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 مقدمة
 ، المجتمع فى الخدمٌة األنشطة أحد الجامعى التعلٌم قطاع ٌعتبر•

 بٌن المنافسة حدة تزاٌد الحالى الوقت فى الخدمٌة النشاطات وتشهد
 تعد لم المنافسة وهذه الواحد القطاع فى العاملة المإسسات
 تتم أصبحت بل ،واحدة بدولة الخاص الجغرافى الحٌز فى محصورة

 على لزاما أصبح العام الجو هذا ظل وفى ، الدولى المستوى على
 فإن وإال بقائها لضمان تتكٌف أن المحلى المستوى على الجامعات
 بقاء أن حٌث ، المنافسة مخاطر من مهددا سٌكون وجودها
 ، لها تنافسٌة قدرة ببناء مرهون العالمٌة األسواق فى الجامعات

 مركز الحتالل والسعً التنافسٌة بالقدرة االهتمام أصبح فقد ولذلك •
 جامعاتال إلٌها تسعى التى األهداف أهم من المنافسٌن بٌن متمٌز

 .والنامٌة منها المتقدمة العالم دول فى المعاصرة



 :للجامعات  التيافصية القدرة مفهوو: أوال
  تستطٌع التى الجامعات بؤنها نافسٌةالت قدرةال ذات الجامعات تعرف

  ،أو الزمن عبر التعلٌمٌة جودتها تحسٌن استمرارٌة على الحفاظ

 التنافسٌة مإشرات قٌم ارتفاع إلى ٌإدى مما ، علٌها الطلب زٌادة

  الترتٌب فى متقدمة مراكز على حصولها وبالتالى الجامعات اله

 . والبحثٌة األكادٌمٌة والمإسسات للجامعات العالمى

 :تنافسٌة القدرة الجامعات ذات فالوعلى هذا 

تمكن من تحقٌق نتائج تفوق المعدل الذى تحققه نظٌراتها فى ت•

 .نفس المجال 

تحقق أحسن نتٌجة من خالل تقدٌمها أفضل خدمات تعلٌمٌة •

 .تحوذ على إعجاب الطالب وتتفق مع رغباتهم ومٌولهم 

 تتمكن من احتالل مراكز متقدمة فى الترتٌب العالمى للجامعات •



 :للجامعاتالتيافصية القدرة  ومبادئ أشض : ثاىيًا

 مفهوم علٌها ٌستند التى والمبادئ األسس من العدٌد هناك

  :ٌلى كما جاءت والتى للجامعات التنافسٌة القدرة

 حققته ما على تنافسى مركز احتالل فً الجامعات نجاح ٌعتمد1.

  مراكز لحصد سعٌهال باإلضافة الماضى فً تنافسى مركز من

 . سنوٌا   تتم والتى للجامعات العالمٌة التصنٌفات قائمة فً متقدمة

 زٌادة إلى عالٌة تنافسٌة بقدرة تتمتع التى الجامعات تسعى2.

 لمواردها استغاللها حسن خالل من لدٌها التنافسٌة مإشرات
    . والبشرٌة المادٌة

 خدمة بتقدٌم عالٌة تنافسٌة بقدرة  تتمتع التى الجامعات تهتم3.

 لتطوٌر دائما   تسعى إنها إلى باإلضافة للطالب متمٌزة تعلٌمٌة
  . وقدراتها امكانٌاتها كافة وتجوٌد



 من الجامعات تلك تمكنت إذا للجامعات التنافسٌة المإشرات ترتفع4.

 وبداخلة نظام أنها على هنا الٌها ٌنظر حٌث النظم أسلوب وفق العمل

 ٌإثر نظام وكل معا وتتفاعل وتترابط تتشابك كلها فرعٌة أنظمة عدة

 للجامعة التنافسٌة مإشرات رفع إلى النهاٌة فً لٌصل باآلخر وٌتؤثر
 . ككل

 غٌر أفكار تقدم التى هى عالٌة تنافسٌة بقدرة تتمتع التى الجامعات5.

 المنافسٌن على للتغلب وذلك تقلٌدٌها منافسٌها ٌستطٌع وال مسبوقة
 . المجال نفس فً لها

 لمعرفة دائما عالٌة تنافسٌة بقدرة تتمتع التى الجامعات تسعى6.

