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:المستخلص

ميةالعالتصنيفاتفيالعربيةالجامعاتمرتبةعلىمعنويا ًالمؤثرةمؤشراتاهمدراسةهوالورقةهذهمنالغرض

تحسينبمنهجيةوالبحث(جامعة50اعلى)واالقليميةالعالميةالجامعاتمنمتقدمةالمراتبذاتالجامعاتمعومقارنتها

فيغايةيمـةقذاتالمعلوماتويوفرلها،والضعفالقوةنقاطالجامعاتتقييماوتصنيفيشخصاذ.الجامعاتتلكمرتبة

منالعديدان.الجامعاتتلكاداءكفاءةوتطويرتحسينلغرضالجامعيــةالتعليميــةالسياســاتصانعيلمسـاعدةاالهمية

واعتماديةالتنافسقدرتهاعلىالحفاظأجلمنالخارجيأوالداخليالتقييمبأجراءتقومالبحثيةوالمؤسساتالجامعات

tةاالحصائياالختباراتواعتمدت.الشاملةالجودةادارةمقاييسباستعمال،مرجعيةكقيمةالعالـمجامعـاتأفضـل

الجامعاتةمرتبتحسينلغرضاالستنتاجاتمنمجموعةالبحثاليهتوصلماواهم.البحثفرضيةمعنويةلتشخيص

لمنشورةاالبحوثعدداناهمهااالمثل،القرارباتخاذالقرارصانعيومساعدةللجامعاتالعالميالتصنيففيالعربية

التصنيفاتفيالجامعاتومرتبةدرجاتعلىومباشركبيربشكلوتؤثراكبراالوزنتمتلكاالقتباسونسبةالعالمية

ضعفالعليا،المراتبذاتالعالميةوالجامعاتالعربيةالجامعاتبعضدرجاتومقارنةتحليلنتائجبينتوكذلكالعالمية

معقارنةمالعربيالجامعاتمرتبةضعفالىأسفراالكاديمييناعدادالىواالقتباسالمنشورةالبحوثنسبتيوقلة

.واإلقليميةالعالميةالجامعات



:للجامعاتالعالميةالتصنيفات

األكاديميينمنالراجعةوتغذيةعامةإحصائياتعنفضالالمختلفة،والمؤشراتالمعاييرمنمجموعةالىاستناداتنازلياالجامعاتترتيبيتم

يتماذالمختلفةيرالمعايمنعددعلىتعتمدالجامعات،تصنيففيعالمياالمعتمدةالتصنيفاتمنالعديدهنالك.المؤسساتتلكوخريجيوالطلبة

أهممناقشةوتم.المستعملةالمعاييرمنالمستخرجةالدرجةمجموعضوءعلىالتصنيفيتمثمومنمؤشر،أومعيارلكلمعينوزنوضع

:كاالتيوهيشيوعا ًواكثرهاللجامعاتالعالميةاالكاديميةالتصنيفات

:QSتصنيف

بالتعليــمتتعلــقاستراتيجيةجوانــبأربعــةويغطــي2004عامالتصنيفهذاوبدأالعالمفيالجامعاتتصنيفاتاهممنQSتصنيفيعد

التايمــزلجريــدةالتعليمــيالملحــقعــنالمؤشــرويصــدر.والعالميــةالتعليميــة،والكفــاءةللتوظيـف،والقابليـةالعلمـي،البحـث:وهـيالعالــي

Quacquarelli""سـايموندزكواكواريلـيمؤسسةمـعباالشتراكتصـدركانـتالتـيالبريطانيـةالمنشــوراتإحــدىوهــي Symonds

أفضلمعتتعاطىالتصنيفمنهجيةان.العالمفيجامعة800ألفضلسنويتصنيفوهولندن،البريطانيةالعاصمةفيومقرهابالتعليمالمختصة

Top"العالمفيالجامعات University"،كاالتيهيمعاييرستالىوتستند:

40رأياستطالععلىوتعتمداالكاديميةالسمعة%

10رأياستطالععلىويعتمدالعملاربابسمعة%

20"البحوثمناالقتباسنسبة"العلميالبحث%

20الطلبةعددالى"األكاديميين"التدريسييننسبة%

5االجــــــــــــانبالتدريسييننسبة%

5االجـــــــــــــانبالطلبةنسبة%



التوصيف الرمز الوزن المعايير

دزعدد خريجين الجامعة الحاصلين على جائزة نوبل وفيل Alumni 10% مجودةًالتربيةًوالتعلي

دزعدد اكاديمين الجامعة الحاصلين على جائزة نوبل وفيل Award 20% جودةًالتدريسيين

عدد االكاديمين األكثر استشهادا بابحاثهم في المجاالت

المتنوعة

HiCi 20%

أو العلمية ( Nature )عدد نشر المباحث في الطبعية

(Science)

