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 ال إجننننن ا   هننننن ا ، التعلننننن   العنننننال  التقننننن    إطنننننا  فننننن    ننننن    الجامعنننننا  تصننننن    إن 

 الكل نننننن   بنننننن ام  تقنننننن    أ  الكل نننننن  فتقنننننن   .  التعلنننننن   العننننننال  لمقتضنننننن ا   ع نننننن  غ نننننن 

  أ  الكل ننننننا  منننننن  بالمقا  نننننن  م قعهننننننا   بنننننن ن  ضننننننع ها ق تهننننننا مكننننننامن عننننننن  كشنننننن 

 المضننننننط   االز  ننننننا  التصنننننن    إلنننننن  الحاجنننننن   ؤكنننننن  مننننننا  أن.  األخنننننن   الجامعننننننا 

 التعلنننننن   أسننننننال    ت نننننن    الجامعننننننا  الكل ننننننا  أعنننننن ا   از  ننننننا  ، السننننننكان عنننننن   فنننننن 

  التقننننن    الق نننننا  عصننننن  فننننن   عننننن   أ  نننننا عنننننن فضننننن ا    لننننن  بعننننن   عنننننن قننننن   عنننننن
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 مفهوم تصنيف الجامعات

عالقةةةةةة وتيبةةةةةة تةةةةةروا وةةةةةي  ال صةةةةةنيف والنوعيةةةةةة ج ملةةةةةا زة مةةةةة  تةصةةةةةي  الةا ةةةةة   ة الجامعةةةةةة الةةةةةةا  ة علةةةةة  الرتبةةةةةة 

تتةةةةةا العلميةةةةةة وااداامةةةةةة   ومةةةةةرتبا ال صةةةةةنيف  مإلةةةةةا  ونةةةةةو  الجامعةةةةةات زما ال  األولةةةةة  هببةةةةةت هةةةةة ا الماةةةةة وة وفإلةةةةة  قوي

ممكةةةةةة  المفانةةةةةةلة وةةةةةةي  رامعةةةةةةات مت لفةةةةةةة تةةةةةةي ورامجتةةةةةةا وماةةةةةة وماتتا ج وز مةةةةةةا تفانةةةةةة  الجامعةةةةةةات ال ةةةةةةي تكةةةةةةوة مةةةةةة  

 فةةةةةةة  النةةةةةةةو    تمةةةةةةةلال   اةةةةةةة ميح  ة  تانةةةةةةة  الجامعةةةةةةةات ال ةةةةةةةي تمةةةةةةةن  دارةةةةةةةة الةةةةةةة ك واا  مةةةةةةةح وعإلةةةةةةةتا الةةةةةةةبع  ج 

وس مةةةةةةةح والجامعةةةةةةةات ال ةةةةةةةي تمةةةةةةةن  دارةةةةةةةة الماراةةةةةةة ير مةةةةةةةح وعإلةةةةةةةتا ج والجامعةةةةةةةات ال ةةةةةةةي تمةةةةةةةن  دارةةةةةةةة البكةةةةةةةالوام

 وعإلتا   تال مات  تي النو  مات  المفانلة ج وال بام  مإلعفتا  

  والةارة لل صنيف قإلية تنظيمية تعن ما تكلر األشياء تإ تا وةارة زل  تصنيف هاب اللوة  و الةجم  و الوزة

ومؤخةةةةة  علةةةةة  تصةةةةةنيف الجامعةةةةةات زة معظةةةةةم الجتةةةةةات ال ةةةةةي تعمةةةةة  تيةةةةة  مؤااةةةةةات زعالميةةةةةة  ةةةةةةفية اوةيةةةةةة 

ج ولكننةةةةةةةةةا  علةةةةةةةةةم  ة وعةةةةةةةةة  المؤااةةةةةةةةةات   Commerical rankingج تيُنعةةةةةةةةةت ال صةةةةةةةةةنيف وال جةةةةةةةةةاا  

ااعالميةةةةةةةةةة الصةةةةةةةةةةفية   ةةةةةةةةةبةت زمبراتوامةةةةةةةةةات متنيةةةةةةةةةة نةةةةةةةةةتمة وااةةةةةةةةة لماااتتا وزمكا اتتةةةةةةةةةا ااخباامةةةةةةةةةة 

مة والعلميةةةةةةة   تالصةةةةةةةف ال ةةةةةةي تنوةةةةةةر هةةةةةة   ال صةةةةةةنيفات تو ةةةةةةف التبةةةةةةراء ال روةةةةةةومي  الايااةةةةةةية واالق صةةةةةةاد

والجةةةةةةةةةامعيي  وااهصةةةةةةةةةا يي  وكبةةةةةةةةةاا الماةةةةةةةةةؤولي  تةةةةةةةةةي زدااات الجامعةةةةةةةةةات اعةةةةةةةةة اد  دل تةةةةةةةةةا اااشةةةةةةةةةادمة 

وال صةةةةةنيفية   ومةةةةة  ليةةةةةر المببةةةةةوت  ة ت ةةةةةول  الجامعةةةةةات تصةةةةةنيف  فاةةةةةتا أل ةةةةة  اةةةةةيور  مةةةةة  م تمتةةةةةا وموةةةةةكا 

 تي   اه تا
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معةةةةةرص ال صةةةةةنيف مةةةةة   اهيةةةةةة علميةةةةةة وح ةةةةة   اةةةةةلو  ل نظةةةةةيم مجموعةةةةةة مةةةةةة دة مةةةةة  األشةةةةةياء  

مةةةةت مةةةة  خةةةةالت معةةةةامير مت لفةةةةة ممةةةةا مةةةةوتر ونةةةةعا   كلةةةةر شةةةةمولية ل شةةةةياء ومجعةةةة  تنظيمتةةةةا  ال ةةةةي قُو ي

 ( Siwinski, 2003م  األتإل  زل  األاو  متمة  كلر اتولة )

( وح ةةةةةة  ترمبةةةةةةة Federkeil, 2002زتةةةةةةاا ال علةةةةةةيم الجةةةةةةامعي )  ومعةةةةةةرص ال صةةةةةةنيف تةةةةةةي 

لجمةةةةةةةح المعلومةةةةةةةات ل بةةةةةةةومم الجامعةةةةةةةات والبةةةةةةةرامل والبةةةةةةةة  والنوةةةةةةةاتات العلميةةةةةةةة ل ةةةةةةةوتير ال وريةةةةةةة  

