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يف املنورة  اإلسالمية باملدينةترتيب اجلامعة  عىلتأثري النرش الدويل والسمعة األكاديمية 

 العاملية التصنيفات

 حممد حممود النجار د. خالد

اجلامعة اإلسالمية املدينة ، السنة التحضريية للكليات العلميةاملناهج وطرق التدريس،  أستاذ مساعد

  drkhaledelnaggar@yahoo.com، ، السعوديةاملنورة

 م2019فرباير  10قبلت للنرش يف    م2018ديسمرب  24قدمت للنرش يف 

هدفت الدراسة إىل توضيح أمهية النرش الدويل والسمعة األكاديمية كمعاير لتصنيف  :املستخلص

ا ألشهر                                                                     اجلامعات عاملي ا وفقا للمعايري املعروفة لتصنيف اجلامعات يف العامل، وتناولت                     الدراسة عرض 

التصنيفات العاملية للجامعات والتي تسعى اجلامعة اإلسالمية الدخول اىل هذه التصنيفات، وهى عىل 

(، وتصنيف ستار Webometrics(، تصنيف ويب ماتركس )ARWVالرتتيب: تصنيف شنغهاي )

امعة حيث التعريف بالتصنيف، وتوضيح ترتيب اجل (Times) (، تصنيف التايمزQSكيواس )

 املنورة باملدينة اإلسالمية اجلامعة  تواجد -وكانت أهم النتائج ما ييل:اإلسالمية باملدينة املنورة 

 اإلسالمية اجلامعة دخلت حيث والتعليمية، اجلامعية للمواقع( Webometrics العاملي     ) التصنيف

 القاري التصنيف مستوي وعىل( 5119) العاملي التصنيف حيث  "ماتريكس ويب" التصنيف

(، 2018للجامعات )( QS) تصنيف يف تواجدها عدم، (21) البلد ترتيب مستوى وعىل( 180)

 اجلامعة والدولية، تواجد  والعربية املحلية اجلامعات ببعض أسوة التايمز تصنيف وفق واختفاءها 

التصنيف العاملي حظيت األخرى  ووفق  باجلامعات ومقارنة تايمز جملة حيث السمعة األكاديمية وفق

(، ووفق 21(، ووفق ترتيب البلد حظيت )180(، والتصنيف القاري حظيت )5119عىل املرتبة )

( ووفق 3958(، ووفق االنفتاح حظيت )4482( ووفق التأثري حظيت )6606احلضور حظيت )

 حثالب دعم عىل العمل(، وأوىص البحث بالعديد من التوصيات من أمهها 5777التفوق حظيت )

 هيئة ألعضاء اخلدمات كافة بتقديم للجامعة التابعة والوحدات املراكز وكل باجلامعة العلمي
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 للتعرف والتطبيقية الفعلية العمل ورش إقامة العلمية، البحوث إجراء عىل ومساعدهتم التدريس

 تفعيلها. وطرق باجلامعة للنهوض العاملية التصنيفات

     .للجامعات التصنيفات العاملية، السمعة األكاديمية ،النرش الدويل: الدالليةكلامت ال
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Abstract: The study aimed at clarifying the importance of international publication 

and academic reputation as a standard for the classification of universities 

internationally according to the recognized standards of the classification of 

universities in the world. The study dealt with the world rankings of the universities 

which the Islamic University is seeking to enter these categories, respectively: 

Shanghai Classification (ARWV) (Webometrics), classification of Star Quas (QS), 

classification of the Times (Times) where the definition of classification, and clarify 

the order of the Islamic University in Madinah and the most important results are: - 

The presence of the Islamic University in Madinah World Ranking (Webometrics) 

Alimiya, where the Islamic University entered the classification of "Web Matrix" 

where the global classification (5119) and the level of continental classification (180) 

and the ranking of the country (21 (1808), and its disappearance according to the 

classification of the Times, as well as some local, Arab and international universities, 

the university's academic reputation according to the Times magazine and compared 

to other universities according to the rankings ranked (5119) In accordance with the 

ranking of the country, (21) and (6606). According to the effect, there were (4482). In 

accordance with the openness, there were (3958) and according to excellence, (5777). 

The research recommended several recommendations, the most important of which is 

to support scientific research in the university and all centers And university units to 

provide all services to faculty members and help them to achieve Scientific 
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researches, the establishment of actual and applied workshops to identify international 

classifications for the advancement of the university and ways of activating them. 

Keywords: International publication - Academic reputation - International rankings 

of universities 
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Summary 

Introduction 

The Islamic University of Madinah is seeking to find an advanced ranking in 

the international classifications of universities, which is currently one of the reliable 

evidence in giving indications of the university's ranking among the international 

universities. Therefore, the pursuit of achieving a prestigious position within these 

classifications is a primary goal for each university, Only all universities seek it. 

Excellence in the university education is always in keeping with the changes in 

knowledge and benefit from and develop them, in addition to that the university 

education should be based on the development of culture and creativity among 

students and faculty members (Qutb, 2008, 12). 

In recent times, international publishing has become of major importance as it 

has become a cornerstone and a major factor in the classification of universities 

worldwide. The funding of research projects in most parts of the world also depends 

on the number of international research published for researchers and research groups. 

To encourage its researchers and scientists to publish international awards of financial 

based on the classification of scientific journals and impact factor factors each 

magazine and the number of reference citations to the total number of published 

research according to the calculations announced by Google Scholar, resulting in a 

clear increase in The rate of international dissemination of university researchers and 

the improvement of the scientific research index. (Ibase et al., 2015,144) 

Research problem 

The topic of international classifications is one of the basic elements that helps 

universities to be present in the scientific and academic fields where scientific 

production and academic reputation. This also increases the Islamic University in 

Madinah spread and strength among the local, Arab and international universities for 

its local and international status as well. Production and assembly after encouraging 

faculty members to publish at the international level and improve the academic 

reputation of the university, where the university brought together forensic science 
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and other sciences (science, computer, engineering, preparatory year). Faculty of 

Science). 

The current research problem is determined by the low number of studies and 

researches of the Islamic University and its entry into international classifications, as 

it has students from the world level and also faculty members. Therefore, these data 

should be placed through the electronic portal and the University's entry into the 

International Classification Center. 

Objectives : 

Current research targeted the following: 

- Revealing the extent of the impact of international classifications of 

universities that have emerged the Islamic University in Madinah. 

- To identify the Islamic University site in Madinah Al Munawwarah in the 

world, Arab and local categories. 

- Disclosure of the academic reputation of the Islamic University in Madinah 

in the light of international classifications. 

Measures 

Research Methodology: The researcher used the descriptive method to monitor 

the information he sees about some universities and the extent of their progress, and 

between the Islamic University and the way of development to reach all international 

classifications and the university's progress. 

Sample research: Islamic University where publishing - academic reputation 

Research procedures: To answer the research questions and verify the veracity 

of his duties, follow the following procedures: 

- Access to previous research and research related to the subject of research. 

- Formation of a theoretical framework for research 

- Access to sites that are concerned with the international classifications of 

universities: 
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 First: Shanghai Classification: Academic Ranking of world Universities 

by. 

 Second: Web Ranking Matrix: Webometrics: World Universities' 

Ranking on the web by Cybermetrics Lab. 

 Third: Star Rating QS Stars. 

 Fourth: Times classification for the ranking of universities of higher 

education. 

- Analysis of the results 

- Interpretation of results 

- Recommendations 

- References 

Results 

- The Islamic University in Madinah, the world ranking of the Webometrics 

for the university and educational sites, where the Islamic University entered 

the classification "Web Matrix" where the classification of the world (5119) 

and the level of continental classification (180( 

- The absence of the Islamic University in Medina in the classification of (QS) 

for universities (2018( 

- The disappearance of the Islamic University according to the classification of 

the Times, similar to some local universities, Arab and international. 

- The presence of the Islamic University in Madinah, where the academic 

reputation according to the Times magazine and compared to other 

universities and ranked in the ranking of the world ranked (5119), the 

continental classification has won 180, and according to the ranking of the 

country received 21, and received the presence of (6606) 4482). According to 

openness, there were (3958). 
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 مقدمة

تسعى اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة إجياد ترتيب متقدم يف التصنيفات العاملية للجامعات؛ 

                                                                       ا أحد األدلة التي ي عتمد عليها يف إعطاء مؤرشات عن ترتيب اجلامعة بني اجلامعات       حالي   والتي تعد

العاملية، لذلك أصبح السعي وراء حتقيق مركز مرموق ضمن هذه التصنيفات هدف أسايس لكل 

 .بل تسعى كل اجلامعات لذلك باملدينة املنورة فقط اإلسالميةجامعة وليس اجلامعة 

عىل مواكبة التغريات املعرفية واالستفادة منها        دائم   م اجلامعي يقوملتميز يف التعليفا

بداع لدى                                                 ن يكون التعليم اجلامعي قائم  عىل تنمية الثقافة واإلأوتطويرها، باإلضافة إىل أنه جيب 

 ( 2008،12الطالب وأعضاء هيئة التدريس )قطب، 

لدول التي خاضت هذه التجربة وتعد جتربة تصنيف اجلامعات جتربة حديثة ومعارصة وعدد ا

                                                                      ن هناك عدد ا من املحاوالت بني اجلامعات لوضع تصنيفات عىل املستوي املحيل، بمعنى أقليل، إذ 

أملانيا، بوضع تصنيفات جلامعتها فقط، ، قيام بعض الدول مثل الواليات املتحدة األمريكية، بريطانيا

اجلامعات األخرى، وجتدر اإلشارة إىل أن الدول دون أن يتعدى هذا التقويم احلدود اإلقليمية، ليضم 

التي خاضت عمر هذه املحاالت يف التقويم، تلك الدول التي حترص عىل تطوير جامعتها ومؤسساهتا 

البحثية واألكاديمية، وذلك عىل الرغم من أهنا تتمتع بأساليب وأنظمة تعليمية وبحثية عىل مستوى 

 (.2012،44عال. )ياسني،

لعاملية للجامعات من أبرز املؤرشات التي يمكن االستدالل هبا عىل جودة التصنيفات اف

اجلامعة ومدى تطورها، إذ تسعى معظم اجلامعات التي هتدف إىل حتسني صورهتا وسمعتها إىل األخذ 

ا من جودة التعليم        ا كبري                                                                     باملعايري التي تضعها أشهر التصنيفات، وعليه فهذه التصنيفات تعكس جانب  

 .(2015،88)كريمن،العايل. 

أمهية كربى حيث أصبح ركيزة أساسية له النرش الدويل  صار الكتساباألخرية  الفرتةويف 

ا، كم أصبح متويل املرشوعات البحثية يف معظم أنحاء         ت عاملي  1وعامل من أهم أسس تصنيف اجلامعا

                                                           
 )جيري التوثيق يف البحث احلايل كالتايل: ) املؤلف،، سنة النرش، الصفحة 

1
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ولذلك اجتهت  ،ات البحثيةا عىل عدد األبحاث الدولية املنشورة للباحثني واملجموع                 العامل يعتمد أيض  

يف اآلونة األخرية إىل حتفيز باحثيها وعلمئها للنرش الدويل بمنح جوائز مالية العديد من اجلامعات 

كل جملة وعدد االستشهادات   Impact factorتعتمد عىل تصنيف الدوريات العلمية ومعامل تأثري 

 Googleملعلنة من جوجل اسكولر املرجعية إلمجايل عدد البحوث املنشورة طبقا للحسابات ا

Scholar مما أدى إىل زيادة واضحة يف معدل النرش الدويل للباحثني باجلامعة وحتسن مؤرش البحث ،

 .(2015،144العلمي هبا. )عصاصه وآخرون،

وأصبح التصنيف عملية ذات أمهية عالية للجامعات، وللعديد من املستفيدين من نتائجه، 

ملنشغلة بإعداد األهداف املؤسسية والعملية بنتائج التصنيف؛ حيث يؤثر عىل وتتأثر إدارة اجلامعة ا

عملية التدويل األكاديمية التي تشجع عىل التنقل بني أعضاء هيئة التدريس والطالب، وتؤكد بالتايل 

ثبت  عىل احلاجة إىل املقارنة العاملية لنظم التعليم العايل، والربامج الدراسية، والدرجات العلمية، وقد

أن التصنيف يعزز املنافسة الدولية بني اجلامعات، من أجل إجياد بيئة تعليمية جاذبة متعددة الثقافات، 

واالجتاه نحو التعاون بني اجلامعات، واألهم من ذلك فرصة لتحسني ومعاجلة مواطن الضعف لدى 

 ..(Ismail, 3, 2008)اجلامعات 

 الطالبجلامعات والتخصصات ليس فقط من ولقد حتول العامل نحو الرتكيز عىل مقارنة ا

وأولياء األمور  الطالبا من              . إذ أن كثري  ...الخوأهاليهم بل حتى من اجلامعات نفسها واحلكومات 

يعودون هلذه القوائم حينم يتم اختيار اجلامعة للدراسة خاصة ما بعد درجة البكالوريوس. لقد تنامى 

. ثم نرش جملس (2004)ويب ماتريكس عام  ووضح ،((QSاالهتمم بالتصنيف؛ فبعد شنغهاي و

نرشت  QS))عن THE . وبعد انفصال (2007)تقييم التعليم العايل واالعتمد التايواين تصنيفه عام 

باإلضافة إىل املجموعة السابقة ظهرت تصنيفات أخرى مثل ( 2010)تصنيفها عام  -منفرده -التايمز

((Scrimmage & Leiden  ،(.2014،108) قحوان 
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البعض وذلك  يفبعض التصنيفات وان مل تظهر  يفومن املتوقع ظهور اجلامعة اإلسالمية 

 يفحتسني عملية الظهور  يفيتضح من خالل ما تتوصل اليه الدراسة حيث األسباب واألليات 

 التصنيفات العاملية.