N&S* 20% نتائجًالبحوث

 ( SCIE)عدد المباحث في فهرس استشهاد العلمية

(SSCI)وفهرس استشهاد العلوم االجتماعية

PUB 20%

ة معدل تصرفات تدريسيين الجامعة لدرجات األهداف الخمس

األعلى

PCP 10% ةمعدلًتصرفاتًاألساتذ

:العالميةلجامعاتاألكاديميالتصنيف

Academicباسماختصاراوالمعروفاألكاديميةباألوساطانتشاراالتصنيفاتأكثرالتصنيفهذايعد Ranking of World

Universities (ARWU)فيالحكوميةالبحثيةالجامعاتإحدىهيتونغجياوشانغهايجامعة)تونغجياوشانغهايجامعةقبلمنيصدر

يالتالمتميزةالمشاريعأحدوهووحيدبشكلاليونسكوتعتمدهالذيالعالملجامعاتاألكاديميالتصنيف.2003العاممنذ(الشعبيةالصينجمهورية

:االتيةالمعاييركفاءةحسبالجامعاتفياألكاديميالمستوىتحليلإلىخاللهمنالجامعةتسعى

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A_%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85


:النتائج

خاللمنةالشاملالجودةادارةلمنهجيةوفقا ًالعالميةالجامعاتأفضلمعومقارنتهاالعربيةالجامعاتاداءتقييملغرض

QSتصنيففيمعتمدةمؤشراتاهماعتمدت،"Benchmarks"مرجعيةقيمةالرصينةالعالميةالجامعاتتلكاتخاذ

نسبةاالقتباس،السفير،مجالتفيالمنشورةالبحوثالتدريسيين،عددالجامعات،مرتبة)وهي2016-2015لعام

االجانب،التدريسيينسبةناالجانب،الطلبةنسبةلتدريسيين،االقتباسنسبةلتدريسيين،البحوثنسبةلطلبة،التدريسيين

رصينةبيةوعرواقليميةعالميةجامعةعشرلثنتي(الطلبةعددالىاعتمادا ًالجامعةحجمللجامعة،البحثنوعتصنيف

والجامعات2015لعامQSوتصنيفARWUالعالميةلجامعاتاألكاديميالتصنيففيمتقدمةمراكزلهاالتيورائدة

بوسطن،شنغهاي،)وجامعات13المركزعلىالحاصلةكورنيلوجامعةاالولالمركزعلىالحاصلةهارفردجامعةهي

االردنية،بغداد،)جامعاتعنفضالالتصنيفذلكفيجامعة500افضلضمن(القاهرةفهد،الملكاسطنبول،طهران،

الجامعاتاختياروتم.2015لعامالعالميةلجامعاتQSتصنيففيجامعة800افضلضمن(شمسعيناإلسكندرية،

تمادواعالعربيةالمنطقةعلىمؤثرةاقليميةوجامعتينالعالممستوىعلىجامعة(50)خمسيناعلىتضمنتفائقةبعناية

وكماامعاتالجتلكوعراقةسمعةالىاستناداالعربيةللجامعاتممثلةكعينةشيوعا ًواكثرهاالعربيةالجامعاتمنعدد

ياناتوالبواالقتباسالمنشورةالبحوثفيماسكوبسبياناتقاعدةاحصائيةاعتمادتماذ،(2)رقمالجدولفيموضح

.البحثقيدالزمانيلحدللمؤشراتQSتصنيففيالمعتمدة



Criteria

University 

Ranking Faculty paper

Paper 

per 

faculty

Citations 

per 

Faculty

Faculty 

Student 

Ratio

International 

Faculty

International 

Students Research Size

Harvard 2 4,184 67,461 16.1 117.2 19.3 52.1 22.8 VH L

Cornell 17 2,688 33,763 12.6 74.7 12.5 34.7 19.6 VH L

Shanghai 70 3,535 47,701 13.5 52.4 9.2 24 6.6 VH XL

Boston 91 3,071 22,252 7.2 42.3 22 4.7 22 VH L

King Fahd 199 4,972 17,824 3.6 10.2 15.7 42.9 8.7 VH XL

Tehran 551-600 1,842 17,307 9.4 27.8 5.6 2.2 1.2 VH XL

Istanbul 

Technical 551-600 2,249 6,362 2.8 9.1 6.6 2.0 4.2 VH XL

Cairo 501-550 14,518 11,619 0.8 1.7 7.0 0.8 3.3 LN XL

Jordan 601-650 2,200 3,383 1.5 2.8 7.0 12.3 15.3 LN XL

Baghdad 651-700 7,066 1,148 0.2 0.2 10.4 0.3 0.2 LN XL

Alexandria 701+ 7,402 5,015 0.7 1.6 5.2 0.6 3.4 LN XL

Ain Shams 701+ 10,383 6,604 0.6 1.4 5.1 3.7 1.9 LN XL
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.يمثل نسبة البحوث المنشورة الى األكاديميين للجامعات قيد البحث(2)شكل 
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يمثل اجمالي عدد البحوث المنشورة واألكاديميين للجامعات قيد البحث(4)شكل