لجماعةةةةةات ماةةةةة ت تة مةةةةةةة دة ي ملةةةةةة  الملبةةةةةة الةةةةة م    تةةةةةةوا داااةةةةة تم الم ااةةةةةةية ومرمةةةةة وة االل ةةةةةةةا  

صةةةةةةاتتم  و رامعةةةةةةاتتم ج  و  عإلةةةةةةاء مةةةةةة  تةةةةةةاقم والجامعةةةةةةة ج  و الملبةةةةةةة الةةةةةة م  مرمةةةةةة وة ت ييةةةةةةر تتص

تتم ونةةةةةةعفتم ه ةةةةةة  مببةةةةةةوا تةةةةةةي ونةةةةةةح  زدااة الباةةةةةةم  و الجامعةةةةةةة الةةةةةة م  مرمةةةةةة وة معرتةةةةةةة  بةةةةةةات قةةةةةةوي

 تناتاي  

 تصنيف الجامعات تجربة حديثة ومعاصرة : 

 ة الةةةةة وت ال ةةةةةي خانةةةةةت تةةةةةي تجرو ةةةةة  قليلةةةةةة ومةةةةةة ودة و  تةةةةةا ت م ةةةةةح  مإلةةةةةا  وح ظمةةةةةة تعلةةةةةيم  

 وت دولةةةةةةةة خانةةةةةةةت لمةةةةةةةاا هةةةةةةة   ال جروةةةةةةةة اةةةةةةةنة  الوالياااااااحد ال   ااااااا  عةةةةةةةالي اااةةةةةةةتة وقومةةةةةةةة   زة 

 وت تصةةةةةنيف  U.S News & World Reportوملةةةةةا    هينمةةةةةيا  وةةةةةيرت  ةيفةةةةةية  3891

 ,Rating of Colleges  (Online Premium ed 1984للجامعةةةةةيات تةةةةةةيت عنةةةةةيواة 

(   وااةةةةةة مرت هةةةةةة   الصةةةةةةةيفة وإ ةةةةةة اا تصةةةةةةنيف اةةةةةةنو  للجامعةةةةةةات والكليةةةةةةات الجامعيةةةةةةة   2004

كليةةةةةة ورامعةةةةةة  3200ج  ةةةةةنفت الصةةةةةةيفة  4002منةةةةة  ملةةةةةا الةةةةةةي    وتةةةةةي ز ةةةةة ااها للعةةةةةام الةةةةةةالي 

 .U.Sمؤااةةةةةة لل علةةةةةيم العةةةةةالي تةةةةةي الوالمةةةةةات الم ةةةةةة ة  )  1000تةةةةةي الوالمةةةةةات الم ةةةةةة ة مةةةةة    ةةةةة  

News U.C. Directory , 2004   ) 

 The Topومورةةةةةةةة  تصةةةةةةةةينيف للجامعةةةةةةةةيات البةليةةةةةةةةة تةةةةةةةةيي الوالمةةةةةةةةات الم ةةةةةةةةة ة  

American Research Universities    ال ةةةةةي م مةةةةة  ز فاقتةةةةةا تةةةةةي األوةةةةةةا  الم عومةةةةةة مةةةةة

مليةةةةةةةةوة     دوالا  مرمكةةةةةةةةيي وم ولةةةةةةةةي  ز ةةةةةةةةي اا هةةةةةةةةي ا ال صةةةةةةةةينيف  40الةكومةةةةةةةةة الفي االيةةةةةةةةة علةةةةةةةة  

Lombardi Program      (Lombardi & others, 2002     )لومبةةةةةيااد  ور امةةةةةيل 

كمةةةةةةا ومورةةةةةةي  تصةةةةةةينيف كخةةةةةةير للجامعةةةةةةيات والكليةةةةةةات الجامعيةةةةةةة مجرمةةةةةة  معتةةةةةة  داااةةةةةةات رةةةةةةامعي 

Intercollegiate Studies Institute  (  ومت صةةةةةةةةرISI  وم نةةةةةةةةاوت       وةةةةةةةةرز رامعةةةةةةةةات )

ة وكليةةةةات رامعيةةةةة تةةةةةي الوالمةةةةات الم ةةةةةة ة هاةةةةب منتارتةةةةة  Coreا ال حاياةةةةي ل ةةةةة ام  الفنةةةةوة الةةةةةةري

Curricula of liberal arts education   ج واه ةةةةةوة الةةةةة لي  الةةةةة   مصةةةةة ا  المعتةةةةة  علةةةةة

رامعةةةةةة وكليةةةةةة ممةةةةة  وةةةةةرزت تةةةةةي ال  امتةةةةةا ومةةةةةنتل تحاياةةةةةي قةةةةةو  ل ةةةةة ام  الفنةةةةةوة الةةةةةةرة ج )  340

The ISI Guide, 2004 : IIIXVI    ) 

 وت   Timesعنةةةةة ما  وةةةةةةرت  ةةةةةةيفة  3881اةةةةةةنة تبةةةةةة  وةةةةة  ت  ال جربااااااي اليري ح  اااااي مةةةةةا  

قا مةةةةةةةة تصةةةةةةةنيفية للجامعةةةةةةةات البرمما يةةةةةةةة ج وت ةةةةةةةول  هاليةةةةةةةا  هةةةةةةةي   الصةةةةةةةةيفة وملةبتةةةةةةةا األاةةةةةةةيبوعي 

 وةةةةةر هةةةةة   البةةةةةوا م  The Times Higher Education Supplement لل علةةةةةيم العةةةةةالي 

  Financial Times(   وتصةةةة ا  ةةةةةف ورمما يةةةةة  خةةةةرة ملةةةة  Jobbins , 2002اةةةةنوما  ) 

Daily Telegraph , Guardians ,  تصةةةةةنيفات  خةةةةةرة للجامعةةةةةات البرمما يةةةةةة   وتاةةةةة بي

(  HESAرميةةةةةةح الصةةةةةةةف ويا اتتةةةةةةا مةةةةةة  مصةةةةةةادا موتوقةةةةةةة ملةةةةةة  وكالةةةةةةة ااهصةةةةةةاء لل علةةةةةةيم العةةةةةةالي ) 

 (   QAA ( )Eccles,2002ووكاالت ال موم  الوتنية ج ووكالة نماة النوعية )

ور ةةةةةةةامل مةةةةةةةا   لةةةةةةة ارات علميةةةةةةةة   وكا ةةةةةةةت مجلةةةةةةةة  8000هةةةةةةةوالي  أل ح  اااااااح ومورةةةةةةة  تةةةةةةةي 