 التصنيف األكاديمي للجامعات

كلية التي حتصل عليها املؤسسة من ( هو الدرجة الRankingيقصد بالتصنيف الرتتيب )

خالل مجع املؤرشات املختلفة وختضع لعمليات حسابية وتطبيق األوزان ومن ثم تستخرج النتيجة 

ويتم حتديد ترتيب املؤسسة من بني عدد املؤسسات املتقدمة للحصول عىل  ،الكلية للمؤسسة املعنية

 (.2008،12،احلاج، آخرون)شهادة اجلودة واالعتمد. 

أسلوب لتنظيم جمموعة حمددة من األشياء التي قومت من خالل  ويشار اليه أيضا عىل أنه

ا أكثر شمولية لألشياء و جيعل تنظيمها من األفضل إىل األسوأ مهمة أكثر                          معايري خمتلفة مما يوفر وضع  

 .(2004،4،)نادر .سهولة

 مفهوم التصنيف العاملي للجامعات

هذا الرتتيب ف (األديب -والعلمي -األكاديمي)نظام ترتيب اجلامعات من حيث املستوى 

يعتمد عىل جمموعة من اإلحصاءات أو استبانات توزع عىل الدارسني واألساتذة وغريهم من اخلرباء 

 .(2014،109.) قحوان،أو املعايري املختلفة األخرىواملحكمني، أو تقييم املوقع اإللكرتوين 

جمموعة من املعايري املعدة من بعض املنظمت العاملية تقوم عىل  "هذا البحث  يفاليه ويشار 

أسس معينة ويتم حتكيمها من خالل املختصني حيث توفر املؤرشات والبنود وفق التصنيف املراد 

 احلصول عليه.

 التصنيف األكاديمي جلامعات العامل

ا بأنه  التعليم العايل التابع جلامعة شانغهاي ترتيب صنف من قبل معهد                       ويشار اليه أيض 

 ا لصيغة حمددة تعتمد عىل عدة معايري.                                                  جياوتونغ ويضم كربى مؤسسات التعليم العايل مصنفة وفق  

ا ويعرف، (2014،110)قحوان، تصنيف اجلامعات عىل أنه : ترتيب اجلامعات يف قوائم بطريقة       أيض 
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ا ملجموعة من املؤرشات العامة ترتيب ا تنازليا ويتم عرضها يف صورة جداول من األفضل إىل                                                                                           مقارنة تبع 

ا ملا حترزه من نقاط وفق جمموعة من املعايري. ) األسوأ  .(Usher, A& savino,2007                                            طبق 

ت ا عن موقعها بني اجلامعا                                                        ويمثل التصنيف للجامعات أمهية بالغة كونه يعطي اجلامعة مؤرش  

         ا حثيثا                                                                                    العاملية وفقا  للمعايري التي بنيت عليها هذه التصنيفات ولقد سعت اجلامعات العاملية سعي  

لتأمني املتطلبات الالزمة للتوافق مع هذه املعايري التصنيفية للجامعات العاملية لتحسني بيئتها 

 .(5، 2012عة األمريكية، التعليمية، ولتمكني طالهبا من اإلجادة يف جماالت العمل املختلفة. )اجلام

 ,Wang, and. Cheng, & Liu يسعى إىل حتقيقها تتمثل يف ا                              ولتصنيف اجلامعات عاملي ا أهداف  

2012, 2):) 

 .تزويد املجتمع بمركز املؤسسة األكاديمية مقارنة باآلخرين -

 .تشجيع اجلامعات للتطوير املستمر -

 .حتسني التنافس اإلجيايب بني اجلامعات -

 .التموييل وأمهيته يف موازنة اجلامعاتإدراك البعد  -

 .قياس املخرجات اعتمدا عىل املدخالت -

 .استخدام مقاييس اجلودة وأخذ رأي النظراء وخرباء اجلودة -

توضيح كل الطرق املستخدمة يف عملية الرتتيب للمستفيدين؛ وكيفية عرض النتائج  -

 .املستخلصة

 .اجلامعاتاستقطاب الطلبة وأعضاء هيئة التدريس لاللتحاق ب -

 .مساعدة احلكومات وسلطات االعتمد بأمر التقييم -

 .التعرف بطبيعة املؤسسة التعليمية واألخذ يف االعتبار رسالتها وأهدافها -
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 أمهية التصنيفات العاملية

 وتتلخص أمهية التصنيفات العاملية للجامعات فيم ييل:

مؤرش رصد، وبيان توثيق ملا حيدث من تغريات بمرور الزمن يف مناسبات مؤسسات  تعد -

 .(Ismail,2008, 3)  .والعاملي املحيلالتعليم اجلامعي، وذلك عىل املستويني 

حيث  أوجدت التصنيفات  برز وسائل تقييم التعليم اجلامعي، والبحث العلمي،أ تعترب من -

شفافة والنزهية بني هذا القطاع  يف شتى ربوع العامل، مما أدلة حيادية للمقارنات املرجعية ال

ن تدرج اجلامعات يف قوائم التصنيفات تعكس قيمة اجلامعة النسبية أيدفع إىل التسليم ب

 .(21،ه1432مقابل مثيالهتا من  اجلامعات املحلية واإلقليمية. )بسمن 

لدويل لكل جامعة وتستخدم وضوح ما حيدث من تغريات بمرور الزمن يف الوضع اإلقليمي وا -

حتديد نقاط الضعف القيود واملعوقات  يفكأداة ملساعدة واضعي السياسات التعليمية اجلامعية 

 .(2013،39التي تواجهها اجلامعات من ناحية اجلودة والكفاءة. )وزارة التعليم العايل 

عىل دعم وتفعيل عملية الرتويج والتسويق ملخرجات البحث العلمي ملختلف  العمل -

 .(2015،47 ،ثابت )  ا.         ا ودولي                             مؤسسات التعليم اجلامعي حملي  

نرش الثقافة العلمية بني كافة العاملني واملنتسبني ملؤسسات التعليم اجلامعي عىل اختالف  -

إداريني(  -عمداء كليات -أقسام رؤساء –طالب  -مستوياهتم )أعضاء هيئة تدريس

 .(2011،32صائغ )                                                وجعلها هدف ا اسرتاتيجي ا لتحقيق الريادة العاملية. 

، الطالبتؤثر نتائجها عىل  السمعة األكاديمية للجامعة، وعىل مدى قدرهتا عىل استقطاب  -

)باخت وتلبي احتياجاهتم. حيث توفر هلم املعلومات التي حيتاجون اليها الختبار اجلامعة 

 (.2015، 83رون وآخ
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 يف التصنيفات العاملية للجامعات مبادئ جيب مراعاهتا

وضعت منظمة اليونسكو مبادئ برلني حول ترتيب معاهد التعليم العايل، وقسمت هذه 

 املبادئ إىل أربعة حماور أساسية وهي:

 للتصنيف. أهداف الرتتيبات -

 .بني اجلامعات الرتتيب التصميم والوزن النسبي للمؤرشات املستخدمة يف -

 بدقة. مجع ومعاجلة البيانات -

 بوضوح. عرض نتائج الرتتيب -

ومصادر البيانات التي يعتمد عليها،  املتعلقة بالرتتيبينبغي التأكيد عىل وضوح األهداف 

للمعايري املستخدمة يف الرتتيب ومراعاة املعايري األخالقية، والسياقات  األوزان النسبيةوتثبيت 

 .(2008،24فية للجامعات واملعاهد املتضمنة بالرتتيب. )مجال،اللغوية، والثقا

 أنواع التصنيفات العاملية للجامعات

تصنيفات اجلامعات متعددة ومنها التصنيفات الدولية، ومن أشهر املؤسسات التي تقوم هبذا 

النوع من التصنيف الدويل معهد التعليم العايل بالصني، والنوع الثاين هو التصنيفات املحلية التي تقوم 

ن يتطرق إىل أبرتتيب اجلامعات عىل املستوي املحيل حيث تم ترتيب اجلامعات داخل الدولة فقط دون 

ا ، أو املؤسسات البحثة املوجودة يف دول أخري اجلامعات                                   ويتسم تقسيم تصنيفات اجلامعات طبق 

                                                                                             للمجال الذي تغطيه  أو تتناوله، فقد يكون التصنيف جزئيا أو شامال  أو خمتلط ا، فالتطبيق الشامل هو 

ا بني اجلامعات، وفيه يتم إعطاء كل مؤرش درجة ب من مؤرشات التقويم                                                              أكثر أنواع التصنيفات شيوع 

 .(2004،48،)خلف،(2014،24)سوسن ، معينة

 كيف يتم التصنيف األكاديمي للجامعات

العاملي للجامعات يعترب أداة قيمة لبيان ما حيدث من تغريات بمرور الزمن يف  يعد الرتتيب

جلامعية يف حتديد ا السياسة التعليميةالوضع اإلقليمي والعاملي لكل جامعة، وأداة ملساعدة واضعي 

نقاط الضعف والقيود واملعوقات التي تواجهها اجلامعات من ناحية الكفاءة واجلودة، وحتديد أفضل 
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العامل  بأفضل جامعاتالطرق واملمرسات لتطوير املستوي التنافيس للجامعة، من خالل االقتداء 

 (.2013،39)وزارة التعليم العايل،

عىل التصنيف الدويل الصادر عن جامعة شنغهاي أطل العامل  (2008)ومع حلول عام 

التصنيف، ونتيجة هلذا احلدث  هنايةوالذي وضع جامعة القاهرة وهي من أعرق اجلامعات العربية يف 

، 2012حترك اجلميع بغية وضع آلية النتشال اجلامعات العربية من ذيل التصنيف )عبد احلميد، 

206) 

                                ن تصنيف اجلامعات يؤثر اجيابي ا عىل أي تؤكد عىل وظهرت العديد من الشواهد واألدلة الت

ا عىل اختاذ القرار                                                                                     اجلامعات التي حققت مكانة متقدمة يف هذه التصنيفات وظهر هذا األثر حتديد 

البحثي باللغة اإلنجليزية، وإعادة التوازن بني  إنتاجهااألكاديمي كتعديل املناهج الدراسية، ونرش 

ن إجراءات وانعكاس ذلك عىل بنية النظام اجلامعي وعىل املؤسسة البحث والتدريس، وما يتبعه م

 (.Hazelkorn,2009.5).املالية وخاصة فيم يتعلق بتوزيع املخصصات

 أقسام التصنيفات العاملية للجامعات

وتنقسم التصنيفات إىل نوعني، النوع األول: يركز عىل اخلربة اجلامعية من حيث التدريس 

 World) ، والتقرير العاملي(US News) هي: أخبار الواليات املتحدويشمل مخسة تصنيفات 

Report) من الواليات املتحدة األمريكية، وماكلينز (Macleans) من كندا، واجلارديا  (The 

Guardian)التايمز(و ، (The times) من اململكة املتحدة، حيث تستهدف مجيعها طالب اجلامعة ) ،

بشكل عام عىل  معتمدةيف التعليم، املبارشة وغري املبارشة صل باخلربة س تتيمقايوتعتمد عىل عدة 

أما النوع  ومستوى رضاهم،، الطالب، معدل اإلنفاق عىل وأعضاء هيئة التدريسنسب الطالب إىل 

الثاين: فريكز عىل األبحاث فوق اجلامعية وحتته تصنيفان مها: تصنيف جامعة )شنغهاي جياوتونغ( 

 Shanghai Jiao Tong University Academic Ranking of) ت العامليةاألكاديمي للجامعا

World Universities- SJTU ARWU)وتصنيف )التايمز( للتعليم العايل )كيو إس ،( The Times 

Higher Education- Quacquarelli Symonds Ltd. – World University Rankingsحيث  ؛
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فا مجهور مصادر التمويل والباحثني األكاديميني املتميزين، واستهد  ركزا بشكل كبري عىل األبحاث

وشملت املؤرشات األبحاث املنشورة، واملستشهد هبا، وعدد من أبحاث الطالب، واجلوائز املرموقة 

 .(2012،8)درندري  لألبحاث

 Academic Ranking of: شنغهاي تصنيف:                                         وسوف يتناول البحث احلايل التصنيفات )أوال  

world Universities by SJTU ،  ا: تصنيف ويب ماتركس      ثاني: Webometrics: World 

Universities' Ranking on the web by Cybermetrics Labكيواس ستار تصنيف:          ، ثالث ا( :QS 

