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 مقدمة -1
لى تحسنننن ر إالال علع تسننننعى و اهل ععى جودة الال عج و  ى تطورهل،  االسننننت ال تعتبر التصننننت الع العللل ج لعال علع  ر  ارم اللت ننننراع الت   ل ر 

لسننعود ج ا  الال علعكغ رهل  ر  اللالعجج جل ع و ر هذا اللتطعق تسننعى  ننهر التصننت الع،   ضننلر لألخذ بلللعلي ر الت  تضننعهلبصننورتهل وسننلعتهل 
ال عج  لف  التصنت الع العللل ج لعال علع   لذل   صن ا السنع  وراح تحق ق  ركر  ر وم ضنلر هذت التصنت الع ه س  سنلسن    تق م  الد ترت بإعر 

ل عج إلدارة وجود  تظو ج  تكواللتشور عللل ل وسع هل إلى وبلحث هل  بأعضلح ه ئج ت ريسهل الخلص الععل ،   ر خال  تال ع وتحع ل اإلنتلج  اللالعج
حتال  ا ر  جل واالهتللم بلوقع الال عج و حتوات اللععو لت  ، وكذل  الظهور االعال   ععى اللسنننننننتوى اللحعى والعللل ج  ععو لع األبحلث الالريج   

  .اللحع ج والعللل ج  ا ر الال علع  تق  ج  لنج 

 التصنيف:مفهوم  -2

ومستوى البحث العلمي ويعتمد على مجموعة من المعايير والثوابت حسب نوع  األكاديميهو ترتيب الجامعات من حيث جودة التعليم والمستوى 

 التصنيف.

 يهدف الى: :التصنيفأهداف  -3
 تحسين سمعة الجامعة بين الجامعات المحلية والعالمية -
 متقدمة.لى مستويات إالقفز بتصنيف الجامعة على المستوى المحلى والعالمي  -

 
 أهمية التصنيف الدولي -4

ي والعالم العرب التعليم العالي حول العالموزارة التعليم على مستوى المملكة ومن اهتمامات  من اهتماماتللجامعات  ةالدولي اتالتصنيف تكمن اهمية

 اإلضافةب الجامعية وتحسين البحوث العلمية واالستفادة منهاالتعليمية المرحلة إلى تحسين مستوى  التصنيف الدولي يهدفو الغربي بصفة عامة.

. فمن ا  جزءعالية على مستوى العالم  أهميةذو  أصبح التصنيف الدوليوفي العصر الراهن . التي تقدم من خالل الجامعات الخدمات المجتمعيةالى 

م من مختلف الجهات التي لها دور في التعليالعمل وصناع القرار  أربابو والخريجين آراء الطالبخالل التصنيفات العالمية يتم االهتمام واالخذ ب

يساهم و .مخرجاتها العلمية والبحثيةوكفاءة  ة الجامعاتمستوى سمعقياس و الجامعاتأداء وجودة . وبناء عليه يتم قياس أفراد المجتمع ومن جميع
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. كما يتم من خالل التصنيفات العالمية تقييم مخرجات الجامعات مع الجامعات األهدافالجامعات ومدى تحقيق  أداءالتصنيف العالمي في معرفة 

 .ةللجودة المخرجات العلميالتنافس  النظيرة سوا محليا او عالميا مما يتيح للجامعات
  :ات العالمية الشهيرةالتصنيفاهم  -5

 ARWUتصنيف جامعة جياو جونغ شنغهاي   -

 .QS starو   QSتصنيف  -

 بسباني لتيييم الجامعات والمعاهدتصنيف ويب ماتريكس اال -

 THE Times Higher Education Ranking تصنيف تايمز -

 وحدة التصنيف الدولي: اهمية -6

 ـ إعداد خطة ابستراتيجيات وفياً لرؤية وربسالة الوحدة لتحسين تصنيف الجامعة في مختلف التصنيفات الدولية التي تشارك فيها١

 يف الدولية للجامعاتـ إعداد قاعدة بيانات تحتوي على معايير ومؤشرات هيئات التصن٢

 ـ تحليل نتائج مؤشرات األداء الرئيسية للجامعة وميارنتها بتيييمات مؤشرات األداء لهيئات التصنيف الدولية٣

 ـ ميارنة نتائج مؤشرات األداء للجامعة بالجامعات السعودية والدولية وفياً لمؤشرات األداء لهيئات التصنيف الدولية٤

 المؤتمرات التي تعيدها هيئات التصنيف الدوليةـ المشاركة في الندوات و٥

 ـ تشجيع الدرابسات والبحوث المختصة بالتصنيفات الدولية٦

 من أعضاء هيئة التدريس واالداريين والطالب والطالبات ـ نشر ثيافة التصنيف العالمي بين منسوبي الجامعة٧

 ـ التواصل المستمر مع هيئات التصنيف الدولي٨

 