 امكانٌاتها كافة الستغالل الطرق بشتى وتسعى لها المناسبة الفرص

   . منها قصوى استفادة لتحقق لها المناسبة األماكن فً وتوظٌفها

 



 :للجامعات التيافصية بالقدرة االهتناو ومربرات أشباب: ثالجًا

على الجامعات تعود والمزاٌا االستراتٌجٌة لمنافع اهناك العدٌد من 
 :ٌلً  ما ها ومنعند تحقٌق القدرة التنافسٌة لها 

 مكانة لها ٌكون عالٌة تنافسٌة بقدرة تتمز التى الجامعات1.

 من منافسٌها أمام الجامعى التعلٌم سوق فً ومرموقة متمٌزة
 . المناظرة الجامعات

 إلى تسعى ما دائما   عالٌة تنافسٌة بقدرة تتمز التى الجامعات2.

 للتمٌز للطالب تقدمها لتىا التعلٌمٌة الخدمات تكالٌف تخفٌض

   . منافسٌها عن

 الكتساب الالزمة السبل المدى بعٌدة أهدافها فً تضع الجامعات3.

 ( تقلٌدها ٌصعب الجودة عالٌة تعلٌمٌة خدمات) تنافسٌة مٌزة

 أمام ذلك كان سواء التعلٌمى السوق فى منافسٌها عن بها تتمٌز
 . العالمٌة أم المحلٌة الجامعات

 

 



 خدمات تقدٌم إلى عالٌة تنافسٌة بقدرة تتمتع التى الجامعات تسعى4.

 تتناسب عالٌة جودة ذو وأٌضا   التكالٌف ومنخفضة جٌدة تعلٌمٌة
 . الطالب احتٌاجات مع

 العمالة من السوق احتٌاجات دراسة إلى دائما   الجامعات هذه تسعى5.

 . العمالة هذه من السوق حاجة لتسد الخرجٌن اعداد وتحاول

 القطاع وبٌن بٌنها العالقات وتحسٌن لدعم الجامعات هذه تسعى6.

 المشتركة والمشارٌع كاألبحاث وسائل عدة خالل من الصناعً

 ٌحقق بما والباحثٌن المبدعٌن ورعاٌة االستشارٌة الخدمات وتقدٌم
 . الجامعات لتلك والعلمٌة المادٌة والفائدة القطاع لهذا التقدم

  فً الحدٌثة التكنولوجٌا استغالل إلى دائما   الجامعات هذه تسعى7.

 تعتمد تخصصات تستحدث حٌث الجامعة داخل التعلٌمٌة العملٌة

 من العصر متغٌرات مع للتعامل الطالب لتعد التكنولوجٌا تلك على

 أخرى ناحٌة من الماهرة العمالة من السوق احتٌاجات وتلبى ناحٌة

 



 حمددات القدرة التيافصية للجامعات     : رابعاً 

 بها، وتتؤثر األخرى فً تإثر واحدة وكل المحددات من العدٌد هناك

 :ٌلً كما وهى

 .املادية والبعرية باجلامعات املوارد -1

 كالموقع الجامعات بها تتمٌز التى الطبٌعٌة الموارد كل تشمل وهى

 مواعٌد وتحدٌد مبانٌها تصمٌم فى علٌها وٌإثر البالد ٌسود ذىال والمناخ

 ٌمكنها والتى بها تحٌط التى والمعادن والثروات ،.. واإلجازات الدراسة

  األساسٌة والبنٌة، الثروات تلك استغالل فى الدولة تخدم تخصصات إنشاء

 نظٌفة شرب مٌاه وشبكات متطورة صرف شبكات تشمل والتى للجامعات

 لإلنفاق المناسب المال ورأس ، إلخ.. اإلنترنت وشبكات هواتف وشبكات

 التدرٌس هٌئة أعضاء تشمل والتى البشرٌة والموارد داخلها، التعلٌم على

 كل  المعرفة إلً باإلضافة إلخ،.. اإلدارى بالجهاز ،والعاملٌن والطالب
   . للجامعات التنافسٌة القدرة تحقٌق فى بآخر أو ٌشكل ٌسهم ذلك

 