Stars  تصنيف جملة نيوزويك )Newsweek :األمريكية 

التي اهتمت بالتصنيفات   واعتمد البحث احلايل عىل العديد من الدراسات العربية واألجنبية

 ما ييل: الدولية للجامعات ومن أهم هذه الدراسات

 أن معنى توضيح البحث استهدف حيث( Levin,et,al.2006) وآخرون  ليفني وضحت دراسة -

 النتائج ومناقشة العاملي، التصنيف إىل الوصول معايري وحتديد        عاملي ا، مصنفة جامعة  تكون

 كربي من واحدة خالل من سمعتها إىل         استناد ا املصنفة املؤسسات بعض من املقدمة اإلحصائية

 أكاديمية وأقسام ملدارس فردية تصنيفات إىل إضافة العامل، يف اجلامعات حرص مؤسسات

 ومدى التعليم، جودة معايري وجود عىل التأكيد رغم أنه النتائج وأوضحت املتحدة، بالواليات

 " أساس عىل التصنيف ان إال العاملي، التصنيف معايري خالل العلمي والبحث للمجتمع خدمتها

ا أكثر ويكون "اجلامعية الشهرة مدى  ميزة اإلنجليزية باللغة الناطقة الدول لدى وأصبح         انتشار 

 عاملية جرائد وجود بفضل الشهرة أساس عىل القائمة التصنيفات إىل بجامعتها للوصول فريدة

 اإلنجليزية. باللغة تنرش إرشادية

البحث العلمي يف مؤسسات التعليم اجلامعي: ( أمهية  2010كشفت دراسة أمحد عبداملطلب )و -

قد أسفرت الدراسة عن نتائج كثرية أمهها ما ييل:  مدخل لتطوير األداء البحثي يف هذه املؤسسات

البرشية، وإجراء البحوث العلمية، والتنشيط الفكري  من أهم وظائف اجلامعة إعداد القوي
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والثقايف، وخدمة املجتمع وتنمية البيئة، وحتقيق التعاون الدويل من أجل السالم العاملي، من أهم 

  .أهداف البحث العلمي صناعة التكنولوجيا والتقنية، والتعايش مع ظاهرة العوملة

دة التعليم للطلبة السعوديون يف اخلارج، ( مستوى جو2013) ووضحت دراسة عائشة األمحدي -

، وأهم الصعوبات التي تواجههم يف  (2010)بحسب ترتيبها يف تصنيفي شنغهاي وكيوأس عام 

سبيل الوصول لذلك، واستخدمت الباحثة املنهج الو صفي بمدخليه الوثائقي والنوعي، 

باالعتمد عىل بيانات كمية مستقاة من قاعدة بيانات وزارة التعليم العايل السعودي، يف أربع دول 

التصنيفات الدولية للجامعات العاملية هي: أمريكا، وكندا، وبريطانيا، و أسرتاليا، وقواعد بيانات 

(، ومن أهم ما تو صلت إليه الدرا سة من نتائج وجود عالقة QSأس ) يف تصنيفي شنغهاي وكيو

 .(QSعكسية بني قيد الطلبة السعوديني وبني ترتيب اجلامعات يف تصنيفي شنغهاي وكيو أس )

علمية للجامعات واملعايري ( التعرف عىل أبرز التصنيفات ال2013وسعت دراسة حممد ويح ) -

التي اعتمدت عليها، مع تقديم رؤية نقدية هلا، ورصد موقع اجلامعات العربية من تلك 

التصنيفات؛ استخدم البحث املنهج الوصفي، ملعاجلة مشكلة البحث من وصف وحتليل لقضية 

( أربعة 4) التصنيف العاملي للجامعات من حيث املفهوم واألهداف واألمهية، اقترص البحث عىل

 Shanghai Jiao Tongتصنيفات عاملية للجامعات وهي: تصنيف جامعة شانغهاي 

University وتصنيف التايمز ،- ( كيو إسQS) – Times  وتصنيف التايمزTimes Higher 

Education الويبمرتكس، وتصنيف Webometrics كم أوصت الدراسة رضورة عقد برامج ،

 .نيفات وفوائدها لتطوير أداء اجلامعات العربيةولقاءات توعية بأمهية التص

( عدد من األدوات منها بناء قائمة فحص 2015) واستخدمت دراسة قاسم مظلوم -

(Checklist ومقابالت شخصية مع عدد من املعنيني باجلودة يف جامعة بغداد، كم توصل .)

ة من أكاديميني وطلبة وأرباب البحث إىل أن هنالك تأثري كبري لألطراف املعنية بالعملية التعليمي

( بصورة كبرية عىل االستطالعات THE-QSعمل ونظراء للجامعات، إذ يعتمد التقويم يف نظام )

املعدة من قبل املنظمة لالستئناس بآرائهم. وأوىص البحث برضورة وضع برنامج لزيادة عدد 
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الحتفاظ باألستاذة من الطلبة األجانب من خالل آلية تم اقرتاحها، وكذلك رضورة استقطاب وا

( كوهنم جزء Citation Indexed Journalذوي اإلنتاج العلمي املنشور يف جمالت عاملية معتربة )

ا مهم  يف قياس نشاط اجلامعة.THE- QSمهم من تقييم منظمة )                                     ( ومعيار 

ا                                               ( أمهية النرش الدويل كمعيار لتصنيف اجلامعات عاملي  2015ووضحت دراسة كريمن بكنام ) -

ا ألشهر التصنيفات                                                                 وفقا للمعايري املعروفة لتصنيف اجلامعات يف العامل، وتقدم الدراسة عرض  

العاملية للجامعات، وهى عىل الرتتيب: تصنيف شانجهاي، تصنيف التايمز، تصنيف 

؛ من حيث التعريف بالتصنيف وأهدافه واملعايري التي يقوم عليها QSالويبومرتكس، تصنيف 

وزن النسبي لكل معيار، باإلضافة إىل ذلك يتم توضيح أوائل اجلامعات التصنيف وإبراز ال

                                                                                 امل صنفة عامليا  يف كل تصنيف بصفة عامة وتوضيح ترتيب جامعة القاهرة بصفة خاصة سواء عىل 

 يف كل تصنيف. العربيةمستوى اجلامعات العاملية أو اجلامعات العربية أو اجلامعات 

( عرض ألشهر التصنيفات العاملية للجامعات، وهي عىل 2015وقدمت دراسة كريمن بكنام ) -

(؛ من حيث QS) الرتتيب: تصنيف شانجهاي، تصنيف التايمز، تصنيف الويبومرتكس، تصنيف

ب ي  لكل معيار،                                                                                              التعريف بالتصنيف وأهدافه واملعايري التي يقوم عليها التصنيف وإبراز الوزن الن س 

                                              اجلامعات امل صن فة عاملي ا يف كل تصنيف بصفة عامة،                                  وباإلضافة إىل ذلك ت م  توضيح أوائل

 وتوضيح ترتيب اجلامعات العربية واجلامعات املرصية بصفة خاصة.

يف تقييم إمكانية وسهولة  (Wakefield et al, 2015) :وسامهت دراسة ويكفيلد وآخرين -

ة للتعليم الطبي الوصول للمعلومات ونوعيتها عىل اإلنرتنت يف الواليات املتحدة األمريكي

لعالج األورام لطالب الدراسات العليا، وتم تقييم إمكانية الوصول من خالل اجلمعية الطبية 

األمريكية وجملس االعتمد للتعليم الطبي، وتم تقييم املحتوى من خالل مقياس ليكرت، 

 .وأسفرت النتائج عن نسبة إتاحة عالية، وجودة متوسطة من مجلة املعلومات املطلوبة

( عىل املتطلبات الرتبوية لالرتقاء برتتيب اجلامعات املرصية 2016وتعرفت  دراسة سمح حممد ) -

أن اجلامعات املرصية وبخاصة جامعة املنصورة  يفتتمثل مشكلة الدراسة  التصنيفات العاملية، يف
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توصلت و ،التصنيفات العاملية للجامعات كأفضل اجلامعات العاملية  يفمل حتظ بمواقع متقدمة 

 يفالدراسة إىل أن هناك عدد من املتطلبات الرتبوية الالزمة لالرتقاء برتتيب اجلامعات املرصية 

: املتطلبات املادية والتكنولوجية ، املتطلبات البرشية ، املتطلبات يفالتصنيفات العاملية متثلت 

 البحثية ، املتطلبات العلمية والعملية .

( إىل حرص  نتائج تصنيف اجلامعات ومؤسسات التعليم العايل 2016) أمحد فايز وسعت دراسة  -

إىل -                                       ي ا برت  ق ب كبري؛ حيث يعكس تصنيف اجلامعة سنو -                                 بناء  عىل جودهتا العلمية والتعليمية-

د  كبري مستوى التقدم العلمي للدولة التي تنتمي إليها، وال يقترص هذا االهتمم عىل الدول  -        ح 

                                                                                  املتقدمة؛ بل تتابع اجلامعات  يف الدول النامية التصنيفات، حماولة  منها للحصول عىل اعرتاف 

اهتا العل ج  ل ت الدراسة إىل العديد من ، مية، ودخول املنافسة العاملية                          عاملي بجودة خم  ر                                  كم توص 

التوصيات؛ من أمهها: رضورة اهتمم اجلامعات املرصية والعربية باملعايري املختلفة للتصنيفات 

العاملية للجامعات، والعمل عىل إبرازها يف عملها ومواقعها اإللكرتونية، وحماولة التفكري يف 

اسب مع البيئات العربية؛ حلرص اإلنتاج العريب ومقارنته، وليس االقتصار عىل تصنيف عاملي يتن

 اللغة اإلنجليزية فقط.

( أبرز املراكز التي تركز  عىل املعايري التي تتبعها يف 2016) ووضحت دراسة بلعور سليمن -

ا. التصنيف، ومدى التزام اجلامعات العربية هبذه املعايري مع أخذ اجلامعات اجلزائرية           نموذج 

وبالنظر إىل واقع األنظمة التعليمية يف الوطن العريب نجد أهنا عىل الرغم من اإلنجازات التي 

حققتها إال أهنا ال تزال بعيدة عن حتقيق اجلودة، وعليه فإن أمهية هذا البحث تكمن يف تناول 

بعيدة عن موضوع هام هيتم بالبحث عن األسباب التي جعلت معظم اجلامعات العربية مازالت 

                                                                         جامعة عىل مستوى العامل، وذلك باالعتمد عىل أبرز املعايري العلمية التي تع تمد من  500أفضل 

طرف املركز التي تصدر تلك التصنيفات، وصوال لتقديم بعض التوصيات التي من شأهنا أن 

بية تساهم يف حتقيق اجلودة يف التعليم العايل وخمرجاته، األمر الذي يسمح للجامعات العر

 .واجلزائرية بتحسني تصنيفها الدولية ضمن أفضل اجلامعات عىل الصعيدين اإلقليمي والعاملي
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( املنهج الفكري اجلديد القائم عىل األصول املعرفية وعىل 2017دراسة هندة مدفوين ) وأبرزت -

 رأسها العنرص البرشي مع تبيان أمهية االستثمر فيه عن طريق عرض آليات تنميته وتطويره،

وأظهرت نتائج الدراسة أن اجلامعة تلتزم بقراراهتا ومسؤولياهتا طويلة األجل بتحويل رأس املال 

البرشي من أصول )رصيد( إىل نتائج )تدفق( وتبني أن هذا التدفق يمكن قياسه من خالل 

املنشورات املتخصصة وإطالق املنتجات واخلدمات القائمة عىل املعرفة باإلضافة إىل قياس األداء 

الكيل للجامعة من خالل االشرتاك يف قواعد البيانات العاملية واحلصول عىل جوائز جودة اخلدمة 

التعليمية، كم تم بناء نموذج للقياس جيمع بني مؤرشات التصنيف العاملية للجامعات ويعد 

 .التعلم اخلاص ببطاقة األداء املتوازن

 ومما سبق يوضح  الباحث ما ييل:

  اإلسالمية اجلامعة عىل ترتيب األكاديمية والسمعة الدويل النرش ثريتوضيح  مدى قيمة تأ -

وضحت العديد من الدراسات السابقة أمهية العاملية، حيث  التصنيفات  يف املنورة باملدينة

، وحتقيق دورها والسمعة األكاديمية للجامعة يالتصنيفات الدولية ومدى تأثري النرش العلم

 املحلية والدولية والدور املنوط هبا.الفعال بني اجلامعات 

ا ويتضح مما سبق - تعدد اجتاهات الدراسات السابقة يف تقديم احلصول عىل التصنيفات       أيض 

العاملية وحتسني السمعة األكاديمية هلا حيث استهدفت دراسة ليفني  وآخرون 

(Levin,et,al.2006حيث استهدف البحث توضيح معنى أن تكون  جامعة مصنفة عا ) ،ملي ا      

 وحتديد معايري الوصول إىل التصنيف العاملي

( معنى أن تكون  جامعة مصنفة Levin,et,al.2006ووضحت دراسة ليفني  وآخرون )  -

                                                                      عاملي ا، وحتديد معايري الوصول إىل التصنيف العاملي، وعرضت دراسة  عادل اهلاشم 

التي نرشها )ويبومرتيكس(                                              (  ترتيب اجلامعات العربية استناد ا إىل النتائج 2012وآخرون) 