لغرضtاختباراستعملالعالميةاالمعاييروفقتعملالجامعاتايعنالكشفلغرض

البحثيوالعلميالنتاجفيمعنويةفروقهنالكتنصالتيالبحثفرضيةاختبار
والصيغ(1)المعادلةوباستعمالالرصينةالعالميةبالجامعاتمقارنةالعربيةللجامعات

نشرمعدلالمفترضالمتوسطويمثل11حريةوبدرجة0.05داللةوبمستوىtاختبار

تصنيفقييمتحسبعاليبدرجةتصيفهايكونالتيالرصينةالعالميةلجامعاتالبحوث
QSتصنيفتقييمنتائجدراسةوبعدQSالباحثتوصلعالمية،جامعة300الفضل
فانوعليه،5يبلغعاليالبحثبمجالالتصنيفبهيكونالذيالمقبولالمعدلان

:𝐻0:العدمفرضية:االتيةبالصيغةاالختباراوالبحثفرضية 𝜇 = الفرضية:5
:𝐻1:البديلة 𝜇 < بعدالبحثعينةضمنلجامعاتtاختبارنتائجيبين(3)والجدول5

والبالغdf=11حريةودرجة0.05معنويةبمستوىtلتوزيعالجدوليةبالقيمةمقارنتها
.1.79قيمتها



الجامعة الحسوبة zقيم  القرار االحصائية تحديد طرف االختبار

Harvard university 6.645667 Significate اعلى

Cornell university 4.550186 Significate اعلى

Shanghai university 5.089024 Significate اعلى

Boston university 1.317159 not 

Significate

ضمن منطقة القبول

King Fahd university -0.83819 not 

Significate

ضمن منطقة القبول

University of Tehran 2.634318 Significate اعلى

Istanbul Technical 

University

-1.31716 not 

Significate

ضمن منطقة القبول

Cairo university -2.51458 Significate ادنى

University of Jordan -2.09548 Significate ادنى

University of Baghdad -2.8738 Significate ادنى

Alexandria University -2.57445 Significate ادنى

Ain Shams University -2.63432 Significate ادنى



:نتائجتحليل
رغيالتقنيةفهد،اسطنبولالملكبوسطتن،جامعاتان(3)الجدولفيالمعنويةاختبارنتائجمنيتبين

ترضالمفالنشرمعدلضمنتلكفيالنشرمعدلانايالعدمفرضيةقبولالىيؤديوهذامعنوية
هاي،شنقكورنيل،هارفرد،وجامعات.عاليالبحثبمجالالجامعاتتلكتقييمدرجةتكونوعلية

االعلىوااليمينجهةمنالبديلةبالفرضيةقبولالعدمفرضيةرفضالىيؤديوهذامعنويةطهران
جامعاتالتلكتقييمدرجةتكونوعليهالمفترضالنشرمعدلمناعلىتلكفيالنشرمعدلاناي

(بغدادشمس،االسكندرية،عينالقاهرة،االردنية،)العربيةالجامعاتاما.جداعاليالبحثبمجال
انايىاالدناوااليسارجهةمنالبديلةبالفرضيةقبولالعدمفرضيةرفضالىيؤديوهذامعنوية
البحثبمجالالجامعاتتلكتقييمدرجةتكونوعليهالمفترضالنشرمعدلمناقلتلكفيالنشرمعدل

يصتشخلغرضالطبيعيالتوزيععلىاالختبارقيماسقاطيوضح(4)والشكل.محدوداوضعيف
.العالميةالجامعاتلتقييماالكاديميةالمعاييرحسبالمفترضلمعدلاالقربالنشرمعدالت



الختبار معنوية معدل النشر للجامعات قيد البحثtشكل يمثل توزيع 



Conclusions:االستنتاجات

:يمكن ايجاز اهم االستنتاجات التي توصلت اليها من خالل هذه الورقة بالمحاور االتية
بة الجامعة في تمتلك عدد البحوث المنشورة العالمية ونسبة االقتباس االوزن أكبر وتؤثر بشكل كبير ومباشر على درجات ومرت1.

.  اغلب التصنيفات العالمية للجامعات
وهي اقل من( عدا بعض الجامعات السعودية)معنوية معدل نشر البحوث العلمية لمعظم الجامعات العربية tاثبت نتائج اختبار 2.