Der Spiegel   وتةةةةةةةي هببةةةةةةةة  3898 وت مةةةةةةة  وةةةةةةةادا ل صةةةةةةةنيف الجامعةةةةةةةات األلما يةةةةةةةة اةةةةةةةنة  

ال اةةةةةةةعينيات ج اةةةةةةةاهمت  ةةةةةةةةف    خةةةةةةةرة تةةةةةةةي تصةةةةةةةنيف مؤااةةةةةةةات ال علةةةةةةةيم العةةةةةةةالي ج واق صةةةةةةةر 

 وع  ه   الصةف عل  ال صنيف هاب   ور امل معي    

 The Center for Higher Educationر ال علةةةةيم العةةةةالي وقةةةة  وةةةة   مركةةةة  تمةةةةوم 

Development   تةةةةةةي تصةةةةةةنيف مؤااةةةةةةات ال علةةةةةةيم العةةةةةةالي هاةةةةةةب الرتبةةةةةةة وملةةةةةةا وعةةةةةة  اةةةةةةن ي  مةةةةةة

 Stiftungال ةإلةةةةةير ووال عةةةةةاوة مةةةةةح المؤااةةةةةة الوتنيةةةةةة لفةةةةةة  التةةةةة مات والاةةةةةلح ال ةةةةةي تةةةةة ع  

Watest  ح مجلةةةةةة ج تةةةةةإة تصةةةةةنيف الجامعةةةةةات منوةةةةةر وال عةةةةةاوة مةةةةة 3888  ومنةةةةة  اةةةةةنةDer Stern  

ااخباامةةةةةةة األاةةةةةةبوعية هيةةةةةة  مبةةةةةةيوم مركةةةةةة  تمومةةةةةةير ال علةةةةةةيم العةةةةةةالي والمؤااةةةةةةة الوتنيةةةةةةة لفةةةةةةة  

ال اةةةةةةومو وال وزمةةةةةةح )   Der Sternالاةةةةةةلح والتةةةةةة مات وال صةةةةةةنيف تةةةةةةي هةةةةةةي  ت ةةةةةةول  مجلةةةةةةة 

Federkeil, 2002     ) 
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رامعةةةةةةة تمةةةةةةن   696هةةةةةةوالي  4004ومورةةةةةةب زهصةةةةةةاء  ال حبااااااح وولةةةةةةا عةةةةةة د الجامعةةةةةةات تةةةةةةي  

 034رامعةةةةةةةةة عامةةةةةةةةة مةليةةةةةةةةة ج و  50رامعةةةةةةةةة هكوميةةةةةةةةة ج و  88دارةةةةةةةةة البكةةةةةةةةالواموس مةةةةةةةة  وينتةةةةةةةةا 

رامعةةةةةةة خا ةةةةةةة ج وولةةةةةةا عةةةةةة د تلبةةةةةةة الجامعةةةةةةات الةةةةةة م  م لبةةةةةةوة علةةةةةةومتم تةةةةةةي الجامعةةةةةةات التا ةةةةةةة 

زهةةةةةي ة  وةةةةةةيرز   وتبةةةةةوم وتةةةةة   المتمةةةةةة  3882  ووةةةةة   تصةةةةةنيف الجامعةةةةةات تةةةةةي الياوةةةةةاة اةةةةةنة  0% 51

 , Asahi Shimbun         (Yonezawa & Othersالصةةةةةةةف الياوا يةةةةةةية وت عةةةةةةي  

2002     ) 

وإ ةةةةةةةةة اا  وت  Perspektywyج قامةةةةةةةةةت داا  وةةةةةةةةةر تروومةةةةةةةةةة تةةةةةةةةة ع   3884وتةةةةةةةةةي اةةةةةةةةةنة  

وت عةةةةةةاوة داا النوةةةةةةر هةةةةةة   هاليةةةةةةا  مةةةةةةح  ةةةةةةةيفة وولن مةةةةةةة ااةةةةةةمتا  بولناااااا ا  تصةةةةةةنيف للجامعةةةةةةات تةةةةةةي 

Rzeczpospolita اةةةةةةةلمات الجامعةةةةةةةات علةةةةةةة  ز ةةةةةةة اا قةةةةةةةوا م ال صةةةةةةةنيف الاةةةةةةةنومة ج  وكةةةةةةة لا مةةةةةةةح

وقةةةةة    ةةةةةب  مةةةةةوم ز ةةةةة اا هةةةةة   البةةةةةوا م مومةةةةةا  اه فاليةةةةةا  لل رويةةةةةة تةةةةةي واااةةةةةو وتصةةةةة ا قا مةةةةةة ل صةةةةةنيف 

 (     Siwinski, 2002 : 399الجامعات الةكومية ج وقا مة  خرة للجامعات التا ة ) 

 

  مظتةةةةةةر هةةةةةة ا ال صةةةةةةنيف تةةةةةةي الةارةةةةةةة زلةةةةةة  تصةةةةةةنيف الجامعةةةةةةات ووةةةةةة  روساااااا حواا وةةةةةةعرت  

ترهةةةةةةت وزااة ال رويةةةةةةة  4003  وتةةةةةةي اةةةةةةنة  Career Journalواةةةةةةا   ااعةةةةةةالم ملةةةةةة   ةةةةةةةيفة 

الرواةةةةةية  مومرةةةةةا  تصةةةةةنيفيا  للجامعةةةةةات محخةةةةة  وعةةةةةي  االع بةةةةةاا الملبةةةةةة الةةةةة م  م بةةةةة موة وملبةةةةةات زلةةةةة  

)  مؤااةةةةةةةةات ال علةةةةةةةةيم العةةةةةةةةالي ج والموةةةةةةةة لي  الم ةةةةةةةةوقعي  لترمجةةةةةةةةي الجامعةةةةةةةةات ج و خيةةةةةةةةرا  ال ولةةةةةةةةة

Filinov & Ruchkina, 2002    ) 

 

 

 أنواع تصنيف الجامعات

م إلةةة  مةةة  خةةةالت ااةةة عرال تجةةةاا  الةةة وت تةةةي تصةةةنيف الجامعةةةات  ة   ةةةوا  ال صةةةنيف           )  

Merisotis, 2003    : هي ) 

مبوم ه ا ال صنيف علة  زعمةاء عالمةة واهة ة كليةة للمؤااةة   وموةم  هة ا ال صةنيف  ال صن ف الشحمل : 1

المؤااةة ورم تةةا هيةة  تجمةح مؤشةةرات مت لفةةة وتتإلةح لعمليةةة هاةةاوية وتمبةةو 

األوزاة    الخ   وم  تم تا ترج الن يجةة الكليةة للمؤااةة المعنيةة   زة هة ا  كلةر 