(Webometrics(وحددت دراسة عائشة األمحدي ،)مستوى جودة التعليم للطلبة 2013 )

السعوديون يف اخلارج، بحسب ترتيبها يف تصنيفي شنغهاي وكيوأس، وتعرفت دراسة حممد 
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( التعرف عىل أبرز التصنيفات العلمية للجامعات واملعايري التي اعتمدت 2013ويح )

مع تقديم رؤية نقدية هلا، ورصد موقع اجلامعات العربية من تلك التصنيفات،  عليها،

( عدد من األدوات منها بناء قائمة فحص 2015ووضعت دراسة قاسم مظلوم)

(Checklist)،  ومقابالت شخصية مع عدد من املعنيني باجلودة ومدى االحتفاظ ورضورة

 .علمي املنشور يف جمالت عاملية معتربةاستقطاب واالحتفاظ باألستاذة من ذوي اإلنتاج ال

( أمهية النرش الدويل كمعيار لتصنيف اجلامعات 2015ووضحت دراسة كريمن بكنام )  -

عامليا وفقا للمعايري املعروفة لتصنيف اجلامعات يف العامل، وتقدم الدراسة عرضا ألشهر 

 ,Wakefield et al) :التصنيفات العاملية للجامعات، وسامهت دراسة ويكفيلد وآخرين

يف تقييم إمكانية وسهولة الوصول للمعلومات ونوعيتها عىل اإلنرتنت يف الواليات  (2015

( عىل  املتطلبات الرتبوية لالرتقاء 2016املتحدة األمريكية، وتعرفت  دراسة سمح حممد )

معات أن اجلا يفالتصنيفات العاملية ، تتمثل مشكلة الدراسة  يفبرتتيب اجلامعات املرصية 

التصنيفات العاملية للجامعات  يفاملرصية وبخاصة جامعة املنصورة مل حتظ بمواقع متقدمة 

( إىل حرص  نتائج تصنيف 2016) أمحد فايز كأفضل اجلامعات العاملية، وسعت دراسة 

ووضحت والتعليمية،                        بناء  عىل جودهتا العلمية-اجلامعات ومؤسسات التعليم العايل 

( أبرز املراكز التي تركز  عىل املعايري التي تتبعها يف التصنيف، 2016دراسة بلعور سليمن)

( املنهج 2017وأبرزت دراسة هنده مدفوين )، ومدى التزام اجلامعات العربية هبذه املعايري

تبيان أمهية  الفكري اجلديد القائم عىل األصول املعرفية وعىل رأسها العنرص البرشي مع

وسعت ،، االستثمر فيه عن طريق عرض آليات تنميته وتطويره، وتوضيح جوانب الصعوبة

لتلبية متطلبات ( البحث يف تعبئة موارد مالية إضافية 2017دراسة طلعت إسمعيل )

 التصنيفات العاملية للجامعات. 
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ات السابقة، وانفرد واستخدم البحث احلايل املنهج الوصفي وهذا ما اتفق مع أغلب الدراس

البحث احلايل بالكشف عن  تأثري النرش الدويل والسمعة األكاديمية عىل ترتيب اجلامعة اإلسالمية  

 باملدينة املنورة يف  التصنيفات العاملية.

 مشكلة البحث

يعد موضوع التصنيفات العاملية من العنارص األساسية الذى يساعد اجلامعات عىل تواجدها 

ا يزيد عىل الساحات                                                                          العلمية واألكاديمية حيث اإلنتاج العلمي والسمعة األكاديمية، وهذا أيض 

ا وقوة بني اجلامعات املحلية والعربية والدولية ملكانتها املحلية                                                                                                 اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة انتشار 

ا، حيث بدأت اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة يف حرص هذا اإلن تاج وجتميعه بعد                                                                    والعاملية أيض 

تشجيع أعضاء هيئة التدريس النرش عىل املستوى الدويل وحتسني السمعة األكاديمية للجامعة حيث 

السنة التحضريية ، اهلندسة، احلاسب، مجعت اجلامعة بني العلوم الرشعية والعلوم األخرى )العلوم

 (.للكليات العلمية

واألبحاث للجامعة اإلسالمية ودخوهلا  وتتحدد مشكلة البحث احلالية يف قلة عدد الدراسات

ا أعضاء هيئة تدريس، ولذلك ينبغي إالتصنيفات الدولية، حيث                                                               ن هبا طالب من مستوى العامل وأيض 

ودخول اجلامعة حمط التصنيف الدويل وذلك من خالل  اإللكرتونيةوضع هذه البيانات عرب البوابات 

 توجه اجلامعة خلططها املستقبلية.

 ة البحـثأسئل

 :اآلتية التساؤالت ويف ضوء ما سبق حتاول الدراسة احلالية اإلجابة عىل

ما أهم التصنيفات العاملية للجامعات التي ظهرت هبا اجلامعة اإلسالمية؟ وما املعايري التي  -1

 تعتمد عليها؟

 بالتصنيفات؟                                                            ما موقع اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة عاملي ا وعربي ا وحملي ا -2

النرش الدويل لإلنتاج العلمي كمعيار لرتتيب اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة يف ما تأثري  -3

 التصنيفات العاملية؟

 التي تتمثل يف التصنيفات العاملية؟باملدينة املنورة ما السمعة األكاديمية للجامعة اإلسالمية  -4
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 أهـداف البحـث

 استهدفت البحث احلايل ما ييل:

نيفات العاملية للجامعات التي ظهرت هبا اجلامعة اإلسالمية الكشف عن مدى تأثري التص -

 باملدينة املنورة.

 بالتصنيفات.                                                                   التعرف عىل موقع اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة عاملي ا وعربي ا وحملي ا -

ضوء التصنيفات  يفالكشف عن السمعة األكاديمية للجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة  -

 العاملية.

 البحـث أمهيـة

 وتتلخص أمهية البحث فيم ييل:

يساعد عىل النهوض يف عملية التنمية والتطوير للجامعة وحصوهلا عىل مراكز متقدمة  -

 ورشاكات عاملية ذات التصنيف العايل.

 تساعد عىل جودة التعليم واحلصول عىل ترتيب عاملي للجامعة يف ضوء التصنيفات الدولية. -

 ضوء خربات دولية. يفخمرجات التعلم املتميزة  يفودة حتقيق أعىل درجات ملستوي اجل -

 Webometrics، QS ،Times Newsتسليط الضوء عىل التصنيفات الدولية املتعددة ومنها ) -

Education.) 

 حـدود البحـث

 تقترص الدراسة عىل عرض أشهر التصنيفات العاملية للجامعات ومنها:

 .Academic Ranking of world Universities byتصنيف شنغهاي:        أوال  :

 Webometrics: World Universities' Ranking on the web by  :تصنيف ويب ماتركس        ثاني ا:

Cybermetrics Lab. 

 .(QS Stars)ستار  كيواس تصنيف        ثالث ا:

 .لرتتيب جامعات التعليم العايلTimes) )تصنيف التايمز         رابع ا:
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نيف وأهدافه واملعايري التي يقوم عليها التصنيف وتقترص الدراسة من حيث التعريف بالتص -

وإبراز الوزن النسبي لكل معيار، وتوضيح ترتيب اجلامعة اإلسالمية عىل مستوى اجلامعات 

 العاملية أو اجلامعات العربية أو اجلامعات املحلية يف كل تصنيف. 

 . (2017 - 2014)كم متت تغطية النتائج املتوفرة عىل مواقع التصنيفات يف الفرتة من  -

 (2017/2018) اقترصت الدراسة عىل الفصل الثاين من العام الدرايس -

 مـواد وأدوات البحـث

 أدوات مجع البيانات

 ، وقام بعدد من اإلجراءات املنهجية Scivalو  SCOPUS اعتمد الباحث عىل قاعدة بيانات

(www.scopus.com  - www.scival.com)،  :يف ذلك منها 

         وتدوين مصطلح البحث  Affiliation Search قاعدة البيانات واختيار حقل البحث -

  Islamic University of  Madinah  النوافذ اخلاصة لذلك. يف 

    باجلامعة اإلسالمية وكلياهتا.من النتائج الوثائق اخلاصة  حتديد -

 كل أنواع وأشكال الوثائق املنشورة. حتديد -

حرص بيانات النرش والسمعة األكاديمية للجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، وقد دون  -

للتعامل معها بشكل موضوعي وحذف  ،  EXCELاكسلالباحث هذه البيانات يف شكل 

 املخزنة.؛ إلجراء التحليالت اإلحصائية لكافة البيانات املكرر منها

 البحث مصطلحات

 النرش الدويل

نرش نتائج األبحاث العلمية يف الدوريات العلمية العاملية املحكمة من                           يشار إليه إجرائي ا: بأنه 

تخصصني يف فروع العلوم واآلداب املختلفة، ووصول هذا النتاج العلمي لكافة املتخصصني امل     ق بل 

 مواقعها اإللكرتونية. األعمل عرب  هذه وإبرازه كافة املواقع الرسمية يفوالباحثني لالستفادة منها 
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 السمعة األكاديمية

حتقيق األهداف الواضحة لتقييم األداء الداخيل واخلارجي للجامعة                      يشار إليها إجرائي ا: 

 .وجودة املخرجات األداءالداخل واخلارج بتميز  يفبحيث ترك االنطباع والصورة الذهنية اإلجيابية 

 للجامعات ةالعاملي اتالتصنيف

جمموعة من اإلجراءات املنظمة يف البحث والتقييم توضح ترتيب بأهنا          إجرائي اويشار 

املعتمدة املعايري اجلامعات حيث املستوى العلمي واألكاديمي ، وذلك من خالل جمموعة من 

 نيف.يف ضوء بعض املعايري اخلاصة لكل تص اإللكرتونيةأو تقييم املواقع  وتوضيح الوزن النسبي هلا

 منهجيــة البحـث وإجراءاته

 :استخدم الباحث املنهج الوصفي، وذلك لرصد ما يراه من معلومات حول  منهج البحث

بعض اجلامعات ومدى تقدمها، وبني اجلامعة اإلسالمية وكيفية التطوير للوصول اىل كافة 

 التصنيفات العاملية وتقدم اجلامعة.

 :األكاديمية السمعة–رش اجلامعة اإلسالمية حيث الن عينة البحث 

 :لإلجابة عىل أسئلة البحث والتحقق من صدق فروضه اتبع الباحث  إجراءات البحث

 اإلجراءات التالية:

 االطالع عىل الدراسة السابقة والبحوث املتعلقة بموضوع البحث. -

 تشكيل اطار نظري للبحث  -

 :ومنها ،الدخول عىل املواقع التي هتتم بالتصنيفات العاملية للجامعات -

  أوال  : تصنيف شنغهاي                    :Academic Ranking of world Universities by 

 تصنيف ويب ماتركس      ثاني ا ::  Webometrics: World Universities' Ranking 

on the web by Cybermetrics Lab. 

 تصنيف ستار كيواس       ثالث ا : (QS Stars). 