 . باجلامعات جودة اخلرجيني -2

 اإلعداد فً العالٌة بالجودة ٌتمتعون الذٌن الخرٌجٌن إن

 ،ٌحقق السوق متطلبات مع تتناسب بحٌث الجامعات داخل

 ،العالمً المستوي علً الجامعات لتلك عالٌة تنافسٌة قدرة

 منافسة من الجامعة له تتعرض بما تتؤثر التنافسٌة فالقدرة

 التطابق زاد وكلما ،التنافسً مركزها قوة وبمدي ،محلٌة

 خدمات تقدٌم على الجامعات ذلك ساعد كلما األثنٌن بٌن

  تنافسٌة قدرة اكتساب على ٌساعدها مما عالٌة جودة ذات

 الجامعات ترتٌب قائمة فى مرتفعة مكانة لها وحقق عالٌة
 . العالمى المستوى على
 

 

 

 

 



 .الالزمة إلعداد اخلرجيني باجلامعاتاملدخالت -3

 إعدادا الطالب أعداد فى تساهم التى المدخالت مجموعة تعتبر

 المواصفات مع تتناسب وبمواصفات الجودة من كبٌرة درجة على

 فى ٌدعم مما المنافسة الجامعات فً أمثالهم للخرٌجٌن العالمٌة

 تلك وتتمثل ، التنافسى وضعها وٌعزز الجامعة مكانة النهاٌة

 تلك توفرها التى والمواصالت النقل وسائل فى المدخالت

 كالتلٌفونات المختلفة االتصاالت واجهزة، الجامعات

 ومالعب، الصالة ألداء المقامة العبادة ودور وغٌرها،...والفاكس

 الفنى والتصمٌم، وغٌرها.. الطائرة والكرة والتنس القدم كرة

 بالعملٌة المتصلة التكنولوجٌا الى باإلضافة ، الدراسٌة للمبانى

 المزود الحاسوب فى تتمثل والتى جوانبها جمٌع فى التعلٌمٌة
 . األنترنت بشبكة

 

 

 

 

  



 .اجلامعات وهيكلها ودرجة امليافصة اشرتاتيجية -4
 واألهداف والبرامج الخطط مجموعة انها على الجامعات استراتٌجٌةب ٌقصد 

 بآخر أو بشكل تساعد والتى علٌها تسٌر لكى لنفسها الجامعة تضعها التى

 أو المحلى المستوى على سواء مثٌالتها أمام التنافسى وضعها تحسٌن على

 التنافسٌة للقدرة المحددات من مجموعة وهناك، العالمى أو اإلقلٌمً

 تلك تمتلكها التى والمعنوٌة المادٌة اإلمكانات فى تتمثل والتى للجامعات

 جودة لها ٌحقق بما استغالل أفضل استغاللها على قدرتها ومدى الجامعات

 تحسٌن فً النهاٌة فً ٌسهم بما للطالب تقدمها التى التعلٌمٌة خدماتها فً

 ومجموعة، السوق احتٌاجات مع ٌتناسب وتجعله الخرٌجٌن مستوى

 إعدادا   الطالب إعداد فى تساهم والتى الجامعات تلك تمتلكها التى المدخالت

 العالمٌة المواصفات مع تتناسب وبمواصفات الجودة من كبٌرة درجة على

 الجامعات تتبناها عامه استراتٌجٌة فً وضعه ٌتم ذلك ،وكل للخرٌجٌن

 والتى الجامعات للتك المنشودة األهداف لتحقٌق جمٌعها تتكاتف ،بحٌث
 . المجال نفس فى مثٌالتها بٌن تنافسى مركز احتالل فى تتمثل

 



 جودة ىظه القبول-5

 جودة البحح العلنى-6

 جودة متويل اجلامعات -7
   

 

 



 :مداخل حتقيق القدرة التيافصية للجامعات : خامصاً 

 قدرتها تطوٌر من الجامعة ُتمكن التً المداخل بعض هناك

 :  ٌلً فٌما تتمثل التً التنافسٌة

 :ـ التكيولوجيا كندخل لتحقيق القدرة التيافصية للجامعات1

 خالل من وذلك التنافسٌة القدرة لتحقٌق مدخال   التكنولوجً التقدم ٌعتبر

 فهو وبالتالً جدٌدة ووظائف جدٌدة وخدمات منتجات ابتكار فً إسهامه

 التكنولوجً التقدم فإن ذلك ما على وبناء....... وٌسهم متجدد مال رأس

 إلى ٌإدى حٌث الجامعات انتاجٌة زٌادة على إٌجابً بشكل ٌساعد

 جدٌدة تعلٌمٌة خدمات ابتكار فً إسهامه خالل من اإلنتاجٌة تحسٌن

 منها والتى ، ورغباتهم احتٌاجاتهم وتلبى إعجابهم على تحوز للطالب

 تدعٌم فً ٌسهم وبالتالً للطالب اإللكترونً والتحوٌل التسجٌل كنظام
  . الجامعات لتلك التنافسٌة القدرة

