)، وج ما  طيط (3024اكا رش من رمض ن ايرصي  (

 . )3313)، وج ما  حجنان(3305وج ما  اجييد اجبي ن (
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وتأخر  ،)299ايركز ( يف و هت هول اكا ما   ايرصي  ج ما  اكق مرة) ف2014ع م ( يف هم 

)، وج ما  1302اكا ما   ايرصي  فحققت ج ما  ع� شيس ايركز ( يترتةب ا ق

 . )15575ايركز (يف  آخرم  ج ما  هسنانك هت )، و 1363اإلسويدري  ايركز (

إىل رضورة امص�م اكح ج  كجةا� يسصدعة ن اكرتتةب  يف إّن اكةة ب من اكصنيةف واكصأخر

 . وتحسةيا تطنير مناقاا  و اكرتتةب  يف ا كا  مذا اكصأخري اكاراة اكا ما   

التصنيفات العاملية؛ �كن استخالص يف  العرض السابق ملوقع الجامعات العربيةيف ضوء 

 اآلت:

كاذه اكصنيةا   إن دخنل ااض اكا ما   اكاراة  وخ ص  ج ما   مرص واكساندي   -

اكا ية  وتحقةق ااضا  مراتب مصقدم  هسبة  ّثّل مؤرشا عىل تا و  مسصنى اكا ما   

اكاراة ، األمر اكذي قد يازى إىل امص�م ااضا  ا يي فس  اكا ية ؛ م� جاجا  تصاةأ كاذا 

   اكصنيةايف  اكسبّ ق اكا يي من خالل صة غ  رؤى اسرتاتةاة  واضح  تضين كا  اكصقدم

ح� م  زاكت ج ما   عراة  هخرى خ رج تجك ايي فس ، إذ م زال تركةزم  يف  اكا ية ،

 . تجك اكدوليف  مينبّ  عىل اكصدريس، وتخريج مصاجي� كسد احصة ج   قط ع األع�ل

يف  اكق ئ� عىل اكصاجةم اكا يل تدكل عىل هنن ايراتب اكصي حققصا  اكا ما   اكساندي  إ  -

. واكبحثياألك دّّي اا ما تام وتحس� مسصنام   كالرتق ء ن جاندا حثةث اكساندي  يبذكن 

ج ء  ج ماص  ايجك » ويبنمرتيوس«كجا ما   اياروف ا سم  اإلسب �ّ اكصنيةف يف  فيثال

يف  عىل اكصنايل، وج ء  ج ما  ايجك عبداكازيز 178و 164ايركزين يف  ساند وايجك فاد

حنجت » كةن إس ت ّز«ويف تنيةف . 681ايرتب  يف  اكقرى همّ فا ما   ،291ايرتب  

تنيةف يف  هم . عىل اكصنايل 255و 221ج ماص  ايجك ساند وايجك فاد عىل ايركزين 

، 349ايرتب  يف  إذ ج ء  ج ما  ايجك فاد. كجا ما   فقد تة� األمر مرة هخرى» اكص ّز«

 . 363ايرتب  يف  وج ما  ايجك ساند

) ج ما  عىل مسصنى اكا ل، اةد هن 100 ما   اكاراة  م  زاكت ااةدة عن هفضل(إّن اكا -

مي ك ساة  حثةث  من اكا ما   اكساندي  كجنصنل إىل ه دي اي ئ  ألفضل ج ما   اكا ل، 

اكيسخ  األخ�ة يف  حةث حنجت ج ماص  ايجك ساند وايجك عبداكازيز عىل ترتةب مصقدم

-201) و(200-151اكرتتةب(يف  )2013-اكا ل (ش هةا ي كجصنيةف األك دّي كا ما  
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يف  )، وحنجت ج ما  ايجك فاد كجبرتول وايا دن عىل ترتةب مصقدم ع ية 300