 :ا  .لرتتيب جامعات التعليم العايل Times))تصنيف التايمز         رابع 
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 .حتليل النتائج -

 .تفسري النتائج -

 .التوصيات -

 .املراجع -

 لإلجابة عىل أسئلة البحث والتحقق من صدق فروضه اتبع الباحث اإلجراءات التالية:

السؤال األول: ما أهم التصنيفات العاملية للجامعات التي ظهرت هبا اجلامعة اإلسالمية؟ وتوصلت 

 أن: الدراسة إىل

امعة اإلسالمية باملدينة املنورة قد ظهرت يف العديد من التصنيفات الدولية املعروفة منها ما اجل

يعتمد يف مؤرشاته عىل السمعة األكاديمية واألخر يعتمد يف مؤرشاته عىل النرش العلمي وفيم ييل ملحة 

 عن هذه التصنيفات ومعايري تقيمها:

 Academic Ranking of world Universities by SJTU                     أوال  : تصنيف شنغهاي: 

 (Academic Ranking of World) الرتتيب األكاديمي للجامعات العاملية هو

Universitiesولقبه باالختصار ، (ARWU)  وهو تقرير يصدر من مركز بحوث اجلامعات العالية

بشانغهاي. وقد صدر ألول مرة يف العاملية التابعة ملعهد بحوث الرتبية والتعليم العاملية يف )جياو تونغ( 

جامعة كل سنة من بني اجلامعات  (500) باختيار أول  ARWU ، ويقوم2003شهر يونيو من عام 

 .(Academic Ranking of World Universities, 2015) (1200)العاملية الـ 

 : املعايري التي يقوم عليه تصنيف شنغهاي

 Academic Ranking Of World) معايري رئيسة هيتعتمد طريقة تصنيف شنغهاي عىل أربعة 

Universities, 2015):) 

 املعيار الثاين: نوعية أعضاء هيئة التدريس وجودهتمو ، املعيار األول: جودة التعليم 

ويف دليل  (Nature& Science ) املعيار الثالث: اإلنتاج البحثي، يف جملتي العلوم والطبيعةو 

 .للعلوم، ودليل النرش للفنون والعلوم اإلنسانية النرش العلمي، ودليل النرش
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املعيار الرابع: اإلنجاز األكاديمي، ويقاس بالدرجات التي حتصل عليها اجلامعة يف املعايري و 

 .الثالثة األوىل نسبة إىل عدد الكوادر األكاديمية يف اجلامعة

 ( معايري تصنيف جامعة جايو تونج شانغهاي6جدول  )

 النسبة الوصف املعيار

 10% اخلرجيني الفائزين بجائزة نوبل أو جوائز فيلد للرياضيات جودة التعليم

 نوعية أعضاء هيئة التدريس

 20% أعضاء هيئة التدريس الفائزين بجائزة نوبل أو جوائز فيلد للرياضيات

 20% كثرة الرجوع أو  االستشهاد بأبحاثهم

 20% والعلوماألبحاث املنشورة يف أفضل جمالت الطبيعة 

 خمرجات البحث العلمي

 20% األبحاث املنشورة يف أفضل جمالت الطبيعة والعلوم

األبحاث املذكورة يف كشاف العلوم االجتمعية و الكشاف املرجعي 

 للعلوم املوسع
%20 

 10% أداء اجلامعة بالنسبة حلجمها حجم اجلامعة

 100% املجموع

املعايري املعتمدة لقياس كفاءة اجلامعات وجودهتا يف هذا نالحظ من جدول السابق أن و

خمرجات البحث  /نوعية أعضاء هيئة التدريس )جودة التعليم / يفتتمثل  التصنيف هي أربعة

 (حجم اجلامعة /العلمي

 Webometrics: World Universities' Ranking on the web by ثانيا: تصنيف ويب ماتركس

Cybermetrics Lab 

  (CSIC)صنيف عاملي مشهور يصدر عن فريق بحث يتبع اكرب مركز أبحاث إسباين هو ت

ويرتبط بوزارة الرتبية والتعليم يف مدريد، وهيدف إىل تشجيع نرش املعلومات عىل مواقع اجلامعات، 

وهو يصنف اجلامعات بحسب املعلومات عنها وذات العالقة هبا واملتوفرة يف مواقعها عىل األنرتنت. 

يوليو(،  بشكل نصف سنوي )كانون الثاين / يناير ومتوز/ (2004)وهذا التصنيف يصدر منذ عام 

( 500)من مؤسسات التعليم العايل يف مجيع أنحاء العامل منها حواىل  (17000)ويغطي اكثر من 
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جامعة عىل املستوى العامل، كم ويقوم بتصنيف  (1200)جامعة يف العامل العريب، ويقوم بتصنيف أول 

 (Ranking web of the university, 2015) .جامعة حسب القارة أو حسب املنطقة (100)أول 

ويعد اهلدف لرئيس للرتتيب تعزيز نشاط البحث والنرش العلمي للجامعات عىل اإلنرتنت، 

وهي غرض نبيل يف ذاته، ويتصل بقوة ودعم مبادرات النفاذ املفتوح إىل املعلومات، والتصدي 

ة األخرى الحتكار النتاج العلمي، وتعزيز احلضور اإللكرتوين للمنشورات العلمية واملواد األكاديمي

(Webometrics,2011.) 

 املعايري التي يقوم عليها التصنيف

يقوم التصنيف عىل أساس أن نشاطات أي جامعة تظهر يف مواقعها اإللكرتونية، ويستند هذا 

 (Ranking web of the university, 2015) :التصنيف عىل أربعة معايري تشكل معا تقييم للجامعة، وهي

وهو عدد صفحات موقع اجلامعة اإللكرتوين التي يتم تداوهلا  (20%) :(size) معيار احلجم -

 Google, Yahoo, Live Search, Exalead))عرب حمركات البحث املعروفة وهي 

ومنها البحوث )ويقصد به عدد الروابط اخلارجية  (50%) :(visibility) معيار الرؤية -

ل عىل هذه املعلومات من حمركات العلمية( التي هلا رابط عىل موقع اجلامعة ويتم احلصو

 .(Yahoo Search, Live Search, Exalead) البحث

 "اإللكرتونية"حيث يتم حساب عدد امللفات  (rich files15%) :معيار امللفات الغنية -

 Google. بأنواعها املختلفة التي تنتمي ملوقع اجلامعة عرب حمرك البحث

ساب عدد األبحاث والدراسات والتقارير حيث يتم ح scholar(15%)) ) معيار األبحاث -

كم  . (Google Scholar)ا حتت نطاق موقع اجلامعة والتي يأخذها من                 املنشورة الكرتوني  

لكل من  اإلنرتنتيقيس نظام التصنيف ظهور املحتوى االكاديمي واألبحاث عىل شبكة 

الطالب واالكاديميني واملراكز البحثية التابعة للجامعات وإتاحة الوصول إليها. أما 

احلضور اإللكرتوين فيقاس بالنشاطات ومستوى متابعتها عىل مواقع اجلامعات اإللكرتونية 

 Ranking web of the) .وهو ما يعترب مؤرش جيد يعكس مستوى تأثري اجلامعات

university, 2018) 
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 ( تصنيف ويبومرتيكس7دول  )ج

 النسبة الوصف املعيار

 %20 حجم املوقع احلجم

 خمرجات البحث
 %15 امللفات الثرية

 %15 علمء جوجل

 %50 الرؤية للرابط األثر

 (QS Stars)                           ثالث ا : تصنيف ستار كيواس

وكان ، 1990م، وتأسست الرشكة التي أنشأته عام  2004لقد نشأ تصنيفا الكيو اس عام 

 (Baccini, et al, 2015) .مقرها يف لندن

نجوم للسمح للمؤسسات للتألق، بغض النظر عن حجمها وشكلها  (QS) تم تصميم نظام

بتصنيفات نرشت QS) )ورسالتها. ويتم منح نجوم يعتمد عىل التدقيق من قبل وحدة االستخبارات 

 .منفصلة لكل معيار من املعايري الثمنية

 (QS Stars) :قوم عليها التصنيف ستارز كيو اس املعايري التي ي

ثم زاد    (Baccini, et al, 2015يف بداية نشأة هذا التصنيف كان يقوم عىل ستة معايري فقط، 

ا هي (11)بعد ذلك لتصبح   QS Stars (2015) :          معيار 

البحث: بمعنى تقييم جودة البحوث يف أوساط األكاديميني واإلنتاجية )أي عدد من  

اث املنشورة(، االستشهادات )أي البحوث واألوراق التي تم الرجوع إليها من قبل األبح

 .األكاديميني اآلخرين( واجلوائز )مثل جوائز نوبل أو ميداليات فيلدز(

التدريس: فالدور الرئييس للجامعة هو تنشئة أفضل العقول للغد، وإعداد اجليل القادم من  

املحتملني. تقييم جودة التدريس، ومجع التقييمت الطالبية األكاديميني، ومنتجي البحوث 

من خالل مسوح وطنية للطالب، وزيادة معدل الدراسة ونسبة أعضاء هيئة التدريس 

 .للطالب
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اجلاهزية "التوظيف: توظيف الدراسات العليا يشمل اكثر قوة أكاديميا، مع الرتكيز عىل  

متعدد الثقافات، لتقديم العروض، وإدارة ، القدرة عىل العمل بفعالية يف فريق "للعمل

الناس واملشاريع. مؤرشات مشرتكة يف هذا املجال عرب املسوح املوجهة ألصحاب العمل، 

 .ومعدالت توظيف اخلرجيني ودعم اخلدمات املهنية

التدويل: هنا، يمكن أن تكون مؤرشات فعالة نسبة من الطالب واملوظفني الدوليني، فإن  

ب القادمني واملغادرين، وعدد اجلنسيات املمثلة يف اجلسم الطاليب، وعدد أعداد تبادل الطال

 .وقوة الرشاكات الدولية مع اجلامعات األخرى ووجود املرافق الدينية

مرافق: البنية التحتية للجامعة مؤرشا التي متكن الطالب من معرفة ما يمكن توقعه من  

وتكنولوجيا املعلومات واملكتبة واملرافق التجربة اجلامعية. تعترب مؤرشات مثل الرياضية 

 .الطبية، وكذلك عدد من طالب املجتمعات ضمن هذا املعيار

اإلنرتنت / التعلم عن بعد: هذه الفئة تنظر إىل مؤرشات خمتلفة مثل اخلدمات الطالبية  

والتكنولوجيا، وسجل حافل، واملشاركة الكلية طالب، التفاعل بني الطالب، والتزام 

 .وسمعة اجلامعة األنرتنت

املشاركة: يقيس مدى اجلدية التي تأخذ اخلطوبة جامعة التزاماهتا جتاه املجتمع من خالل  

االستثمر يف املجتمع املحيل وكذلك يف العمل اخلريي واإلغاثة من الكوارث. كم حيلل 

 .اإلقليمية وتتميه رأس املال البرشي والوعي للبيئة

ن أنشطة اجلامعات والنتائج عىل االقتصاد واملجتمع والثقافة، االبتكار: االبتكار، والناتج م 

 .وأصبح متزايد األمهية للجامعات

ثقافة: مؤرشات فعالة هي عدد من احلفالت املوسيقية واملعارض التي تنظمها املؤسسة،  

 .وعدد من االعتمدات واجلوائز الثقافية واالستثمر الثقايف

إىل اجلامعة للطالب، وخاصة يف املنح الدراسية  وصول : هذا املجال يبدو يف الوصول 

 .واملنح الدراسية، والوصول العجز والتوازن بني اجلنسني والتوعية الدخل املنخفض
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معايري متخصصة: التميز يف جمال ضيق هو مطالبة صحيحة ملصاف العاملية والكفاءة يف  

ناسب. هذه الفئة تنظر يف منح اجلولة. وهتدف هذه املعايري إىل تقديم االئتمن حيث إهنا امل

 .الرتاخيص والتصنيف االنضباط

 ( تصنيف كيو أس) التايمز( الربيطاين للجامعات8جدول  )

 النسبة املؤرش املعيار

 جودة البحث
 40% (Peer Review ) تقويم األقران

 %20 معدل النرش لكل عضو هيئة التدريس

 %10 تقويم جهات التوظيف توظيف اخلرجيني

 النظرة العاملية للجامعة
 %5 أعضاء هيئة التدريس العامليني

 %5 الطلبة العامليون

 %20 نسبة الطلبة إىل أعضاء هيئة التدريس جودة التعليم

 %100 املجموع
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                                                رابع ا تصنيف التايمز لرتتيب جامعات التعليم العايل

(The Times Higher Education World University Rankings) 

مؤرش موزعة  (13)هذا التصنيف مدعوم من تومسون رويرتز ويقوم عىل تصنيف اجلامعات بناء عىل 

 .عىل مخسة حماور ويتم املوثوقة من قبل الطالب واألكاديميني وقادة اجلامعة والصناعة واحلكومات

(Times Higher Education World University Rankings, 2015) 

 :تصنيف التايمز املعايري التي يقوم عليها

 :مؤرش موزعة عىل مخسة جماالت رئيسة هي (13)يقوم هذا التصنيف عىل 

 )% من درجة تصنيف عام30التدريس: بيئة التعلم )بقيمة  

 (%30البحث: حجم والدخل والسمعة )بقيمة  

 (%30االستشهادات: تأثري البحث )بقيمة  

عة ملساعدة الصناعة عىل %(: وتشمل قدرة جام 2.5دخل الصناعة: االبتكار )بقيمة  

االبتكارات واالخرتاعات واالستشارات ومقدار الدخل الذي جتنيه اجلامعة من 

إىل أي مدى استعداد الرشكات لدفع ثمن البحوث "املؤسسات الصناعية. ويشري االبتكار 

 .وقدرة اجلامعة عىل استقطاب التمويل يف السوق التجاري التنافيس

ويشمل هذا املجال ثالث  ،%(7.5والطلبة والبحوث )بقيمة  النظرة الدولية: املوظفني 

للمجال ككل، ومتثل هذه املؤرشات الثالثة  (%7.5)بإمجايل  (%2.5)مؤرشات لكل منها 

هذه الفئة تنظر إىل التنوع يف احلرم اجلامعي، وإىل أي درجة يتعاون مع الزمالء  :فيم ييل

و قدرة اجلامعات عىل جذب الطالب اجلامعيني  األكاديميني الدوليني عىل املشاريع البحثية

وطالب الدراسات العليا من مجيع أنحاء الكوكب و يقاس هذا العامل من نسبة الدولية 

وتقاس  .للطالب املحليني التنافس جلذب أفضل أعضاء هيئة التدريس من مجيع أنحاء العامل