 م ة ة ووولن ا وليرها     وا  ال صنيف شيوعا  وما ت م تي الوالمات ال

مجر  ه ا ال صنيف هاب المونو   و البر ةامل  و تةر  المعرتةة هية  تصةنف  ال صن ف الجزئي :      4

المؤااةةات وتةةو البةةرامل  و المونةةوعات المةةة دة ال ةةي تمرهتةةا   وممكةة  لتةة ا 

النةةةو  مةةة  ال صةةةنيف  ة م مةةةي ماةةة ومات مت لفةةةة لل علةةةيم العةةةالي مةةة  ال ارةةةة 

ولةة  زلةة  ال اااةةات العليةةا والبةةرامل المتنيةةة ووةةرامل  خةةرة  مإلةةا    الجامعيةةة األ

و ةةةةيفة  Business weekوماةةةي ت م هةةة ا النةةةو  تةةةي  لما يةةةا و ةةةةيفة 

Financial Times     البرمما ي ي 

وموةم  هة ا النةو  رميةح األ ةوا  الم بعةة لل صةنيف ال ةي مورة  اخ التةات كبيةرة وينتةا  : ال صن ف ال ناو  1

ومصعب تصنيفتا عل   ةةو ماة ب  ج ومة  األمللةة الجية ة علة  ملةا النةو  الة   

هية  تصةنف المؤااةات هاةب   .Recruit Ltdماة ت م تةي الياوةاة مة  قبة  

ؤات األوت م بعة  ترتيةب ادودها عل  ما  مؤلف م  تما ي وتما ي  اؤاال  ج تالا

للجامعةةات ونةةاء علةة  زراو تةةا عليةة  ج وهكةة ا الاةةؤات اللةةا ي م بعةة  ترتيةةب كخةةر ج 

وهلمجرا   وم  األ وا  األخةرة ج ااة ت ام النةو  المة مل الوةمولي الج  ةي تةي 

 ال صنيف   
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 هيكلية تصنيف الجامعات

 ي ألف تصن ف الجحمعحد من اله كل حد اآلت ي : 

 اله كل ي ال رت ي ي :  3

ج    الةةةةةةخ تمةةةةةةلال  تع بةةةةةةر  2ج  1ج  4ج  3وتصةةةةةةنف تيتةةةةةةا الجامعةةةةةةات مرتبةةةةةةة تةةةةةةي تالاةةةةةة  اقمةةةةةةي 

تةةةةةةةي الرتبةةةةةةةة األولةةةةةةة  تةةةةةةةي زمةةةةةةةرة  Princestonوور اةةةةةةة وة  Harvardرامع ةةةةةةةا هةةةةةةةااترد 

 U.S News & Worldالجامعةةةةات ال ةةةةي تمةةةةن  دارةةةةة الةةةة ك واا  ومورةةةةب تصةةةةنيف 

report  امعةةةةةةات ال ةةةةةةي تبةةةةةةح تةةةةةةي  تامةةةةةةة الاةةةةةةلم ال رتيبةةةةةةي لتةةةةةة ا ج  مةةةةةةا الج 4002تةةةةةةي اةةةةةةنة

ورامعةةةةةةةةةة رنةةةةةةةةةيو   Drexelوداكاةةةةةةةةة   Clarsonال صةةةةةةةةنيف تتةةةةةةةةةي رامعةةةةةةةةةات كالااةةةةةةةةوة 

SUNY-Albany  (Premium Online Edition, 2004    ) يومةةةةةةةةةيوا  

الرتبةةةةةةةة األولةةةةةةة   Amherst Collegeوكليةةةةةةةة  Williams Collegeواه لةةةةةةةت كليةةةةةةةة 

كليةةةةةات الفنةةةةةوة الةةةةةةرة ال ةةةةةي تمةةةةةن  دارةةةةةة البكةةةةةالواموس واللا يةةةةةة علةةةةة  ال ةةةةةوالي تةةةةةي زمةةةةةرة 

 ومورب ال صنيف اآل ف مكرا    

 Sunday Timesوملةةةةات كخةةةةير علةةةةةي  هةةةة   التيكليةةةةة ال صةةةةةنيف الةةةة   واد تةةةةةي  ةةةةةيفة 

University Guide 2003  : وهو 

   %86وعالم تا      .Cambridge U      رامعة كامبردمل 3

   %52 82وعالم تا     .Loughsborough U      رامعة الت وواو4

   %0 95وعالم تا     London School of Economi      كلية لن ة لالق صاد1

   %0 95وعالم تا                     .York Uرامعة موا  

   %65 96وعالم تا       .Open U      الجامعة المف وهة 0

   %53 90 تا   وعالم   .Oxford U      رامعة  وكافواد6

   %94 93وعالم تا      Imperial College      الكلية الملكية 5

   %24 55وعالم تا    Uni. College of London     الكلية الجامعية تي لن ة 9

   %84 56وعالم تا      .Essex U      رامعة زاك  8

 . %57 ع متها             .St. Mark & St .   جامع  سا   ما   10

  .John U  سا   ج ن              

      اله كل ي ال ك ل ي أو العنقوديي : 2
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وتبةةةةةوم هةةةةة   التيكليةةةةةة علةةةةة  رمةةةةةح الجامعةةةةةات  و البةةةةةرامل تةةةةةي مجموعةةةةةات  و عناقيةةةةة  وتصةةةةةنف 

هةةةةةةة   الجامعةةةةةةةات  و البةةةةةةةرامل هاةةةةةةةب ونةةةةةةةعتا علةةةةةةة   ةةةةةةةةو مم ةةةةةةةاز  و م واةةةةةةةا  و اد ء   

 CHEومركةةةةةة  تمةةةةةةومر ال علةةةةةةيم العةةةةةةالي  Sternوهةةةةةة   التيكليةةةةةةة ت بةةةةةةح تةةةةةةي تصةةةةةةنيف مجلةةةةةةة 

تةةةةةةي  لما يةةةةةةا   والمبةةةةةةرا الةةةةةة   تاةةةةةة ن  زليةةةةةة  هةةةةةة   التيكليةةةةةةة  ة ال صةةةةةةنيف هاةةةةةةب العالمةةةةةةة  و 

الناةةةةةبة الملومةةةةةة لةةةةة  مةةةةةةاممر  زم  ة    اخةةةةة الص تةةةةةي البيمةةةةةة الرقميةةةةةة لمؤشةةةةةر مةةةةة  المؤشةةةةةرات 