 



 :  اإلدارة االشرتاتيجية كندخل لتحقيق القدرة التيافصية للجامعاتـ 2

 المنظمة غاٌات تحدٌد عملٌة " انها على االستراتٌجٌة اإلدارة تعرف•

 األهداف هذه لبلوغ الالزمة االتجاهات أو المسارات وتحدٌد وأهدافها

 ٌجرى التنفٌذ وخالل التغٌٌر، سرٌعة بٌئة وفى مناسب زمنى مدى فً

 المسارات هذه لتغٌٌر والمبادرة ، األهداف بلوغ فً التقدم مدى تقٌٌم

 ."األمر تطلب وأٌنما كلما واالتجاهات

 كمدخل التنافسً التحلٌل أسلوب االستراتٌجٌة اإلدارة وتستخدم•

 أو والضعف القوة مواطن إلى ٌشٌر الذي التنافسٌة القدرة لتدعٌم

 Strength  Weaknesses بـ والمعروف والمخاطر الفرص

Opportunities Threats  (SWOT)  األسلوب هذا وٌتضمن 

 وتإثر والخارجٌة الداخلٌة المتغٌرات وهما المتغٌرات من نوعٌن

 الخارجٌة أما للمإسسة التنافسً الموقف على الداخلٌة المتغٌرات
 . الفرص أو التهدٌدات إلى فتشٌر

 

  



 وقٌاس تحلٌل على تركز للجامعات االستراتٌجٌة واإلدارة

 وجامعة وكلٌة علمً قسم بكل والضعف القوة نقاط ووصف

 التهدٌدات مع واإلقلٌمٌة والمحلٌة العالمٌة الفرص وتحدٌد

 واضحة استراتٌجٌات الختٌار بالجامعة المحٌطة المختلفة

 والقضاء الفرص على للسٌطرة والضعف القوة نقاط لتوظٌف

 فإن هذا وعلى ، التنافسٌة القدرة تعوق التً السلبٌات على

 تحلٌل استطاعت اذا عالٌة تنافسٌة قدرة ذات تصبح الجامعات

 الجامعة داخل وكلٌة قسم بكل والضعف القوة نقاط وقٌاس

 على التركٌز مع الجامعات تلك تواجه التى التهدٌدات وتحدٌد

 التى النقاط لتدعٌم وذلك القوة نقاط وتدعٌم الضعف نقاط عالج

 التى والسلبٌات التهدٌدات على والقضاء التنافسٌة القدرة تعزز
 . قدما   المضً فً طرٌقها تعوق

 



 :  ـ إدارة اجلودة العاملة كندخل لتحقيق القدرة التيافصية للجامعات3

 الجودة إدارة مفهوم تطوٌر فى األمرٌكٌٌن العلماء من العدٌد أسهم قد
 Edward)  دٌمنج ادوارد ، المثال سبٌل على هإالء بٌن ومن الشاملة

Deming) جوران وجوزٌف(Joseph Juran) كروسبً وفٌلٌب 
(Philip Crosby) ، لما الرئٌسٌة المالمح وأفكارهم مبادئهم حملت إذ 

 اعتماد إلى أساسها ٌرجع والتى الشاملة الجودة بإدارة علٌه ٌطلق

  أمرا   المنتج ٌصبح بحٌث كفاءتها رفع ،ٌتم متكاملة عمل منظومة

 ونظمها العمل فى المستخدمة األسالٌب جودة عن ناتجا   طبٌعٌا  
 .الحاكمة

 بؤنها  American National Standardاألمرٌكً المعهد عرفها وقد

 على قادرا تجعله التى الخدمة أو للمنتج والخصائص السمات ملةج"

 الفٌدرالً الجودة معهد عرفها حٌن فً ، " معٌنة باحتٌاجات الوفاء

 ، االولى الوهلة من صحٌح نحو على الصحٌح العمل تؤدٌة " انها على
 .األداء تحسٌن مدى معرفة ،فً المستفٌد تقوٌم على االعتماد مع

 