 .بنسبة من املوظفني الدوليني إىل املوظفني املحليني

 ن إمجايل منشورات جملة بحوث اجلامعة التي هبا مؤلف دويل واحد مشارك عىل األقلنسبة م 

(Times Higher Education World University Rankings, 2015)) 
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 لتصنيف اجلامعات Times ( تعاريف التايمز9جدول  )

 التعريف املعيار

 Peerتقويم األقران )

Review) 

( من األكاديميني والعلمء يف ختصصات خمتلفة 6000عن )هو تقويم مبني عىل أراء ما يزيد 

ينترشون حول العامل يقومون بتقييم الربامج األكاديمية لكل جامعة يف مخس جماالت 

أساسية، العلوم الطبيعية والعلوم اهلندسية والعلوم احليوية والعلوم اإلنسانية والعلوم 

 .ركة يف تقييم جامعاهتماالجتمعية. وال يسمح هلؤالء األكاديميني باملشا

 تقويم جهات التوظيف

يتوزع هؤالء األكاديميون عىل ختصصات خمتلفة يف دول متعددة وال زالوا نشطني علميا، 

ويتم التعرف عىل أراء وتقويم جهات التوظيف وأرباب العمل ملستوي خرجيي اجلامعات 

 :املصنفة من حيث

 .طاقاهتم اإلبداعية واالبتكارية -

 .إمكاناهتم التحليلية -

 .القدرات اللغوية التي يمتلكوهنا -

 .سلوكياهتم الوظيفية -

 .الناتج املادي امللموس يف أداء الواجبات الوظيفية للخرجيني -

أعضاء هيئة التدريس 

 العامليني

 .نسبة األساتذة الدوليني يف اجلامعة اخلاضعة للتقييم للعدد الكيل

 .جتذب أفضل األساتذة من خمتلف أرجاء العاملفاجلامعات الناجحة البد أن 

 الطلبة العامليني
نسبة الطالب الدوليني يف اجلامعة اخلاضعة للتقييم بالنسبة ملجموع الطلبة الكيل. فاجلامعات 

 .الناجحة البد أن جتذب أفضل الطالب

الطلبة وأعضاء هيئه 

 التدريس

يف اجلامعة، ومتثل مدي التزام وحتسب من خالل نسبة عدد الطالب إىل عدد األساتذة 

 .اجلامعة الناجحة باملهمة التعليمية

اإلشارة إىل أبحاث 

 املؤسسة التعليمية

 :البحوث التي ينرشها أساتذة اجلامعة من حيث

 .نسبة اإلشارة لبحوثهم يف البحوث العاملية األخرى بالنسبة لكل أستاذ باجلامعة

 .اجلامعةاألثر العاملي للبحوث املنفذة يف ظل 

ويعد هذا املعيار عامليا بالغ األمهية يف جمال البحوث التقنية والعلمية. ورغم أمهيته البالغة فقد محل 

وزنا أقل من سابقه، وذلك كي ال يؤثر بشكل بالغ يف تقييم اجلامعات التي ال تشكل التخصصات 

ث يف املجاالت اإلنسانية اهلندسية و التقنية العصب الرئيس يف براجمها، حيث إن اإلشارة للبحو

 .واالجتمعية تعد أقل إىل حد ما عن تلك يف املجاالت العلمية األخرى
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 بالتصنيفات؟                                                            ما موقع اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة عاملي ا وعربي ا وحملي ا السؤال الثاين:

نرش األبحاث  يفوتأتى أمهية هذا النوع من التقييم إىل الدور احليوي واملتنامي للمواقع االلكرتونية 

، عالوة عىل السهولة والرسعة،  (E-journals)العلمية، وغريها من املواد األكاديمية، وهو ما يعرف بـ

كل وقت، وأي مكان، كم تشمل تلك املواقع نشاطات أعضاء  يفوالكلفة املنخفضة، وإمكانية االطالع 

هيئة التدريس والباحثني ، والتواصل بينهم وبني طالهبم، وتؤدى حمصلة تلك العوامل اىل إثراء أداء 

 .Global performance and visibility of the universityاجلامعة، وإبراز مكانتها، أو ما يعرف بـ

 (Webometrics)مية باملدينة املنورة  يف تصنيف ويبوميرتكس ترتيب اجلامعة اإلسال

ومن هنا جاء يف يناير  لقد تأثر الرتتيب األكاديمي ملوقع اجلامعة عىل الصعيد املحيل والعاملي.

 التوجه اإلسرتاتيجي نحو إنشاء عمدة التعليم عن بعد بموجب قرار جملس التعليم العايل رقم 2018

 ، املتوج باملوافقة السامية الكريمة رقم(هـ1428/  12/  27 وتاريخهـ 21/48/1428)

، ويعرض تطور ترتيب اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة  يف (ه3/7/1429/م ب، وتاريخ 5151)

 .(2018 –2014) تصنيف الويب العاملي للجامعات يف الفرتة من

 للجامعات webometrics ( تصنيف ويب ماتريكس 11جدول  )

 webometricsويب ماتريكس 

Excellen

ce 

 التفوق

Openne

ss 

 االنفتاح

Impa

ct 

 التأثري

Presen

ce 

 احلضور

Country 

Rank 

 ترتيب البلد

Continental 

Ranking 

التصنيف 

 القاري

World 

Ranking 

التصنيف 

 العاملي

Universities N 

255 1012 836 282 1 1 424 King Saud University 1 

5777 3958 4482 6606 21 180 5119 
Islamic University of Al 

Madinah 
2 

793 1529 6043 2331 5 14 1522 Ain Shams University 3 

1294 765 2473 58 1 10 1220 University of Jordan 4 

159 256 359 1370 21 84 231 University of Liverpool 5 

67 19 52 218 36 38 43 Boston University 6 

115 171 189 
581 
 

8 8 136 
University of Western 

Australia 
7 

942 903 483 88 1 15 629 
National University of 

Colombia 
8 
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اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة التصنيف  تواجد ويتضح من البيانات باجلدول السابق 

حيث دخلت اجلامعة اإلسالمية التصنيف ، للمواقع اجلامعية والتعليمية ((Webometricsالعاملي 

( وعىل 180( وعىل مستوي التصنيف القاري )5119حيث التصنيف العاملي )  "ويب ماتريكس"

 (21مستوى ترتيب البلد )

 

 (: تطور الرتتيب العاملي ملؤرش ويب ماتريكس للجامعات  1شكل )

السابقة يمكن أن تعزى ومن خالل النتائج السابقة واالطار النظري للبحث والدراسات 

 النتائج السابقة وتفسريها اىل ما ييل:

 حداثة األقسام والكليات العلمية املتوفرة باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة 

 حداثة عمدة البحث العلمي واملهام املوكلة واليها.  

 بداية عهدها بالعلوم الرشعية فقط دون غريها  يفتوجه اجلامعة اإلسالمية  

ا.توج                                              ه اجلامعة اىل االعتمد األكاديمي والرباجمي مؤخر 

 يف لبحوثهم اإلشارة باجلامعة أستاذ لكل عدم نرش عرب شبكات اجلامعة اإللكرتونية بالنسبة 

 .األخرى العاملية البحوث
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 Academic Ranking of world Universities byتصنيف شنغهاي:  .1

 اجلدول التاىل: يفويتضح تصنيف شنغهاي 

 ( معايري تصنيف جامعة جايو تونج شانغهاي12جدول  )

 النسبة الوصف املعيار

 10% اخلرجيني الفائزين بجائزة نوبل أو جوائز فيلد للرياضيات جودة التعليم

نوعية أعضاء هيئة 

 التدريس

 20% أعضاء هيئة التدريس الفائزين بجائزة نوبل أو جوائز فيلد للرياضيات

 20% االستشهاد بأبحاثهمكثرة الرجوع أو  

 20% األبحاث املنشورة يف أفضل جمالت الطبيعة والعلوم

 خمرجات البحث العلمي

 20% األبحاث املنشورة يف أفضل جمالت الطبيعة والعلوم

األبحاث املذكورة يف كشاف العلوم االجتمعية و الكشاف املرجعي 

 للعلوم املوسع
%20 

 10% بالنسبة حلجمهاأداء اجلامعة  حجم اجلامعة

 100% املجموع

 QSتصنيف كيو اس  .2

%(، 30مؤرشات، رئيسية يف مقدمتها السمعة األكاديمية ) 9تتضمن املعايري العاملية للتصنيف 

%(، تأثري شبكة اإلنرتنت حسب 20%(، نسبة الطالب إىل أعضاء هيئة التدريس )20سمعة املوظفني )

 %(، نسبة الطالب الدوليني2.5%(، نسبة أعضاء هيئة التدريس الدوليني )10مقاييس اإلنرتنت )

%(، 5%(، اقتباسات البحثية لألوراق البحثية )5%(، نسبة املوظفني من محلة الدكتوراه )2.5)

 %scoups (5 .)اإلسهامات البحثية لكل عضو هيئة تدريس حسب نظام قواعد بيانات 
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 للجامعاتQS) ) (ترتيب اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة يف تصنيف13جدول )

 2018 2017 2015 2014 ترتيب اجلامعة

 - - - - اإلسالمية

 221 277 249 253 امللك سعود

 173 189 225 216 امللك فهد للبرتول

 267 283 334 360 امللك عبد العزيز

( QSتصنيف ) يف( عدم تواجد اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة 13ويتضح من اجلدول )

 للجامعات.

النظري للبحث والدراسات السابقة يمكن أن تعزى ومن خالل النتائج السابقة واإلطار 

 النتائج السابقة وتفسريها إىل ما ييل:

قلة املنشورات عىل مواقع اجلامعة اإلسالمية لبعض املعلومات الدقيقة حول النرش ألعضاء  

 هيئة التدريس.

 كمحركات بحثية مرتبطة باجلامعة اإلسالمية. اجلامعة اإللكرتوينعدم حتديد موقع  

 اخلاصة باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة. اإللكرتونية"حساب عدد امللفات عدم  

                  الكرتوني ا عىل موقع  املنشورة والتقارير والدراسات األبحاث عدم االهتمم بنرش عدد 

 اجلامعة.
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قلة البيانات املنشورة عىل موقع اجلامعة حلساب عمدة البحث العلمي  

https://iu.edu.sa/Page/index/21449)) 

الذى يساعد عىل  Google Scholar والتي يأخذها مناإلسالمية نطاق موقع اجلامعة قلة  

 الطالب من لكل اإلنرتنت شبكة عىل واألبحاث األكاديمي املحتوى وظهور التصنيف

 واألكاديميني.

الدويل لإلنتاج العلمي كمعيار لرتتيب اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة السؤال الثالث: ما تأثري النرش 

 يف التصنيفات العاملية؟

 Ranking Webللنرش الدويل لإلنتاج العلمي تأثريه يف تصنيف الويب للجامعات العاملية )

World Universities ا بالتميز، ويشتمل عىل عدد األوراق العلمية ا خاص  املنشورة يف                                                       ( معيار 

 كم هو موضح باجلدول جملة التايمز.   املجالت الدولية عالية التأثري

 ( تصنيف كيو أس) التايمز( الربيطاين للجامعات15جدول  )

 النسبة املؤرش املعيار

 جودة البحث
 40% (Peer Review )تقويم األقران

 %20 معدل النرش لكل عضو هيئة التدريس

 %10 جهات التوظيف تقويم توظيف اخلرجيني

 النظرة العاملية للجامعة
 %5 أعضاء هيئة التدريس العامليني

 %5 الطلبة العامليون

 %20 نسبة الطلبة إىل أعضاء هيئة التدريس جودة التعليم

 %100 املجموع

%( ومن خالل البحث والدراسة 40ومن خالل اجلدول السابق يتضح أن جودة البحث ) 

 البحث العلمي حسب تصنيف التايمز من خالل ما ييل: يفحول موقع اجلامعة اإلسالمية 
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 .تصنيف اجلامعة اإلسالمية وفق جملة التايمز -1

 (Times)( تصنيفات اجلامعات وفق جملة تايمز 16جدول رقم )

 

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.2.2.5


 خالد حممد حممود النجار /د

 م2019( 2( العدد )2املجلد )

 

210 
 

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.2.2.5 

 املجلة الدولية للبحوث يف العلوم الرتبوية

 

من اجلدول السابق اختفاء اجلامعة اإلسالمية من النرش للبحث العلمي وفق جملة ويتضح 

تايمز ومقارنة باجلامعات املحلية ال يوجد تواجد  وكذلك مقارنة باجلامعات الدولية ال يوجد 

 مؤرشات.

ومن خالل النتائج السابقة واالطار النظري للبحث والدراسات السابقة يمكن أن تعزى 

 بقة وتفسريها اىل ما ييل:النتائج السا

 عدم اتباع ثقافة تقويم األقران بشكل صحيح أسوة باجلامعات املحلية واجلامعات العاملية. 