ات ج تةةةةةإة لعمةةةة  الجامعةةةةةة مةةةةةؤتر علةةةةة  ونةةةةةح الجامعةةةةةة تةةةةةي اةةةةةلم ال صةةةةةنيف ج تعلةةةةة  اةةةةةبي  الملةةةةة

تةةةةةةةي تصةةةةةةةنيف  ةةةةةةةةيفة  44والجامعةةةةةةةة مات الرتبةةةةةةةة  31الفةةةةةةةاا  وةةةةةةةي  الجامعةةةةةةةة مات الرتبةةةةةةةة 

U.S News  عالمةةةةةةات تةةةةةةي مةةةةةة ة م ةةةةةةراو  وةةةةةةي   ةةةةةةفر  6كةةةةةةاة م ملةةةةةة  تةةةةةةي  4003لاةةةةةةنة

وما ةةةةةةةة   ومؤخةةةةةةة  علةةةةةةة  تصةةةةةةةنيف الجامعةةةةةةةات وااةةةةةةة عمات العالمةةةةةةةات   ةةةةةةة  ال مراعةةةةةةةي هةةةةةةةام  

عليةةةةة   مإلةةةةةا   ة مةةةةة  ليةةةةةر الممكةةةةة   (   ومؤخةةةةة Federkeil, 2002التمةةةةةح تةةةةةي البيا ةةةةةات ) 

 ة تكةةةةةوة رميةةةةةح األقاةةةةةام العلميةةةةةة تةةةةةي الجامعةةةةةة تةةةةةي  فةةةةة  الماةةةةة وة زم اومةةةةةا تورةةةةة   قاةةةةةام 

 قومة و خرة م وامة  و نعيفة تي الجامعة الم مي ة   

      اله كل ي ال هجني : 3

وهةةةةةة   التيكليةةةةةةة عبةةةةةةااة عةةةةةة  خلةةةةةةا للتيكلي ةةةةةةي  الاةةةةةةاوب ي  هيةةةةةة  ماةةةةةة ت م ال رتيةةةةةةب العةةةةةة د  

تةةةةةي الياوةةةةةاة هيةةةةة  تفةةةةةرز  Recruit Ltd  ل مةةةةةرة مةةةةةة دة   وهةةةةة ا مةةةةةا تمببةةةةة  شةةةةةركة ولكةةةةة

 ,Merisotisمؤااةةةةةة تةةةةةي كةةةةة  زراوةةةةةة علةةةةة  األاةةةةةللة الةةةةةواادة تةةةةةي ماةةةةةةتا )  00 علةةةةة  

2002    ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التي تستخدم في تصنيف الجامعات  المؤشرات

تررةةةةةح  هميةةةةةةة المؤشةةةةةةرات تةةةةةةي تصةةةةةةنيف الجامعةةةةةةات زلةةةةةة    تةةةةةةا الصةةةةةةفات ال ةةةةةةي تبةةةةةةاس مةةةةةة   

خاللتةةةةةةا قةةةةةةوة الجامعةةةةةةة  و نةةةةةةعفتا   وتت لةةةةةةف المؤشةةةةةةرات هاةةةةةةب  ةةةةةةو  الجامعةةةةةةات  و البةةةةةةرامل ال ةةةةةةي 

اةةةةةةيجر  تصةةةةةةنيفتا   تمؤشةةةةةةرات الجامعةةةةةةات ال ةةةةةةي تمةةةةةةن  دارةةةةةةة الةةةةةة ك واا  تت لةةةةةةف عةةةةةة  المؤشةةةةةةرات 

البكةةةةةةالواموس تةةةةةةي الفنةةةةةةوة الةةةةةةةرة ج ومؤشةةةةةةرات ور ةةةةةةامل  للكليةةةةةةات  و الجامعةةةةةةات ال ةةةةةةي تمةةةةةةن  دارةةةةةةة

   زدااة األعمات تت لف ع  مؤشرات ور امل ال روية 

فااااي   U.S News & World Reportوال ؤشااااراد ال ااااي تصاااا   مهح  اااا   ي  

 :  تصن ف الجحمعحد ال ي ت نح درجي ال ك وراه في الواليحد ال      ت ألف م ح يأتي

 تب مر األقراة ) الجامعات المنا رة (     -3
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  ابة االل ةا  وال ترج     -4

 تي الجامعة    Freshmanم واا وباء الملبة تي ما وة الانة األول    -1

    4004 ابة ال ترج الم وقعة تي انة   -2

    4004 ابة ال ترج الفعلية تي انة  -0

 م مي   و اد ء    4004األداء لانة  -6

 موااد األاات ة     -5

 تالبا     40النابة الملومة لع د الصفوص ال ي مور  تيتا  ق  م    -9

 تالبا   و  كلر    00النابة الملومة لع د الصفوص ال ي مور  وتا   -8

  ابة األاات ة زل  الملبة     -30

  ابة األاات ة الم فرلي      -33

 اتبة اال  با ية  و المفانلة    -34

   SAT / ACTوالابعوة ( لعالمات ام ةاة  الرتبة الملينية ) التام  والعوروة ي التام   -31

 م  خرمجي الم ااة اللا ومة    %30 ابة تلبة الانة األول  ال م  كا وا تي  عل    -32

  ابة الببوت     -30

 الموااد المالية للجامعة األم     -36

 اتبة تبر  الترمجي      -35

 (  U.S News, National Universitiesمعةة ت  اةةبة تبةةر  التةةرمجي  للجامعةةة األم )   -39

Doctoral Top Schools, 2004     ) 

وتت لةةةةةف قلةةةةةيال  هةةةةة   المؤشةةةةةرات عنةةةةة  تصةةةةةنيف الجامعةةةةةات ال ةةةةةي تمةةةةةن  دارةةةةةة الماراةةةةة ير 

 م  خرمجي الم ااة اللا ومة %40م ة   ع   عل   32تالمؤشر اقم 

  (U.S News , Midwesten Universities , Master's , 2004 ) 

 The Times Higherوال ؤشاااااااااراد ال اااااااااي تصااااااااا   مهح  ااااااااا   ي 

Education Supplement   اليري ح  ااااااي ال ااااااي تع ياااااار ماااااان أشااااااهر الجهااااااحد القحئ ااااااي

 على تصن ف الجحمعحد في ذلك اليل  ، هي : 

 شروت الببوت     -3

  ابة الملبة : األا ام     -4

 تبومم ال عليم ) عالمة الم واا الةااوي (     -1

 تبومم البة  ) م واا العالمات للعإلو تي التيلة األكادممية (     -2

  فبات الةوابة والمك بة لك  تالب م فرغ ولمع ت تال  انوات     -0

النفبات عل  المراتو ) النفبات عل  مراتو الملبة والمو في  لك  تالب م فرغ ومع ت    تال  اةنوات   -6