) ع ية ، تجصا  216اكرتتةب(يف  ، حةث ج ء 2014-2013هسخ  يف  كةن إس)تنيةف(

) 253اكرتتةب(يف  ) ثم ج ما  ايجك ساند250اكرتتةب(يف  اكا ما  األمريوة  اب�و 

 . )348اكرتتةبيف  واكا ما  األمريوة  ا كق مرة

 2014-2013هسخصه يف  اكصنيةفيف  اكص ّز) حةث ل تظار(اكةة ب شبه اكص م عن تنيةف  -

 . إال ج ماص  ايجك عبداكازيز، وايجك ساند

 -ويبيرتكس(هسخ  ق ئ  تنيةف يف  ه دي األكف ج ما  عىل مسصنى اكا ليف  ل يدخل -

) إال ج ماص ن فقط من اييجو  اكاراة  اكساندي  وم� ج ماص  ايجك ساند 2013ينكةن 

مذا يف  اكرتتةب كادد من اكا ما   اكاراة يف  وايجك عبداكازيز، مع وجند تراجع كب�

 . اكصنيةف

 : التصنيفات العاِّـية للجامعاتَّـ  الجامعات العربية تدّنى ترتيب عوامل -خامسًا

ووضع اكا ما   ومؤّرشاتا ،  ما ي� هظم اكصنيةا   اكا ية  كجا ما  تحجةل يف ضنء 

كا ما   اكاراة  ترتةب اتراجع  :تجك اكصنيةا   ّون اكخروج ايصةا  ما دم يف  اكاراة 

: ىل هسب ب جنمري  تصيثل يفإتنيةف(ش هةا ي) وتنيةف(اكص ّز)،ويرجع ذكك يف  خ ص 

 ):2009،50(اكةنهسون،. )170، 2008ول اكاراة ،اكديف  (تقرير مي خ االسصث�ر

إىل  تش� اكبة ه   ايصنفرةو  :األساتذة إىل أعدادد الطالب الدارس� اعدأ  عدم التناسب ب� -

اكوجة   اكحونمة  خالل اكا م اكدرايس يف  /هسص ذط كب 38اكسندان يف  هن مذه اكيسب  اجةت

ا يصنسط كجوجة   اكحونمة   2007/2008مرص كجا م اكدرايس يف  واجةت، 2003-2004

اكاجنم اإلهس هة   كجةّ  يف  اةي� اجةت اً طالب/ هسص ذ 10كجاجنم األس سة  واكصطبةقة  هحن 

اً / هسص ذط كب ً 18ويف تنهس اجةت مذه اكيسب  ، اً / هسص ذط كب ً  84 واالجص�عة  م  هسبصه

يف  اً /هسص ذط كب ً  20اكيسب  ويف األردن اجةت مذه . 07/2008-06/2007كجا م� اكدراسة� 

 اكاجنم اإلهس هة  واالجص�عة كجةّ   يف  30مذه اكيسب  إىلترتاع و  ،اكايجة  اكوجةّ  

ش هةا ي، (تنيةا  يف  ومن ماة ر هس يس :عدد أبحاث هيئة التدريس املنشورة عاملياً  قلة -

من مؤرشا  األداء ايصش او  عىل ا كاديد وكةناس، واكص ّز، وت يجيد) ويرتبط مذا ايؤرش 
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اكدول اكاراة  ماصيا  واكصي كا  تأث� مب رش عىل مذا ايؤرش، يف  صاةد اكصاجةم اكا يل

 )171، 2008اكدول اكاراة ،يف  وهميا  (تقرير مي خ االسصث�ر

يف  ) دوري 159) دوري  ميا (514تصا وز( حةث ال عدد الدوريات العلمية العربية: قلة -

يف  اكة ا ن، وتا � ماظم اكدول اكاراة  من ضافيف  ) دوري 13883مق ال( مرص فقط،

اكدوري   اكاجية  هو اكحننل عىل األجيبة  ميا  وخ ص  اكدوري   اكاجية   إصدار

 . ايحوي 

ايصنسط من اكي تج ايحيل يف  اجغ إذ الدول العربية:يف  تواضع اإلنفاق عىل البحث العلمي -

همث ل  7ؤ  ّثل (كيصنسط اإلها ق ع ية  %4. 1مق ره  ايحن  %2. 0اإلج�يل م  هسبصه 

. 2%و6. 2% و8. 3اكيسب   حةث اجةت. إها ق اكدول اكاراة  عىل اكبحنث واكصطنير)

. 2كل من اكسنيد وسنيرسا واكة ا ن وكنري  اكايناة  وهمريو  عىل اكصنايل، ويف  %6. 2%و8

مرة هكث من مصنسط م  تياقه اكدول اكاراة   12ل ؤ  يا د إرسائةل و  هي هة كل من يف  4%

 . ماصيا 

 مركز104) مركزا، ميا  550(عددم  حةث اجغ  الدول العربية:يف  نقص عدد مراكز األبحاث -