التي هبا مؤلف دويل واحد مشارك  اإلسالمية إمجايل منشورات جملة بحوث اجلامعةقلة نسبة  

 .عىل األقل

كلية  -اجلامعة اإلسالمية حيث يتوفر فقط ) كلية العلوم يفالكليات العلمية مستحدثة  

 كلية اهلندسة(. –احلاسب 

نسبة اإلشارة لبحوثهم يف البحوث العاملية عدم تفعيل املوقع االلكرتوين للجامعة حيث  

 (du.sa/Page/index/21449https://iu.e. )األخرى بالنسبة لكل أستاذ باجلامعة

اآلونة األخرية مل يتم اعالن عىل مواقع اجلامعة بعض البيانات التي تساعد املختصني عىل  يف 

نسبة عدد الطالب إىل عدد األساتذة يف اجلامعة، مدي التزام  التنافس الدويل كحساب

 .اجلامعة الناجحة باملهمة التعليمية

 

 المية التي تتمثل يف التصنيفات العاملية؟ما السمعة األكاديمية للجامعة اإلس

التصنيفات العاملية حيث تؤثر نتائجها عىل  السمعة األكاديمية  يفللسمعة األكاديمية دور كبري 

للجامعة، وعىل مدى قدرهتا عىل استقطاب الطلبة، حيث توفر هلم املعلومات التي حيتاجون اليها 

أفضل وجه، والدفع نحو الوصول إىل مصاف العاملية،  الختبار اجلامعة التي تلبي احتياجاهتم عىل

يقوم ، ووحتقيق املزيد من الشفافية، وتشجيع اجلامعات عىل حتسني نوعية براجمها وتطوير جودة األداء

 :مؤرش موزعة عىل مخسة جماالت رئيسة هي 13هذا التصنيف عىل 

(Times Higher Education World University Rankings, 2015) 
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 )% من درجة تصنيف عام30تدريس: بيئة التعلم )بقيمة ال -

 (%30البحث: حجم والدخل والسمعة )بقيمة  -

 (%30االستشهادات: تأثري البحث )بقيمة  -

%(: وتشمل قدرة جامعة ملساعدة الصناعة عىل  2.5دخل الصناعة: االبتكار )بقيمة  -

اجلامعة من املؤسسات  االبتكارات واالخرتاعات واالستشارات ومقدار الدخل الذي جتنيه

إىل أي مدى استعداد الرشكات لدفع ثمن البحوث وقدرة "الصناعية. ويشري االبتكار 

 .اجلامعة عىل استقطاب التمويل يف السوق التجاري التنافيس

%(: ويشمل هذا املجال ثالث 7.5النظرة الدولية: املوظفني والطلبة والبحوث )بقيمة  -

للمجال ككل، ومتثل هذه املؤرشات الثالثة  (%7.5) بإمجايل (%2.5)مؤرشات لكل منها 

 :فيم ييل

هذه الفئة تنظر إىل التنوع يف احلرم اجلامعي، وإىل أي درجة يتعاون مع الزمالء األكاديميني 

الدوليني عىل املشاريع البحثية و قدرة اجلامعات عىل جذب الطالب اجلامعيني وطالب الدراسات 

اء الكوكب و يقاس هذا العامل من نسبة الدولية للطالب املحليني التنافس جلذب العليا من مجيع أنح

 .أفضل أعضاء هيئة التدريس من مجيع أنحاء العامل

ضوء  يفومن خالل عرض ما ييل تتضح السمعة األكاديمية للجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة 

 التصنيفات العاملية.
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 (Times)اجلامعات وفق جملة تايمز  العاملية التصنيفات يف تتمثل التي اإلسالمية للجامعة األكاديمية السمعة( 17جدول رقم )
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 جملة حيث السمعة األكاديمية وفق  اإلسالمية اجلامعة اختفاء السابق اجلدول من ويتضح

 يوجد ال الدولية باجلامعات مقارنة وكذلك  تواجد يوجد ال املحلية باجلامعات ومقارنة تايمز

 .مؤرشات

ومن خالل النتائج السابقة واالطار النظري للبحث والدراسات السابقة يمكن أن تعزى 

 النتائج السابقة وتفسريها اىل ما ييل:

قلة املؤرشات العامة والفرعية املتعلقة باجلامعة اإلسالمية عرب املواقع اإللكرتونية أسوة  -

 باجلامعات املحلية والدولية األخرى.

 سب االستشهاد بمواقع اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة.قلة ن -

قدرة جامعة ملساعدة الصناعة عىل االبتكارات عدم ظهور بيانات داعمة للجامعة حتث عىل  -

 .واالخرتاعات واالستشارات

قدرة اجلامعة عىل استقطاب التمويل يف السوق من خالل مواقع اجلامعة االلكرتوين مل يظهر  -

 .افيسالتجاري التن

 يفومدى املشاركة  املوظفني الدوليني إىل املوظفني املحليني عدد نسبةعدم حتديد وتوضيح  -

 .املشاريع البحثية
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 Academic Ranking of world Universities by                     أوال  : تصنيف شنغهاي: 

ولقبه ، Universities (Academic Ranking of World) وهو الرتتيب األكاديمي للجامعات العاملية

وهو تقرير يصدر من مركز بحوث اجلامعات العالية العاملية التابعة ملعهد  (ARWU) باالختصار

بحوث الرتبية والتعليم العاملية يف )جياو تونغ( بشانغهاي تعتمد طريقة تصنيف شنغهاي عىل أربعة 

 (Academic Ranking Of World Universities, 2015) معايري رئيسة هي

 عايري تصنيف جامعة جايو تونج شانغهاي( م18جدول  )

 النسبة الوصف املعيار

 10% اخلرجيني الفائزين بجائزة نوبل أو جوائز فيلد للرياضيات جودة التعليم

نوعية أعضاء هيئة 

 التدريس

 20% أعضاء هيئة التدريس الفائزين بجائزة نوبل أو جوائز فيلد للرياضيات

 20% بأبحاثهمكثرة الرجوع أو  االستشهاد 

 20% األبحاث املنشورة يف أفضل جمالت الطبيعة والعلوم

خمرجات البحث 

 العلمي

 20% األبحاث املنشورة يف أفضل جمالت الطبيعة والعلوم

 20% األبحاث املذكورة يف كشاف العلوم االجتمعية و الكشاف املرجعي للعلوم املوسع

 10% حلجمهاأداء اجلامعة بالنسبة  حجم اجلامعة

 100% املجموع

 

 

 ((King Abdulaziz University (: تطور الرتتيب العاملي ملؤرش شانغهاي للجامعات باململكة العربية السعودية2شكل )
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 (King Saud University) (: تطور الرتتيب العاملي ملؤرش شانغهاي للجامعات باململكة العربية السعودية3شكل )

 

 King Abdullah University of) الرتتيب العاملي ملؤرش شانغهاي للجامعات باململكة العربية السعودية(: تطور 4شكل )

Science  and Technology) 

 

 King Fahd University of (: تطور الرتتيب العاملي ملؤرش شانغهاي للجامعات باململكة العربية السعودية5شكل )

Petroleum & Minerals)) 
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 Webometrics: World Universities' Ranking on the web:تصنيف ويب ماتركس ا:      ثاني  

by Cybermetrics Lab 

 webometricsويب ماتريكس 

Excellence 

 التفوق

Openness 

 االنفتاح

Impact 

 التأثري

Presence 

 احلضور

Country 

Rank 

ترتيب 

 البلد

Continental 

Ranking 

التصنيف 

 القاري

World 

Ranking 

التصنيف 

 العاملي

Universities N 

255 1012 836 282 1 1 424 
King Saud 

University 1 

5777 3958 4482 6606 21 180 5119 
Islamic 

University of 

Al Madinah 
2 

793 1529 6043 2331 5 14 1522 Ain Shams 

University 3 

1294 765 2473 58 1 10 1220 University of 

Jordan 4 

159 256 359 1370 21 84 231 University of 

Liverpool 5 

67 19 52 218 36 38 43 Boston 

University 6 

115 171 189 
581 
 

8 8 136 
University of 

Western 

Australia 
7 

942 903 483 88 1 15 629 
National 

University of 

Colombia 
8 

باملدينة املنورة حيث السمعة األكاديمية  اإلسالمية اجلامعة تواجد  السابق اجلدول من ويتضح

(، 5119األخرى  وفق التصنيف العاملي حظيت عىل املرتبة ) باجلامعات ومقارنة تايمز جملة وفق

( 6606(، ووفق احلضور حظيت )21(، ووفق ترتيب البلد حظيت )180والتصنيف القاري حظيت )

 (.5777( ووفق التفوق حظيت )3958ظيت )(، ووفق االنفتاح ح4482ووفق التأثري حظيت )

ومن خالل النتائج السابقة واالطار النظري للبحث والدراسات السابقة يمكن أن تعزى 

 النتائج السابقة وتفسريها اىل ما ييل:

 2030بداية التوجه باخلطة االسرتاتيجية اجلديدة وفقر رؤية  -

 خطة اجلامعة.التطوير الشامل حيث االعتمد املؤسيس والرباجمي وفق  -

للجامعة اإلسالمية من علوم  النظرة الدوليةإقامة العديد من الندوات التي حتث عىل تغري  -

 اهلندسة( –احلاسب  –رشعية فقط اىل فتح كليات علمية أخرى مثل ) كلية العلوم 
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ا الستحداث  يفمنسويب اجلامعة االسمية  إمجايل منشوراتزيادة نسبة  -                           الفرتة األخرية نظر 

 واألكاديمية. اإلداريةبعض النظم 

 .أفضل األساتذة من خمتلف أرجاء العامل الفرتة األخرية اىل استقطاب يفالتوجه  -

 استقطاب أفضل الطالب من الدول األخرى نسبة اىل عدد الطالب املحلني -

 (QS Stars)                           ثالث ا : تصنيف ستار كيواس

 
: مل تظهر اجلامعة اإلسالمية وفق هذا التصنيف أسوة QS Stars)موقع )ومن خالل تتبع 

 بباقي اجلامعة العربية واملحلية.
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                                                رابع ا تصنيف التايمز لرتتيب جامعات التعليم العايل
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وفق جملة  حيث السمعة األكاديميةويتضح من اجلدول السابق اختفاء اجلامعة اإلسالمية 

تايمز ومقارنة باجلامعات املحلية ال يوجد تواجد  وكذلك مقارنة باجلامعات الدولية ال يوجد 

 .للسمعة األكاديمية مقارنة بباقي اجلامعات العربية واملحلية والدولية مؤرشات

ومن خالل النتائج السابقة واالطار النظري للبحث والدراسات السابقة يمكن أن تعزى 

 السابقة وتفسريها اىل ما ييل:النتائج 

هي إحدى الوحدات التابعة لوكالة  عمدة البحث العلمي:اآلونة األخرية تم استحداث  -

 عمدة الشؤون العلمية، 

تشجيع أعضاء هيئة التدريس وغريهم من الباحثني عىل إجراء البحوث العلمية عدم  -

هم من إهناء أبحاثهم يف جو علمي املبتكرة، وهتيئة الوسائل واإلمكانات البحثية هلم لتمكين

 مالئم يضمن حتقيق رؤية اجلامعة ورسالتها.

دعم البحوث التي تسهم يف حتقيق أهداف اجلامعة وختدم رسالتها العلمية ورؤيتها  عدم  -

 املستقبلية.

إعداد البحوث والدراسات العلمية األصيلة واملبتكرة التي تسهم يف إثراء املعرفة وختدم قلة  -

ة وإجياد احللول العلمية اجلامعة                                                                      واملجتمع كدراسة الظواهر والقضايا االجتمعية امللح 

 والعملية املناسبة هلا والعمل عىل تطويرها.

اكتشاف الباحثني املتميزين يف وقت مبكر وتشجيعهم ومساندهتم ليكونوا  عدم التوجه يف -

ة والوطن يف شتى جماالت                                                         ركيزة أساسية للبحث العلمي يف اجلامعة مما ي سهم يف تقدم اجلامع

  املعرفة.

قلة نرش املعلومات األكاديمية عرب موقع عمدة البحث العلمي املذكور  -

https://iu.edu.sa/Page/index/21449).) 