   ) 

 كمات ال اااة تي وق تا (   الكفامة ) النابة الملومة الم وقعة ا  -5

 مع ت الصفي  الجامعيي  ) الان ي  األول  واللا ية (  -9

 ابة الترمجي  ال م  هصلوا عل  و ا ف كاملةة  و موا ةلوة تعلةيمتم مة  رميةح التةرمجي  اآلخةرم    -8

 (   Jobbins, 2002ال م  عرتت عناومنتم ) 

 اليولن يي ت ألف م ح يأتي :  Perspektywyوال ؤشراد ال ي تص   مهح     ي 

 البوة العلمية : ) المؤهالت واأللبا  العلمية ال ي هصلت عليتا التيلة ال  اماية تي العام األخير (     -3

 اامكا ات العلمية : ) المع ت المةواب ألقاام الكليات العلمية م  قب  لجنة البة  العلمي تي ال ولة (    -4

 شروت الببوت    -1
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  ابة ع د األاات ة :  ابة ع د الملبة     -6

 موااد المك بة ي ع د الك ب تي مك بة الكلية     -5
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ال حبح  اـي ت ألاـف    ماـن ماـح   Asahi Shimbunوال ؤشـراد ال اـي تصاـ   ف فاـي تصاـن ف     ـاـي 

 يأتـي : 
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 الجانب الإحصائي لتصنيف الجامعات

مورةةةةة  دوا متةةةةةم لصهصةةةةةاء تةةةةةي تصةةةةةنيف الجامعةةةةةات اةةةةةواء كةةةةةاة ملةةةةةا مةةةةة  خةةةةةالت التيكليةةةةةة  

ال رتيبيةةةةةةةة      و التيكليةةةةةةةة العنبودمةةةةةةةة  و ليةةةةةةةر ملةةةةةةةا   ت)ليةةةةةةةة ال صةةةةةةةنيف تةةةةةةةي التيكليةةةةةةةة ال رتيبيةةةةةةةة ) 

Merisotis, 2002   تبةةةةة   وجمةةةةةح البيا ةةةةةات مةةةةة  مصةةةةةادا البيا ةةةةةات المورةةةةةودة  و مةةةةة  ويا ةةةةةات   )

تةةةةةإة  ةةةةةو  وكميةةةةةة الم  يةةةةةرات (   وعةةةةة  رمةةةةةح البيا ةةةةةات  )تجمعتةةةةةا الجتةةةةةة المعنيةةةةةة ج ومةةةةة  تةةةةةم    ةةةةةلية

مجةةةةةةةر  اخ يااهةةةةةةةا مةةةةةةة  البيا ةةةةةةةات ال ةةةةةةةي رمعةةةةةةةت   ووعةةةةةةة  ملةةةةةةةا ج تإ ةةةةةةة  مجةةةةةةةر  معيةةةةةةةرة وتةةةةةةةوزم  

المؤشةةةةةرات مةةةةةة  هةةةةة   الم  يةةةةةةرات   و خيةةةةةةرا  ج تإ ةةةةة  مجةةةةةةر  هاةةةةةةا  المؤشةةةةةرات وزرةةةةةةراء المباا ةةةةةةات 

 ي  ظام ترتيبي   مما مؤد  زل  ترز المؤااات ت

وموةةةةةةةةب  توزمةةةةةةةةح األوزاة تةةةةةةةةي ال صةةةةةةةةنيف ال رتيبةةةةةةةةي توزمةةةةةةةةح العالمةةةةةةةةات تةةةةةةةةي االخ بةةةةةةةةااات  

َةكييةةةةةة المررةةةةةح هيةةةةة  ت فةةةةةاوت العالمةةةةةات مةةةةة  اةةةةةؤات زلةةةةة  كخةةةةةر هاةةةةةب  همي ةةةةة  ومورةةةةة  تةةةةةرو   الم 

ل اةةةةةةةللة الر ياةةةةةةةة متصةةةةةةة  لكةةةةةةة  تةةةةةةةر  عالماتةةةةةةة  المال مةةةةةةةة   تمةةةةةةةلال  تةةةةةةةوز  عالمةةةةةةةات ال صةةةةةةةنيف 

مؤشةةةةةرا  مةةةةة  خةةةةةالت العنا ةةةةةر اآلتيةةةةةة :  30علةةةةة   U.S Nwes م   ةةةةةةيفة ال رتيبةةةةةي الةةةةة   تاةةةةة ت

 (Morse & Flanigan, 2004   ) 
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تبةةةةةومم األقةةةةةراة ) ااةةةةة بياة ا ة األقةةةةةراة مةةةةة  الجامعةةةةةات تةةةةةي موانةةةةةيح ليةةةةةر مةاواةةةةةة   -3

 عالمة    40مل  م ة تكرم  األاات ة   فاتم لل عليم ( ومتص  لت ا المؤشر 

عالمةةةةةةة مةةةةةة   40ااةةةةةة مراا وبةةةةةةاء الملبةةةةةةة تةةةةةةي الجامعةةةةةةة ومتصةةةةةة  لنيةةةةةة  هةةةةةة ا المؤشةةةةةةر   -4

مةةةةةة  هةةةةةة   العالمةةةةةةة لناةةةةةةبة تتةةةةةةرج الملبةةةةةةة تةةةةةةي مةةةةةة ة اةةةةةةت اةةةةةةنوات  %90وينتةةةةةةا  اةةةةةةبة 

مةةةةةة  هةةةةةة   العالمةةةةةةة لناةةةةةةبة ااةةةةةة مراا وبةةةةةةاء الملبةةةةةةة تةةةةةةي ماةةةةةة وة الاةةةةةةنة األولةةةةةة   %40و

Freshman level    

 ة م  وينتا : عالم 40موااد األاات ة ومتص  لت ا المؤشر   -1

 لع د الملبة تي الصف ال   ال م م  ع  عورم  تالبا  ج  10%

 و كلر ج 00لع د الملبة تي الصف ال   مبلا ع د    30%

 لرواتب األاات ة ج  10%

 لنابة األاات ة زل  الملبة ج  30%

 لع د األاات ة ال م  مةملوة ال ارات العلمية العالية ج  30%

 ي   ل اات ة الم فرل  00%

للملبةةةةةةة الةةةةةة م   %00عالمةةةةةةة مةةةةةة  وينتةةةةةةا  30ا  با يةةةةةةة الملبةةةةةةة ومتصةةةةةة  لتةةةةةة ا المؤشةةةةةةر   -2