 لنجاح أساسٌا   عامال   تشكل ،فهى للجامعات أساسٌا   مطلبا   الجودة وتعد 

 فً تنافسى موقع وتحقٌق الموارد استغالل فً دور من لها لما الجامعات

 شامل بشكل التعلٌمٌة للمنظومة والمراقبة لإلدارة أسلوب فهى ، السوق

 بصفة الجامعات داخل القطاعات كافة تحسٌن إلى دائما تسعى أنها ؛حٌث

 مستوى على تدل كمإشرات علٌها االعتماد ٌتم القطاعات وتلك عامة

 له ٌنظر أساسٌا فارقا تشكل والتى الجامعات تلك داخل التعلٌمٌة العملٌة

 على سواء الجامعات تصنٌف فً الدولٌة الهٌئات شروع عند االعتبار بعٌن

   .المحلى أو العالمى المستوى

 تدعٌم فً فعالة استرتٌجٌة الشاملة الجودة إدارة مدخل فإن ذلك على وبناء

 التركٌز على الجامعات تلك دفع على تعمل ؛حٌث للجامعات التنافسٌة القدرة

 أنها كما ، رغباتهم إلرضاء وذلك بها الملتحقٌن الطالب على األول باألساس

 كما ،التعلٌمٌة العملٌة فً الجامعة داخل العاملٌن جمٌع إشراك على تحرص

 ومناسبتها فعالٌتها على للحرص الخدمات تلك تقوٌم على دائما   تحرص أنها
 . للطالب

 



 اجلامعاتاملؤظرات املصتددمة فى تصييف : شادشاً 

 

 :اجلامعاتتصييف -1

 مفهوو تصييف اجلامعات. 

 أىواع تصييفات اجلامعات. 

 .  الكنية املصتددمة فى تصييف اجلامعات املؤظرات -2

 .جهات وهيئات تصييف اجلامعات بعض -3

       



 اجلامعاتتصييف -1

 ،وأن ومعاصر جدٌد موضوع الجامعات تصنٌف موضوع ٌعد

  تتمتع ولكنها ومحدودة قلٌلة تجربته غمار خاضت التى الدول

 الجامعى التعلٌم منها والتى مراحله بكافة عالٌة تعلٌم بؤنظمة

 المراكز من عدد بؤكبر حظٌت التى الدول تلك نفسها ،وهى

 وكانت . الدولٌة التقٌٌمات فً العالم مستوى على المتقدمة

 فتشتهر واإلدارٌة العلمٌة قوتها بفضل فقط تبرز قدٌما   الجامعة

 فى وأكسفورد كمبرٌدج جامعة لذلك ومثاال   صٌتها، وٌذٌع

 األزهر وجامعة ،أمرٌكا فى وٌٌل وهارفرد وبرسنستون ،برٌطانٌا
 .بمصر

 

 



 .تصييف اجلامعات مفهوو -أ

 مجموعة لتنظٌم اسلوب بؤنه" العلمٌة الناحٌة من التصنٌف ٌعرف

 ٌوفر مما ، مختلفة معاٌٌر خالل من قومت التى االشٌاء من محددة

 االسوأ الى االفضل من تنظٌمها وٌجعل لألشٌاء شمولٌة اكثر وضعا
 .  " سهولة اكثر مهمة

 لتقوٌم المعلومات لجمع طرٌقة "بؤنه الجامعات تصنٌف وٌعرف

 التوجٌه لتوفٌر العلمٌة والنشاطات والبحث والبرامج الجامعات

 دراستهم انهوا الذٌن الطلبة مثل ، محددة مستهدفة لجماعات

 ٌرٌدون الذٌن الطلبة او ، بالجامعات االلتحاق وٌرٌدون المدرسٌة

 أو القسم إدارة طاقم من أعضاء أو جامعاتهم، أو تخصصاتهم تغٌٌر

 فى ٌبقوا حتى وضعفهم قوتهم نقاط معرفة ٌرٌدون الذٌن الجامعة
 .تنافسى وضع

 