على ضعف المعدل النشر العالمي المفترض وبشكل الكبير الذي ادى الى ان يكون تقييمها بمجال البحث يكون ضعيف مما يدل
ل من جامعة النتاج العلمي لتلك الجامعات، بينما معدل النشر في الجامعات العالمية واالقليمية يكون ضمن المعايير اذ تمتلك ك

ما ادى هارفرد، كورنيل، شنقهاي، طهران معدل نشر اكبر من المعدل المفترض مما جعل تقييمها بمجال البحث يكون عالي جدا م
امعات بوسطتن، الى حصولها على ترتيب اعلى في التصنيف العالمي وكلما كان معدل النشر اكبر يكون الترتيب افضل وكذلك ج

ذا البحث التي وعليه يتم قبول فرضية ه. الملك فهد، اسطنبول التقنية وذلك الن معدل معدل النشر فيها يساوي المعدل المفترض
عكس سلبًا على وجود فروق معنوية في النتاج العلمي والبحثي للجامعات العربية مقارنة بالجامعات العالمية الرصينة مما ين"تنص 

."مرتبة تلك الجامعات في التصنيف الجامعات العالمية
ة معدل النشر في جامعة الملك فهد يساوي او يطابق معدل النشر العالمي، بينما معدل النشر بالجامعان tبينيت نتائج اختبار 3.

.امعة بغداداالردنية هو االقرب بين الجامعات العربية االخرى لمعدل النشر العالمي وتلتها القاهرة واالسنكدرية وعين ششمس ثم ج
مرتبةضعفالعليا،المراتبذاتالعالميةبالجامعاتالعربيةالجامعاتبعضدرجاتمقارنةخاللمنالتحليلنتائجبينت4.

عددالىقياسًاسواالقتباالمنشورةالبحوثنسبةوقلةضعفبسببوذلكواإلقليميةالعالميةالجامعاتمعمقارنةالعربيالجامعات
.األكاديميين



يتوجبللجامعات،ةالعالمياالكاديميةالتصنيفاتفيمرتبهاعلىايجاباينعكسمماالعربيةالجامعاتفيواالقتباسالبحوثعددضعفلمعالجة1.
:االتياتباع

.iعنفضالفير،السالنشردارقبلمنالمعتدةالنشروضوابطمعاييرواعتمادعالميتأثيرمعاملعلىحصولهالغرضالعربيةالمجالتتأهيلاعادة

.والنشروتقييمللتقديمااللكترونياألنظمةاعتماد
.iiورويترزوتومسنالسفيرمجالتفيللنشرالباحثينتحفيز"ISI"ينللتدريسيالسنوياألداءتقييمفياعتمادهعنفضالحوافزنظامخاللمن.
.iiiالعالميةالتصنيفاتفيمتقدمةمراكزذاتوالعالميةالعربيةالجامعاتفياألكاديميينبينالمشتركالعلميالنشراعتماد.
.ivus"رويترزوتومسن"السفيرالناشر"ISI"العربيةالجامعاتباحثينقبلمن.
كقيمة"ARWU"العالميةلجامعاتاألكاديميالتصنيفاوQSتصنيففياالولىالخمسينالمراكزذاتالرصينةالعالميةالجامعاتاعتماد1.

لجامعاتالتحسينخطةفي"ARWU"وQSالعالميةتصنيفاتفيالمعتمدةالعالميةالمعاييراعتمادعنفضال"Benchmark"مرجعية

.العربية

االختصاصاتفياوخصوصاسياوشرقافريقيامنالطلبةعنفضالالعربالطلبةاستقطابخاللمنواألكاديميينللطلبةالتدويلنسبةرفع2.
.االسالميةوالعلومالعربيةاللغةواهمهااالنسانية

.األكاديمياالعتمادمجالفيالمعتمدينالدوليينبالخبراءاالستعانةخاللمنالعربيةالجامعاتالدائمالمالكتطوير3.

.واالبتكارالبحثبمجالالعلمياالنتاجالتشجيعلغرضاالساسيةالمستلزماتكافةوتوفيرالجامعيةالبيئةتحسين4.

.االنسانيةاالختصاصاتفيوخصوصااالنكليزيةباللغةالبحوثنشرعلىالتشجيع5.

النتاجمحدوديةوقلةالىيعودالعالميةالتصنيفاتفيالعربيةالجامعاتمرتبةضعفانالورقة،هذهمنالمستخرجةالمؤشراتنتائجاثبتت6.
الجامعاتقييملتالعالميةالمعاييرضمناووفقتعملالسعوديةالعربيةالمملكةجامعاتبعضانتبينوكذلكالجامعاتلتلكالعلميالبحث

.العالمية
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