    ACT و  SATال ةبوا تي الجامعة مم  مةملوة شتادة 

 تي   يجة الم ااة اللا ومة ج  %30للملبة ال م   هرزوا  عل    %20و              

 لنابة قبوت الملبة تي الجامعة     %30و                

معةةةةةةة ت اا فةةةةةةةا  علةةةةةةة  المالةةةةةةةب تةةةةةةةي ال علةةةةةةةيم والبةةةةةةةة  والتةةةةةةة مات ومتصةةةةةةة  لتةةةةةةة ا   -0

 ( عالمات   30المؤشر )

 داء الجامعةةةةةةة تيمةةةةةةا م علةةةةةةو وناةةةةةةبة ال تةةةةةةرج ومعنةةةةةةي ملةةةةةةا الفةةةةةةاا  وةةةةةةي   اةةةةةةبة ال تةةةةةةرج   -6

الةبيبيةةةةةةة للملبةةةةةةة تةةةةةةي مةةةةةة ة اةةةةةةت اةةةةةةنوات مةةةةةة  تةةةةةةاامخ ال ةةةةةةةاقتم زلةةةةةة  الناةةةةةةبة الم وقعةةةةةةة 

بيبيةةةةةة لل تةةةةةرج  علةةةةة  مةةةةة  المةةةةة ة الم وقعةةةةةة ج تةةةةةإة هةةةةة   ل تةةةةةررتم ج تةةةةةإما كا ةةةةةت المةةةةة ة الة

 ( عالمات   0داللة لصال   داء الجامعة ومتص  لت ا المؤشر )

 اةةةةةةةبة عمةةةةةةةاء التةةةةةةةرمجي  ومبصةةةةةةة  وتةةةةةةةا الناةةةةةةةبة الملومةةةةةةةة للتةةةةةةةرمجي  الةةةةةةة م  م برعةةةةةةةوة   -5

 4003/4004 و  4000/4003للجامعةةةةةةةةة ال ةةةةةةةةي تتررةةةةةةةةوا منتةةةةةةةةا تةةةةةةةةي العةةةةةةةةام الجةةةةةةةةامعي 

يال  ليةةةةةةر مباشةةةةةةر عةةةةةة  انةةةةةة  التةةةةةةرمجي  عةةةةةة  رةةةةةةامع تم ج ومع بةةةةةةر هةةةةةة ا المؤشةةةةةةر دلةةةةةة

 ( عالمات   0ومتص  لت ا المؤشر )

 مةةةةةةةا التيكليةةةةةةةة ال ك ليةةةةةةةة  و العنبودمةةةةةةةة تةةةةةةةي تصةةةةةةةنيف الجامعةةةةةةةات ج وملةةةةةةةات ملةةةةةةةا النمةةةةةةةومج 

( تةةةةةةإة الجامعةةةةةةات Federkeil, 2002الةةةةة   م بعةةةةةة  مركةةةةة  تمةةةةةةومر ال علةةةةةيم العةةةةةةالي تةةةةةي  لما يةةةةةةا ) 

تباةةةةةةةم زلةةةةةةة  تةةةةةةةال  مجموعةةةةةةةات ج األتإلةةةةةةة  والم واةةةةةةةا واألاةةةةةةةو    وتصةةةةةةةنف الجامعةةةةةةةة تةةةةةةةي الفلةةةةةةةة 

) ريةةةةةة  رةةةةةة ا  ي  6-3األتإلةةةةةة  زما كا ةةةةةةت ت ةةةةةةرة اللبةةةةةةة للم واةةةةةةا الةاةةةةةةاوي  ) ماةةةةةة ت م تةةةةةة امل مةةةةةة  

اد ء ( وهةةةةةة ا مماتةةةةةة  تةةةةةة امل المةةةةةة ااس تةةةةةةي  لما يةةةةةةا تبةةةةةةح تمامةةةةةةا  دوة الم واةةةةةةا الةاةةةةةةاوي الكلةةةةةةي 

امعةةةةةات ) تةةةةةي مونةةةةةو  معةةةةةي  (   ومةةةةة   اهيةةةةةة  خةةةةةرة ج تةةةةةإة الجامعةةةةةة تصةةةةةنف نةةةةةم  لجميةةةةةح الج

 اةةةةةةو  الجامعةةةةةةات زما كا ةةةةةةت ت ةةةةةةرة اللبةةةةةةة تبةةةةةةح تمامةةةةةةا  تةةةةةةو  الم واةةةةةةا الةاةةةةةةاوي الكلةةةةةةي للجامعةةةةةةات   

ووةةةةةةنف  المرمبةةةةةةة ج تةةةةةةإة الجامعةةةةةةة تصةةةةةةنف وح تةةةةةةا م واةةةةةةمة زما كةةةةةةاة م واةةةةةةمتا الةاةةةةةةاوي م واةةةةةةما  

 وة  و تو  الم واا الكلي للجامعات       ة ت رة اللبة ال تبح تماما  د
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 ارتباط تصنيف الجامعات بالنوعية 

 زة تصنيف الجامعةات مةرتبا ااتباتةا  وتيبةا  والنوعيةة ج تالفلةة الماة ت تة اةواء كا ةت الملبةة الموشةكي  

عل  االل ةا  تي الجامعة  و  ولياء األموا  و الةكومة عموما   و الجتةات الموة لة ترمة  ال عةرص علة  الجامعةات 

المميةة ة والجامعةةات الم واةةمة والجامعةةات الإلةةعيفة   والتيكليةةة ال رتيبيةةة  و العنبودمةةة تبةةرز الجامعةةات المميةة ة 

ر ال   م ناوت  ابة ع د األاات ة زل  الملبة موير زلة  الرعامةة الم فوقة  وال  وم  تم األق  تمي ا  ج وهك ا   والمؤش

تةإة  300:  3والت مة العلمية ال ي ت واتر عن  الملبة زما كاة ل ا ام الواه  تما يةة تةال  ج  مةا زما كا ةت الناةبة 

صةةنف نةةم  الملبةةة منةةالوة اعامةةة وخ مةةة علميةةة  قةة  كليةةرا    والجامعةةة ال ةةي تحخةة  المرتبةةة األولةة   و ال ةةي ت