 :تصييفات اجلامعات أىواع -ب

 :تصنف الجامعات بعدة طرق ،أهمها ما ٌلى  •

   :اجلامع أو العامل التصييف

 التقوٌم مإشرات من مإشر كل إعطاء أساس علً التصنٌف هذا ٌقوم

 حسابٌة لعملٌة تخضع بحٌث الدرجات، هذه جمع وٌتم معٌنة، درجة

 هذا وٌعد ، الكلٌة النتٌجة تستخرج وبالتالً النسبٌة، األوزان وتطبق

 بٌن ومن الجامعات، بٌن شٌوعا   التصنٌفات أنواع أكثر من النوع

 جامعاتها وتقوٌم تصنٌف فً المنهجٌة هذه تستخدم التً الدول

   .وغٌرها وكندا ،األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات

 :اجلسئي التصييف

 وٌتم المعرفة، فروع أحد فً معٌن مجال  علً التصنٌف هذا وٌستند 

 لتغطً التصنٌف هذا مظلة تمتد وقد ،مجالال لهذا وفقا   الجامعات تصنٌف



 أو األولً الجامعٌة الدرجة كانت سواء العالً، للتعلٌم المختلفة المستوٌات -

  وتقوٌم تصنٌف فً النظام هذا تتبع التً الدول بٌن ومن العلٌا، الدراسات
 Business Week& Financial صحٌفتً به وتقوم ،ألمانٌا جامعاتها
Times ًبرٌطانٌا ف . 

 :التصييف املتيوع

 للتصنٌف المتبعة األنواع جمٌع التصنٌفات من النوع هذا وٌشمل 

 نحو على تصنٌفها وٌصعب بٌنها كبٌرة اختالفات ٌوجد والتى

  قبل من الٌابان فً التصنٌفات من النوع هذا ،وٌستخدم مستقل
Recruit Ltd وذلك الجامعات بتصنٌف المإسسة هذه تقوم ،حٌث 

 السإال ،فٌه سإاال 88 من مكون استبٌان على ردودها خالل من

 بشكل ٌسبقه الذى السإال على الرد على إجابته موقوف التالى

   .،وهكذا  متسلسل

 



 .  الكنية املصتددمة فى تصييف اجلامعات املؤظرات -2
 : ٌلى ما من المإشرات الكمٌة المستخدمة فى تصنٌف الجامعات

 أنفسهم األساتذة تكرٌس مثل الجامعات من رأى استطالع خالل من) األقران تقدٌر1.
 . درجة 25 المإشر لهذا وٌخصص (للتعلٌم

 .درجة 20 المإشر لهذا وٌخصص الجامعة فى الطلبة بقاء استمرار2.

 . درجة 20 المإشر لهذا وٌخصص التدرٌس هٌئة أعضاء3.

 .درجة 15 المإشر لهذا وٌخصص الطلبة انتقائٌة4.

 . درجات 10 المإشر لهذا وٌخصص والخدمات والبحث التعلٌم فى الطالب على اإلنفاق معدل5.

 الحقٌقٌة التخرج نسبة بٌن الفارق ذلك وٌعنى التخرج بنسبة ٌتعلق فٌما الجامعة أداء6.

 كانت ،فإذا لتخرٌجهم المتوقعة النسبة إلى التحاقهم تارٌخ من سنوات ست مدة فى للطلبة

 لصالح داللة ٌعد ذلك فإن لتخرٌجهم المتوقعة المدة من أعلى للتخرج الحقٌقٌة المدة
 . درجات 5 المإشر لهذا ،وٌخصص الجامعة

 التى للجامعة ٌتبرعون الذٌن للخرٌجٌن المئوٌة النسبة بها وٌقصد الخرٌجٌن عطاء نسبة7.

 ، جامعاتهم عن الخرٌجٌن رضى عن مباشر غٌر دلٌال   المإشر هذا وٌعتبر منها تخرجوا
 . درجات 5 المإشر لهذا وٌخصص

 



 .بعض جهات وهيئات تصييف اجلامعات -3

 والهٌئات الجهات تستخدمها التى المإشرات من العدٌد هناك

 : ٌلى ما منها ،والتى للجامعات التنافسٌة القدرة لقٌاس خصٌصا

 معهد التعليه العالي جبامعة جياوتوىج بعيغهاي بالصني -أ

 Shanhai Jiao Tong)الصٌنى شنغهاى تصنٌف ٌعد
International Ranking ) للجامعات األكادٌمى التصنٌف هو 

(Academic Ranking of World Universities, ARWU)) 

 العالم مستوى على الجامعات بترتٌب ٌهتم تصنٌف أول وهو العالمٌة

 وراء من الرئٌس وٌهدف . م2003 عام له تصنٌف أول صدر ،وقد

 العالم دول فى نظٌراتها بٌن الصٌنٌة الجامعات موقع معرفة التصنٌف هذا

 . والبحثى األكادٌمى األداء حٌث من المتقدم



 مجموعة قٌاس فى دقة التصنٌفات أكثر من التصنٌف هذا وٌعتبر

 األمر السلٌمة المنهجٌة باتباع التزاما   األكثر ،وهو متغٌراته من
 .مصداقٌة أكثر بشكل الجامعات نتائج على ٌنعكس الذى