واحدة من اكدول ايصقدم  يف  مق ره  ؤ  يصنافر ضئةالًمذا اكادد  وياصربمرص وحدم ، يف 

 . مثل همريو  واكة ا ن

) 2010ومذا م  رصده تقرير اكةنهسون( املنطقة، يف ككل يالبحث العلمتراجع مستوى  -

، وهكد عجةه تقرير ايارف  (UNESO,2010:264)"ح ك  اكاجم عىل مسصنى دول اكا ل" 

)، من ضاف اإلهص جة  اكبحثة  2011اكاراة  اكن در عن اره مج األمم ايصحدة اإل� ّئ (

إهص ج  يف ت رسه اكا ما   وايراكز اكبحثة  اكاراة ، وضاف اكدور اكذى كجا ل اكارب

ايارف  ع ية ً، وااصا د اكوث� من اكبحنث عن ما كا  مشوال  اكناقع واياصيا   اكاراة ، 

خطط اكصيية  ، و مؤسس   اإلهص ج واكني ع ا� اكا ما   و اكصا عل اكبحثي  وضاف

عص�د عىل ااض اكااند اكاردي  )، واال 50، 2009(اكةنهسون،. االقصن دي  واالجص�عة 

، اكصينيلوضاف  (UNDP, 2011:137). واكباد عن اكايل ايؤسيس كأس س كجاجم اكبحثّي،

اكايل وضاف آكة    يف اكاشنائة و  ،يايسصقل وايي خ اكدّقراط واهادام اكايل ايؤسس ت

جنم تة  اكصا ون واكرشاك ، وضاف اياجنم   وعدم تنافر قناعدم  وفق اكيظم ايا
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) 35، 2011)؛ ويؤكد (ص ئغ،210: 2014محيند،(. اكحديث ، وغة ب هظ م ج ذب كجوا ءا 

يركز عىل اكا هب اكيظري اكاجساي اكباةد عن  فضالً عن كنن اكبحث اكاجيي اكارب

 . مخصجف ايسصني   االجص�عة  واكاجية  واالقصن دي  واكرتاني يف  اكاناهب اكصطبةقة 

حةث تش� اكبة ه   إىل العلمية،  املراجع واملرشلفاتمجال ترجمة يف  العلميضع  اإلنتاج  -

مايجه م  ترتجيه اكدول اكاراة  يف  يانقواحد  ع ميف  هن م  يرتجيه اجد مثل تركة 

 . ايّدة ذاتا يف  ماصيا 

 . اكصي تثل هحد اين در اياي  كجياجنم   اكاجية  نقص عدد وثائق براءات ا خرتاع -

يحول دون تبادل املعلومات العلمية الذي شبكات املعلومات ب� الدول العربية غياب  -

 . تورار األاح ث ومدر اكط ق   اكبحثة  اكاراة إىل يؤدي ومن م   ونتائج األبحاث

حةث تصيةز تجك اكاقنل اونها  ه درة االخصن ص وذا  ما را   هجرة العقول العربية، -

مصيةزة، األمر اكذي يؤثر عىل جندة اكصاجةم اكا ماي ال يؤثر سجب  عىل تراكم ايارف  

 . وتحقةق اكصيية 

 كا ما   اكاراة  ج ما   منجا  هحن ف عدد الطلبة الحاصل� عىل درجة الدكتوراه: قلة -

 ل اكصحنل هحن تطنير اكدراس   اكاجة  ذكك هن طجب  اي جسص� مايف  اكصاجةم، ول تصقدم

% من هصل خيس  مالي� ط كب همون حرص 3. 1% فقط، وطجب  اكدكصنراه 4. 5يشوجنن 

 . 2008اكدرج   اكاجية  اكصي يص اانها  خالل اكا م 

 ، برشياكونادر اكخصربا  و اي اكاجيي هصةا  قج وقج  فرص اكبحث  البنية التحتيةضع   -

 . اكا ما   اكاراة يف  اكصي تؤثر سجب  عىل جندة اكبحنثو 

حةث تا � اكا ما   اكاراة  جيج  تحدي   ااذا اكشأن:  ضع  النرش اإللكرتو�: -

 . ) 2011(عبداكا ل،

، ف� من ب� حجم الشكل التقليدي والشكل اإللكرتو� للمعلومات العربية الفجوة الهائلة -