العلمية البحوث والدراسات عدم متابعة نرش اإلنجازات لوحدات اجلامعة التي هتتم ب -

 ، وعىل سبيل املثال املنشور عىل موقع اجلامعة فقط ما يىلخالل آخر مخس سنوات

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.2.2.5
https://iu.edu.sa/Page/index/21449)
https://iu.edu.sa/Page/index/21449)


 خالد حممد حممود النجار /د

 م2019( 2( العدد )2املجلد )

 

220 
 

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.2.2.5 

 املجلة الدولية للبحوث يف العلوم الرتبوية

 

 
 

 

 دعم برامج أحد هو برنامج دعم أعضاء هيئة التدريس اجلدد ) بناء ( : ـحيث يعد 

هة اجلامعة يف البحثية املرشوعات  مساعد أستاذ درجة عىل هم ممن اجلدد، التدريس هيئة ألعضاء        املوج 

وات، وهيدف إىل تشجيع الباحثني اجلدد ومساندهتم يف بداية سن ثالث من أكثر تعيينهم عىل      يمض   ومل

مشوارهم البحثي مما يضمن استمرارية نشاطهم البحثي بعد مرحلة الدكتوراه، وقد بدأ تنفيذ هذا 

 هـ.1435الربنامج يف عام 

أحد الربامج التي تنفذها  هو برنامج البحوث والدراسات الوطنية ) تنمية ( : وكذلك  

العمدة وتعنى بالبحوث والدراسات املتعلقة باملجاالت التي ختدم اجلامعة واملجتمع كدراسة الظواهر 

ة ملعاجلتها وإجياد احللول العلمية والعملية املناسبة هلا، وقد بدأ                                                                                            واملشكالت والقضايا االجتمعية امللح 

 هـ1436تنفيذ هذا الربنامج يف عام 
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https://iu.edu.sa/Page/index/21449)) 

كان عدد إفادات  :وكذلك جار العمل عىل خدمة الباحثني من خالل قاعدة املعلومات -

براءات املوضوعات للباحثني من عدد من اجلامعات املحلية بواسطة قاعدة املعلومات 

 هـ عىل النحو التايل:1436هـ ، و1435البحثية يف اجلامعة خالل آخر عامي 

 

ا املدعومة البحوث ملخصات ار إعدادوج  ملخصات عمل تم:          إلكرتوني ا إلتاحتها       متهيد 

زة املدعومة للبحوث  وتسليمه إنجازه تم ما آخر حتى البحثية املرشوعات دعم برامج بداية منذ        املنج 

ا بالعمدة، العلمية والدراسات البحوث لوحدة بحوث من  صفحة عىل امللخصات هذه إلتاحة       متهيد 

 حيتاجون ما إىل الوصول يف عليهم والتسهيل الباحثني إلفادة للجامعة، اإللكرتوين املوقع عىل العمدة

 .أبحاث من

 توصيات البحث

 االهتمم والعمل عىل الوصول إىل التصنيفات العاملية األكاديمية. 

 يفتشجيع البحث العلمي يف اجلامعة اإلسالمية عىل كافة التخصصات والنرش باسم اجلامعة،  

 .املجالت العلمية التي هلا تأثري، وتشجيع الباحثني يف املؤمترات العلمية واألبحاث

 العلمي. بالبحث املهتمة واملنظمت اجلدد الطالب العمل عىل استقطاب 

 املؤمترات واملشاركات العلمية وال يكتفي باحلضور. تشجيع عضو هيئة التدريس عىل حضور 

 إقامة ورش العمل الفعلية والتطبيقية للتعرف التصنيفات العاملية للنهوض باجلامعة. 

العمل عىل دعم أعضاء هيئة التدريس ومن يرغب بالنرش ومساعدهتم بالتواصل مع اهليئات  

 واملجالت املعنية.
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معة وكل املراكز والوحدات التابعة للجامعة بتقديم كافة العمل عىل دعم البحث العلمي باجلا 

 اخلدمات ألعضاء هيئة التدريس ومساعدهتم عىل إجراء البحوث العلمية.

ضمن قواعد البيانات احلث بتدويل الدوريات العلمية التي تصدر عن اجلامعة والعمل عىل  

 .العاملية
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 املراجع العربية

 ( التعريف بت2004أبو خلف، نادر ) صنيف اجلامعات وارتباطه بالنوعية، ورقة عمل بمؤمتر

 التوعية يف التعليم اخلاص الفلسطيني، جامعة القدس املفتوحة.

 ( التعريف بتصنيف اجلامعات وارتباطه بالنوعية، ورقة عمل ملؤمتر 2004أبو خلف، نادر )

يف جامعة  النوعية يف التعليم اخلاص الفلسطيني، برنامج الرتبية وإدارة ضبط النوعية

جامعة القدس  5/7/2004-3القدس املفتوحة، الفرتة من 

http://www.usenwes.com/u5news/edu/collge/eohome.htm. 

 ( املتطلبات الرتبوية لالرتقاء برتتيب اجلامعات املرصية 2016أمحد، سمح حممد سيد )يف 

 قسم أصول الرتبية.  -التصنيفات العاملية، جامعة املنصورة، كلية الرتبية. 

 ضوء معايري يف املرصية اجلامعات ترتيب لواقع تقويمية ( دراسة2012يس ) أمحد، سهام 

 8 ع , 19 مرص، مج– العربية الرتبية للجامعات، مستقبل العاملية التصنيف

 العاملي جلامعات الدارسني السعوديني يف اخلارج ( لتصنيف 2013سيف )  بنت األمحدي، عائشة

 ع. , 14 البحرين، مج– والنفسية الرتبوية العلوم :الواقع واملأمول، جملة

 ( تعبئة موارد مالية إضافية لتلبية متطلبات التصنيفات العاملية 2017إسمعيل، طلعت حسيني )

 (.95)مرص،ع –ازيق للجامعات، دراسات تربوية ونفسية : جملة كلية الرتبية بالزق

 ( كيف ختتار اجلامعة األمثل يف منطقة الرشق األوسط وشمل أفريقيا 2012األمريكية، اجلامعة )

 .بالشارقة األمريكية اجلامعة منشورات األمور، وأولياء للطلبة عميل دليل –

  ( تقرير 2013)برنامج األمم املتحدة اإلنمئي والصندوق العريب لإلنمء االقتصادي واالجتمعي

، نيويورك: املكتب اإلقليمي للدول "نحو إقامة جمتمع املعرفة"التنمية اإلنسانية العربية 

 العربية.
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 (دليل ضمن اجلودة واالعتمد للجامعات العربية أعضاء 2008احلاج، فيصل عبد اهلل ، آخرون )

 .12م، ص2008ه املوافق 1429االحتاد، لألمانة العامة ألحتاد اجلامعات العربية، 

 ( العالقة بني العدل املعلومايت األكاديمي والتصنيف العاملي األكاديمي 2016) فيرجب، مصط

 10 ع،  16 س: العدد/املجلد مرص–للجامعات : دراسة استطالعية، الثقافة والتنمية 

 عىل ( تصنيف اجلامعات : األسس النظرية و املنهجية و التأثري 2012) بنت العابدين، إقبال زين

 8 السعودية، ع– العايل للتعليم السعودية التعليم العايل العاملي، املجلة

 ( واقع اجلامعات العربية يف التصنيف الدويل 2016سليمن،  بلعور )– جملة نموذجا اجلزائر 

 دحلب سعد جامعة - البرشية و االقتصادية التنمية خمرب - البرشية والتنمية االقتصاد

 13،ع 13ع ، اجلزائر - البليدة

  ،ليلية ( نظم التصنيف العاملية للجامعات العربية املتميزة : دراسة حت2016) أمحد فايز أمحدسيد

إدارة املعلومات والتوثيق  -مقارنة، جملة املكتبات واملعلومات والتوثيق يف العامل العريب 

 5مرص ، ع -جامعة الدول العربية  -والرتمجة 

 ( اجلودة يف املؤسسات والربامج اجلامعية، عمن، األردن.2014شاكر، سوسن ) 

 ( التصنيفات الدولية 2011صائغ، عبد الرمحن أمحد ) ،للجامعات، جتربة اجلامعات السعودية

املجلة السعودية للتعليم العايل، جامعة امللك سعود، وزارة التعليم العايل باململكة العربية 

 ( الرياض.5السعودية، مركز البحوث والدراسات ع)

 ( اجلامعات العربية بني اجلودة الشاملة وشهادات اجلودة، 2012عبد احلميد، وائل شحاتة )

( 10( عدد )5العربية لضمن جودة التعليم اجلامعي، احتاد اجلامعات العربية، جملد ) املجلة
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 ( تأثري النرش الدويل عىل ترتيب اجلامعات يف التصنيفات 2015عبد العزيز، كريمن بكنام صدقي )

 ، مارس37، عCybrarians Journalالعاملية : جامعة القاهرة نموذجا، 

 ( التصنيفات العاملية للجامعات : نمذج خمتارة من 2015ام صدقي )عبدالعزيز، كريمن بكن

 -جملة املكتبات واملعلومات والتوثيق يف العامل العريب  اجلامعات العاملية و العربية و املرصية،

 3،عمرص -جامعة الدول العربية  -إدارة املعلومات والتوثيق والرتمجة 

 ( البحث العلمي يف مؤسسات التعليم اجلامعي: مدخل لتطوير 2010عبداملطلب، أمحد حممود )

الدويل الثاين )  -املؤمتر العلمي السنوي العريب اخلامس  األداء البحثي يف هذه املؤسسات،

واالكاديمي يف مؤسسات التعليم العايل  االجتاهات احلديثة يف تطوير اآلداء املؤسيس

 1مج  , مرص -النوعي يف مرص والعامل العريب ( 

 ( تأثري البوابات اإللكرتونية والنرش الدويل عىل 2015عصاصه، غازي حممد راتب وآخرون )

ترتيب جامعة بنها يف التصنيفات العاملية،  املؤمتر العلمي األول للمكتبات بجامعة بنها، 

 نوفمرب 25-24 "كتبات اجلامعية يف األلفية الثالثةحتديات امل"

 ( شفا تصنيف مستوى اجلامعات السورية عامليا، أين نحن من التعليم 2011عمري، معتصم )

 شهر ترشين الثاين  -(69العدد ) -العايل؟، قضايا معلوماتية

 ( التصنيفات الدولية للجامعات وموقف اجلامعات العربية، 1432الفيصل، بسمن ) املجلة

السعودية للتعليم العايل، جامعة امللك سعود، وزارة التعليم العايل باململكة العربية 

 (1432( الرياض، رجب )5السعودية، مركز البحوث والدراسات العدد)

 ( االعتمد األكاديمي وغياب اجلامعات العربية عن التصنيف 2014قحوان، حممد قاسم عىل )

 1 مرص،ع– رفةواملع القراءة العاملي، جملة

   ( واقع اجلامعات العربية واإلسالمية من التصنيفات العاملية، 2015كريم، أمحد ثابت هالل )

رؤية مهنية لتصميم ووضع معايري أكاديمية موحدة لتصنيف اجلامعات العربية 
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 املجلة الدولية للبحوث يف العلوم الرتبوية

 

واإلسالمية، ورقة عمل املؤمتر الدويل األول جلامعة النهضة ببنى سويف بالتعاون مع 

س بمليزيا حول تطوير التعليم العايل يف العامل العريب واإلسالمي يف عرص العوملة جامعة برلي

 فرباير  24-23واملعرفة بنى سويف، 

 ( العوامل املؤثرة يف رتب اجلامعات املرصية يف الرتتيبات الدولية 2008حممد، مجال مصطفي )

 مرب.، ديس2للجامعات، جملة قطاع الدراسات الرتبوية، جامعة األزهر، ع

 ( رأس املال البرشي يف اجلامعة بني آليات االستثمر فيه وإشكالية قياس 2017مدفوين، هنده )

أدائه : نموذج مقرتح للقياس وفقا ملؤرشات التصنيف العاملي للجامعات وأبعاد بطاقة 

 2 ، عاجلزائر -جامعة اجللفة  -جملة دراسات وأبحاث  التقييم املتوازن،

 ( آليات تطوير اجلامعات عىل وفق عيار 2015مظلوم، قاسم حممد )SYMONDS 

QUAEQUARELLI –QS  جامعة بغداد أنموذجا جملة الغري للعلوم االقتصادية

 33العراق،ع -جامعة الكوفة  -كلية اإلدارة واالقتصاد  -واإلدارية 

 ( نشأة اجلام2010هادي، رياض عزيز ) ،2. املجلد "سلسلة ثقافة جامعية"عات وتطورها ،

 .27-3، مركز التطوير والتعليم املستمر، جامعة بغداد، بغداد، العراق، ص 2العدد 

 ( نظام ويبومرتيكس 2012اهلاشم، عادل عودة وآخرون )"Webometrics"  لرتتيب اجلامعات

ق جديدة للدراسات عىل اإلنرتنت حتليل وصفي نقدي لرتتيب اجلامعات العربية، آفا

 ع. , 24 مج مرص، –التجارية 

 ( وكالة الوزارة للتخطيط واملعلومات اإلدارة العامة 2013/1439وزارة التعليم العايل )

 ،( الرياض.4لإلحصاء، اجلامعات السعودية عىل اخلارطة الدولية )ط

 ( اجلامعات 2013وزارة التعليم العايل باململكة العربية السعودية ) السعودية عىل اخلارطة

 الدولية، اإلدارة العامة للتخطيط واإلحصاء الريايض.
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 ( التصنيفات العاملية للجامعات و موقع اجلامعات العربية 2013ويح، حممد عبد الرازق إبراهيم )

 3 ج , 41 ع السعودية، –منها : رؤية نقدية، دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس 

  (أمهية مؤرشات األداء يف تصنيف اجلامعات عىل 2015باخت وآخرون )ياسني، سامر إبراهيم

املستوى العاملي: دراسة حتليلية الجتاهات مدراء اجلامعات السودانية احلكومية، مؤمتر 

قياس األداء وتطبيق نظام املؤرشات الرئيسية يف تعزيز اجلودة الشاملة يف جامعات الوطن 

 4هـ، 1436مجادي األويل 13-11رة، املجلد األول العريب : جامعة طيبة املدينة املنو

  ، الرياض2015مارس 
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