 هذا فى بشنغهاي جٌاوتونج بجامعة العالً التعلٌم معهد وٌقوم

  ٌقرب ما أصل من العالم فى جامعة 2000 بفحص التصنٌف

 أمتلكت والتى الٌونسكو منظمة فى مسجلة جامعة 10000

 جامعة 500 بؤفضل قائمة نشر وٌتم للمنافسة األولٌة المإهالت

 عام، كل من سبتمبر شهر فى



 المإشر المعٌار م

الوزن 

النس
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 للعلوم النشر ودليل SSIE العلمى النشر دليل فى الجامعة قبل من المنشورة األبحاث
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 الجامعة 

 الجامعة عليها تحصل التى الدرجات خالل من حسابه ويتم األكاديمي األدا  مؤشر

 وانفاق الجامعة فى األكاديمية الكوادر عدد إلى نسبة األولى الثالثة المعايير فى

   العلمى البحث على الجامعة
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وٌعتمد على أربعة معاٌٌر لقٌاس القدرة التنافسٌة للجامعات والجدول التالى 

 .ٌوضح كل مإشر ونسبته المئوٌة فً التقٌٌم 

 



 THES-QS Worldتصييف كيو أط  للجامعات العاملية  -ب

University Ranking  

 بشإون تعنى برٌطانٌة لشركة أسم هو QS أس كٌو تصنٌف

 ٌصدر تصنٌف وهو للجامعات، العالمى والتصنٌف العالى التعلٌم

 جامعة 2000 بتصنٌف التصنٌف هذا ،وٌقوم ساٌموند شركة عن

  تصنٌف ٌتم الثانٌة والخطوة للمنافسة األولٌة المإهالت أمتلكت

  أفضل مركز على للمنافسة أخرى مرة وتخضع منها جامعة 700

 علمٌة مجاالت خمس حسب الجامعات ،وتصنٌف جامعة 400

 المعلومات وتكنولوجٌا والهندسة اإلنسانٌة والعلوم اآلداب وهى
 واإلدارٌة االجتماعٌة والعلوم الطبٌعٌة والعلوم الحٌاة وعلوم



 الوصف المإشر المعٌار م
الوزن 

 النسبى

تعتمد الدرجة المعطاة لهذا المعٌار  تقوٌم النظٌر جودة البحث العلمى 1

 على حكم المثٌل
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 % 20 معدل النشر لكل عضو هٌئة تدرٌس

 تقوٌم جهات التوظٌف توظٌف الخرٌجٌن 2
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 جهات التوظٌف من خالل استبٌانات
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النظرررررررررة العالمٌررررررررة  3
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أعضاء هٌئة التدرٌس 

 األجانب
نسبة أعضاء هٌئة التدرٌس األجانب 

 للعدد الكلى 
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 الطلبة األجانب
 %5 نسبة الطلبة األجانب لمجموع الطلبة

ٌعتمد مجموع النقاط على معدل  معدل أستاذ إلى طالب جودة التعلٌم 4

 طالب: أستاذ
20% 



 Webometrics Worldتقيه ويبومرتيكض  مؤظرات -ج

Ranking. 

 تصنٌف فى تعتمد التى األكادٌمٌة التقٌٌمات أشهر من التقٌٌم هذا ٌعد

 بصفة ترتكز والتى المإشرات من مجموعة دمج على الجامعات

 وكفاءة العلمى باألداء وترتبط اإللكترونً الموقع على أساسٌة

 الموقع ٌعد ،حٌث تقٌمها تم التى البحثٌة والمراكز الجامعات

 الجامعة عن شاملة صورة لعرض الطرق أفضل من اإللكترونً
   .والباحثٌن األساتذة ابحاث لعرض سبٌل أفضل ،واٌضا  

 بعد وذلك م2004 عام فى األولى للمرة التصنٌف هذا صدر وقد

  عام منذ ،وٌصدر م2003 عام فى العالمى شنغهاى تصنٌف إطالق

 كل من وٌولٌو ٌناٌر شهرى فى سنقوى نصف بشكل مرتٌن م 2006

 مستوى على عالى ومعهد جامعة 20000 من أكثر ،وٌغطى عام

 .العالم



 إلكترونٌا   قٌاسها ٌتم مإشرات أربعة على التصنٌف هذا وٌعتمد

 دمج على التقٌٌم منهجٌة تعتمد حٌث ، اإلنترنت موقع خالل من

 الجامعة لوجود المختلفة األوجه لقٌاس المإشرات من مجموعة
 : هى المإشرات ،،وهذه Web األنترنت شبكة على