ّون مق رهصه ؤ  تخصزهه ايوصب  اكاراة  من مؤكا   وما رف،  شول إكورتو� اليف  مص ح

وعىل اكرغم من مب درة ااض اكا ما   اكاراة  ايرش هعداد من مذه اياال  رقية  من 

خالل شبو  االهرتهت؛ إال هن مذه اكااند ال تق رن احام اكادد اكويل كجدوري   اكاراة  

 . دوري ) 3000حدود يف  ايحوي  (
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، وتنجد مح وال  كصشةةل محرك احث عرب قني قوي   جود محرك بحثى عربعدم و  -

إال ههّا  م زاكت دون   ...كة   هخرى ك إلهاجةزي  واكارهسة  واكنةية يف  يا ري م  من مص ح

 . ايسصنى ايأمنل

 : مقحات تحس مستوى تصنيف الجامعات العربية عاِّـيا -سادسًا

اكصنيةا   اكا ية  يف  خطنا  كجصقدم تخ ذ عدة تب در اهن اكا ما   اكاراة   عىل

 :مثل كجا ما  

 اينيا  اكاجية  اياال يف  اكاجية  احنثام ايرش يقنمنن ين ايقدم  حنافززي دة اك -1

 اصساةل يقنمنن هو ع ية ، هرش دار قبل تيرشمن كصبيف  فننل هو كصب تأكةفهو   ً ع ية

 . ع ية ً  ابحنثام االسصشا د تمّ  هو ع ية ، اخرتاع اراءا 

 ايحرك   اكا ية ، وإدراج خرائط اينقعيف  مناكب  منقع اكا ما  كصقية   اكبحث -2

(sitemaps)  اكحننل عىل اياجنم  محرك   اكبحث م� يسال عيجة  يف . 

ؤخصجف تنيةا تا  م� يؤدي إىل اهصش ر  هدك  اكبحث اكا ية يف  إدراج منقع اكا ما  -3

 . اينقع كدى اكب حث� واياصي�

فصح ايا ل هم م اينظا� و  ايناقع األك دّة يف  صاح   هعض ء مةئ  اكصدريس تااةل -4

عىل اسصخداما ، وتنف� اكدعم اكايي اكالزم، وتيظةم  اماإهش ء مناقع إداري ، وتدريب اإلداري�

وعدد  مس اق   ألفضل عرشة مناقع ألعض ء مةئ  اكصدريس من حةث عدد اكناح  

 . ايجا   اول ج ما 

كجا ما   وهقس م اكا ما  وفروعا  عىل مناقع اكا ما    يإت ح  اكاةول اكصيظةي -5

 . عىل االهرتهت

ايقررا  اإلكورتوهّة  عرب مناقع اإلهرتهت، وتشاةع هعض ء مةئ  هرش  يف اكصنسع -6

 . اكصدريس عىل ذكك

ويس عد  ؤ  يازز وجندم  عىل اإلهرتهت ا� اكا ما   اكاراة م اكرتااط اكشبك ةتدع -7

 . عىل اكصب دل اكبحثي

يف كل تخنص من اكصخنن   عىل شبو    إهش ء قناعد اة ه   محجة  وعراة  -8

 . االهرتهت

http://www.imamu.edu.sa/SUPPORT_DEANERY/PNIRCS/ROAD_MAP/PROC_STEPS/Pages/default.aspx
http://www.imamu.edu.sa/SUPPORT_DEANERY/PNIRCS/ROAD_MAP/PROC_STEPS/Pages/default.aspx
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 ح من حةث كية  ايحصنى ايص منقعألفضل     ا� اكا ما   واكوجة  عقد مس اق -9

 . وهنعةّصه
 

تااةل مناقع اكا ما   عىل االهرتهت، وإت ح  اكخدم   اإلداري  كجطالب وهعض ء  -10

 . مةئ  اكصدريس

وىف ماال  تنف� اكحنافز ألعض ء مةئ  اكصدريس اكذين يقنمنن ايرش هاح ثام دوكة ً  -11

 . عجية  مرمنق 

إت ح  اكحنافز وايزاي  السصقط ب هعض ء مةئ  اكصدريس األج هب واكارب كجايل  -12

 . ا كا ما   اكاراة 

تبيّي سة س   ج ذا  كجطّالّب اكارب واألج هب ا كا ما   اكاراة ، من خالل تخاةف  -13 

 . اكقةند وتخاةض ايرصوف  

 يف اد من خالل شبو  االهرتهت م� يحسن ترتةب اكا ما  إت ح  ارامج اكصاجةم عن ا -14

 . اكصنيةا   اكا ية  مثل ويبنمرتيوس

تبيّى اكرشاك   واكربوتنكنال  واكصح كا   مع اكا ما   اكا ية  ايرمنق  وتاديل  -15 

 . اكصرشيا   واكقناه� اياّنق  كصااةل تجك االتّا قة  

 . كل اكصخنن   يف اكاجية  عىل مسصنى كل اجد عربإت ح  قناعد اة ه   ا كرس ئل  -16

، وتحس� اكبية  اكصحصة  وإهش ء اكا ما  ، ياإلها ق عىل اكصاجةم اكا ما يف اكصنسع -17