 المجموعة الم مي ة والمم ازة تإ تا رامعة  وعية تي قوتتا العلمية وااداامة   

ومةةةةةةةة  منملةةةةةةةةو الةةةةةةةةةرج علةةةةةةةة  رعةةةةةةةة  عمليةةةةةةةةة تصةةةةةةةةنيف الجامعةةةةةةةةات تعكةةةةةةةة  النوعيةةةةةةةةة 

 Clarke, 2002ومونةةةةوعية ودقةةةةة ج تةةةةإة رملةةةةة مةةةة  اااشةةةةادات مو ةةةةي وتةةةةا تةةةةي هةةةة ا المجةةةةات ) 

 ( وهي :  444 :

  ة م واتر تي المؤشرات  فات الص   واللبات والباولية للمباا ة     -3

 ة ت نةةةةةةةاوت المؤشةةةةةةةرات المةةةةةةة خالت والعمليةةةةةةةات والمتررةةةةةةةات ج ومع بةةةةةةةر المنتةةةةةةةاج ملةةةةةةةاال    -4

علةةةةةة  المةةةةةة خالت و وعيةةةةةةة ال علةةةةةةيم ملةةةةةةاال  علةةةةةة  العمليةةةةةةات وتاعليةةةةةةة التةةةةةةرمجي  تةةةةةةي موقةةةةةةح 

 العم  ملاال  عل  المتررات   

مونةةةةةةوعية  تإلةةةةةة  مةةةةةة  المؤشةةةةةةرات ال اتيةةةةةةة أللةةةةةةرال ال صةةةةةةنيف   تع بةةةةةةر المؤشةةةةةةرات ال  -1

ومةةةةة  األمللةةةةةة علةةةةة  المؤشةةةةةرات المونةةةةةوعية  اةةةةةبة المعلةةةةةم زلةةةةة  الملبةةةةةة و اةةةةةبة الببةةةةةوت تةةةةةي 

الجامعةةةةةةة ج  مةةةةةةا المؤشةةةةةةرات ال اتيةةةةةةة تإ تةةةةةةا تع مةةةةةة  علةةةةةة  الوةةةةةةت  الةةةةةة   مجيةةةةةةب ج تمةةةةةة  

النوعيةةةةةة  الم وقةةةةةح ورةةةةةود اخةةةةة الص تةةةةةي ا   اتنةةةةةي  تلةةةةةب منتمةةةةةا ال عبيةةةةةر عةةةةة  ا متمةةةةةا تةةةةةي

 األكادممية الكلية لمؤااة ما   

ااةةةةة ت ام زرةةةةةراءات معياامةةةةةة لجمةةةةةح وتتةةةةة م  وتةليةةةةة  وعةةةةةرل المعلومةةةةةات تالتمةةةةةح تةةةةةي   -2

   مرهلةةةةة مةةةة  مراهةةةة  هةةةة   العمليةةةةة اةةةةيبل   و م مةةةة  الفا ةةةة ة المررةةةةوة مةةةة  المؤشةةةةر علةةةة  

 اع باا  مبيااا  للنوعية األكادممية   

 

 

 

 مستقبل تصنيف الجامعات

زة تصةةةةةةةنيف الجامعةةةةةةةات منةةةةةةة اج تةةةةةةةي زتةةةةةةةاا ال بةةةةةةةومم المؤااةةةةةةةي ج وهةةةةةةة ا زرةةةةةةةراء ال  

لنةةةةة  عنةةةةة     لمب إلةةةةةيات العمةةةةة    ت بةةةةةومم المؤااةةةةةة  و تبةةةةةومم وةةةةةرامل المؤااةةةةةة مكوةةةةةف عةةةةة  

مكةةةةةةام  قوتتةةةةةةا ونةةةةةةعفتا ومبةةةةةةي  موقعتةةةةةةا والمباا ةةةةةةة مةةةةةةح المؤااةةةةةةات  و البةةةةةةرامل األخةةةةةةرة   

(   و ة مةةةةةةا   Morisotis, 2002)  لةةةةةة لا قيةةةةةة   ة تصةةةةةةنيف الجامعةةةةةةات ُورةةةةةة  ليببةةةةةة        

مؤكةةةةةة  الةارةةةةةةة زلةةةةةة  ال صةةةةةةنيف االزدمةةةةةةاد المإلةةةةةةمرد تةةةةةةي عةةةةةة د الاةةةةةةكاة ج وازدمةةةةةةاد  عةةةةةة اد 

الكليةةةةةات والجامعةةةةةات وتنةةةةةو   اةةةةةاليب ال علةةةةةيم عةةةةة  قةةةةةر  وعةةةةة  وعةةةةة  وملةةةةةا تإلةةةةةال  عةةةةة    نةةةةةا 

  عي  تي عصر البياس وال بومم وال نات  واال ف ا  عل  العالم   
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 ( :   Merisotis, 2002 ةو ال اااة تي الما بب  ما محتي ) وم  البإلاما ال ي تا 

نةةرواة ونةةح زتةةاا تصةةنيف م  معةةامير عالميةةة وملةةا امجةةاد مفةةاهيم موةة ركة لمونةةو    -3

 الخ الص المفاهيم وي  ول  وكخر ال صنيف تي دوت العالم المت لفة وازالة اوء الفتم ال   منجم 

نةةرواة زرةةراء تبةةومم وتةليةة  منتجةةي ل اةةاليب المةةة دة ال ةةي تاةة ت م تةةي ال صةةنيف وةيةة    -4

تراعي التصو ية اللباتية للبل اة وم  تم اخ ياا  تإل  األااليب م  را ب المت صي  تةي هة ا 

 المجات   

نرواة تة م  مؤشرات روهرمة تاو ة ل صنيف الجامعات تي البل اة المت لفة وملةا أللةرال   -1

 ا ة   المبا

 الةارة زل  زمجاد زتاا تصنيفي للجامعات االت رانية ورامعات ال علم ع  وع      -2

الةارة زل  الفص  وي  الملبة تي ما وة ال ارة الجامعية األول  والملبة تي الماة ومات العليةا   -0

تي زتاا تصنيف الجامعات ألة  تر ال صنيف الةاليةة تتلةا الماة ومات ممةا مجعة  األمةر ليةر 

    وان 

الةارة ل اااة تصنيف األ ظمة المعرتية الم  اخلةة تيمةا وينتةا  و األ ظمةة المعرتيةة الفرعيةة  و   -6

ال تصصةةات المعرتيةةة ال قيبةةة ملةةا اة ال صةةنيف البةةا م علةة  األ ظمةةة المعرتيةةة الم جا اةةة ملةة  

 الكيمياء ج واألهياء ج واالق صاد لم مع  مج ما  هاليا  تي الجامعات   

 

 

 
 