 حٌث ؛ % 50 المإشر لهذا  النسبى الوزن وٌكون :العاو األثر معيار–

 بالمستوى الخاصة للروابط الظاهري االستفتاء مستوى تقٌٌم ٌتم

 الروابط لهذه الرجوع مرات عدد خالل من وذلك الموقع فى المنشور
   . ومتخصصة محاٌدة جهات تقٌسه والذى المختلفة األطراف من

 به ،وٌقصد %20المإشر لهذا  النسبى الوزن وٌكون : التواجد معيار–

 الثابتة الصفحات شاملة للجامعة اإللكترونً الموقع فى الصفحات عدد

 لمحركات دورٌة تقارٌر من ٌصدر ما وفق الدٌنامٌكٌة واألخرى
 . الشهٌرة البحث

 



 ،حٌث %15 المإشر لهذا  النسبى الوزن وٌكون : االىفتاح معيار–

 المعرفى المحتوى بناء فى لإلسهام الجامعة توجه مدى ٌقٌس

 المكتبة فى الجامعة مشاركة قٌاس خالل من العالمى

 ذات ملفات ضمن وذلك الشهٌر البحث لمحرك االلكترونٌة
 . محددة طبٌعة

 ،حٌث %15 المإشر لهذا  النسبى الوزن وٌكون : التنيس معيار–

 فى المنشورة المتمٌزة البحثٌة األوراق عدد المعٌار هذا ٌقٌس

 مع العالمٌة البٌانات قاعدة من المرموقة العلمٌة المجالت

 فى كمرجع استخدمت التى العلمٌة األوراق أهم على االقتصار
 . المنشورة واألبحاث الدراسات

 



 للجامعات التيافصية القدرة متطلبات حتصني: شابعاً 

 :  ٌمكن تحدٌد متطلبات تحسٌن القدرة التنافسٌة للجامعات كالتالى

 العاملٌن علٌها ٌتفق التى والمعاٌٌر القٌم من مجموعة غرس1.

 تصرفات لكافة المرجعً اإلطار لتصبح وذلك الجامعى الحرم داخل
 . العمل  أثناء الٌومٌة وسلوكٌاتهم العاملٌن

 نفس فً مثٌالتها بها مرت التى والتجارب الخبرات كافة دراسة2.

 لتتفادى وذلك العالمى أو المحلى المستوى على سواء المجال

 تلك لدى االٌجابٌة السلوكٌات محاكاة وتحاول األخطاء فً الوقوع

 . الجامعات

 تلك مجاراة تستطٌع لكى نفسها من التغٌر على دائما   عملال3.

 حسب على لونها تغٌر التى بالحرباء أشبه بنظام المتغٌرات

 . االستمرار تستطٌع لكى فٌه تعٌش التى الوسط

 



 التدرٌس، هٌئة أعضاء الجامعات فى البشرٌة الموارد تشمل4.

 وتسعى مستوٌاتهم اختالف على بالجامعة ،والعاملٌن والطالب

 الذى األمر مستمر بشكل وتنمٌتها قدراتهم استثمار على للعمل

 . إٌجابً بشكل الجامعات لتلك التنافسٌة القدرة على ٌنعكس

 ،و المناسب االستخدام المعلومات تكنولوجٌا استخدام على القدرة5.

 وضع طرٌق عن المناسب مكانها فً لدٌها العمالة توظٌف

 ذلك لٌضمن له والمناسب الصحٌح المكان فً المناسب الشخص

 أقل وقت وفى للطالب متمٌزة تعلٌمٌة خدمات تقدٌم النهاٌة فً كله

 .  المتوقع من

 خدماتها عن والتروٌج لإلعالن ناجحة إعالمٌة سٌاسة تبنى6.

 ٌجذب بشكل المزاٌا تلك وتوضٌح للطالب تقدمها التى التعلٌمٌة

 بالجامعات الطالب التحاق نسبة زادت وكلما بها لاللتحاق الطالب
 . الجامعات لتلك التنافسٌة مإشرات من هذا زاد كلما

 