 . ، وتحس� هسب اكطالب ألعض ء مةئ  اكصدريسوتقجةل االكصظ   اكطالب

 . عىل منقاا  عىل اإلهرتهتإت ح  اياال  واكّدوري   اكاجية ، هرشم  كوّل ج ما  وكجة  -18

 اكا ما   اكاجية  وايراكز اكبحثة  ايرمنق ، يف زي دة اكباث   اكاجية  وايا م اكاجية  -19

 . تنف� ايخنن   كذكك اكةرضو 

 . هرش ايؤترا  واكيدوا  عىل مناقع اكا ما   عىل االهرتهت -20

ع   احثة  مرمنق  عىل ايسصنى مرشو  يف إت ح  إمو هة  اكصارغ كألس تذة ايش رك� -21

 . ، وإت ح  ايزيد من اكحنافز كاميهو اكا ي يايحىل هو اإلقجةي

إهش ء صةغ مراكز اكصيةّز اكبحثّي، واكح ضي   اكصوينكنجة ، وغ�م  من  يف دراس  اكصنسع -22

 . اكنةغ
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اإلهص جة  تحنل دون مش رك  اكقط ع اكخ ص وايؤسس    اكصي تخاةف اكقةند وايانق   -23

 . مع اكا ما  

، كصشاةع اكطالب ياكحرم اكا ما يف إت ح  شبو   االهرتهت داخل اكوجة   وخ رجا  -24

 . وهعض ء مةئ  اكصدريس عىل اكصا مل مع اإلهرتهت

ضنء اكصنجا   اكا ية  يف  يتحديث اكقناه� واكصرشيا   اكخ ص  ا كصاجةم اكا ما -25

 . ياكاجي ؤ  يدفع حرك  اكبحث ايا رصة،

تشاةع حرك  اكرتجي  كجيراجع وايرشوع   اكبحثة  اكرائدة ع ية ، وميح األس تذة  -26

 . مق ال ذكك يف ايو فآ  ايي سب 

 توصيات البحث:  -سابعًا 

 تأسةس ً عىل م  تقدم؛ ييصاى اي  اكبحث إىل اكصّنصة   اآلتة : 

 كجا ما  ، اعص�داً عىل ماينع  من ايا ي� وايؤرشا ، مي ك ح ج  كصبيي تنيةف عرب -

تالئم خننصة  وطبةا  اكا ما   اكاراة  وطبةاصا ، وتصاق مع ههشطصا ، وتارب عن  اكصي

األدوار اكااجة  كا ، وّون هن تصنىل ذكك هحد اكاا   اكاراة  ذا  اكسيا  ايرمنق ، اكصي 

إلصدار اكصنيةف اننرة سيني ، مثل اتّح د اكا ما   يصنافر كديا  اكخرباء واينارد اكو فة  

 اكصاجةم، عىل هن تصحّرى يف اكاراة ، هو ميظي  األكةسون، هو اييظي  اكاراة  كض�ن اكاندة

 . تق ريرم  اكحة دي  واالسصقالكة يف 

تصنىل مةئ   ض�ن اكاندة واالعص�د  تبيّى تنيةا   محجة  عىل مسصنى كل اجد عرب -

يرم  انا  دوري  سيني  هو هنف سيني  احةث تصةح ماجنم   ك فة  عن إصدار تق ر

 . هوض ع كل ج ما  كجطالب وهعض ء مةئ  اكصدريس وغ�مم

اكبيى  يف وتطنيره، وزي دة ايةزاهة   وايخنن  ، واكصنسع يتحس� هوض ع اكصاجةم اكا ما -

 . اكصحصة  كجصاجةم اكا ماي

كجا ما  ، وتدريب هعض ء مةئ  اكصدريس واكطالب عىل هع�ل اكبية  اكرقية   اكصنسع يف -

 . اكصاجم واكصاجةم يف اسصخدام شبو   اإلهرتهت
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