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 مقدمة 

المواضيع في نشر تصنيفات الجامعات العالمية حسب  Shanghai Ranking Consultancyبدأت شركة 

 Academic Ranking World) سموعرف اسم التصنيف با .2009في عام ( Subjects) االكاديمية

Universities, ARWU او )Shanghai Ranking.  بين  الحاصله مستوى الفجوة لقياسصمم في األصل

 في الصين التعليم العالينظم تغيير وفي تحفيز فعال ا دورالجامعات الصينية والجامعات العالمية ومنذ ذلك الحين ادى 

 الكيمياء، الفيزياء، الرياضيات،هي  ع الداخلة في هذا التصنيفأول مجموعة من المواضيوكانت . توياتسالملعديد من ل

 . م الكمبيوتر واالقتصاد / األعمالعلو

 تطابقلنظر في الل تعود المواضيعمن  لمزيد Shanghai Ranking تصنيفلالسبب الرئيسي للتقدم البطيء  حيث ان

 هوالمواضيع  في تصنيف  Shanghai Rankingات الفريدة في منهجية الصفإحدى  .بين المؤسسات المنهجي

/ الطب  فسلجةالحاصلين على جائزة نوبل في الفيزياء والكيمياء وال الجامعة نموظفيعدد استخدام مؤشر الجائزة مثل 

إذا  لدى التصنيفات االخرى ا في ذلك الوقتن معروفيك لمالرياضيات.  مجال في تقديرية وعلم االقتصاد وميداليات

راك القادة إش Shanghai Rankingقررت شركة  لذلك والمتبناة؛ المتعددةاضيع المو في احدهناك جائزة نوبل  كان

 أيًضا المقاييس المهمة األخرى لألداء األكاديمي.واألكاديميين من أفضل الجامعات في العالم لتحديد هذه الجوائز 

 التصنيف؟ مصممومن هم 

 Jiaoمعهد التعليم العالي التابع لجامعة  العاملين في األكاديميينمجموعة من  هم Shanghai Ranking مصممو

Tong  في شنغهاي. يرأس هذه المجموعة البروفيسورNian Cai Liu  ترتيب  فيبدأت هذه المجموعة عملها

 ينشرالتصنيف على ادراج جميع الجامعات الكبرى في كل بلد. ولكن التصنيف  مؤلفين. عمل 1998الجامعات عام 

 أكاديمي 3500ن مايزيد ع لىع مسحال اجريه 2018في ايار . الجامعات عالميا فضلكأ مؤسسة تعليمية فقط 500

واغلبهم يشغلون مناصب عليا مجاالت مختلفة  وهم متخصصين فيالعالم.  حولجامعة  100من أفضل  بدرجة استاذ

المشاركين  سماءانشر  حيثعن المسح التقليدي المسح  ختلفا 2018 في السنة السابقة اقسام. رؤساء كليات أو عمداءك

هي  االستبانةهذا  نتائج فان عليهو. يةسئلة االستطالعاألنشر إجاباتهم على لم ي لكن التعليميةالمؤسسات مختلف  من

بطريقة شفافة. يتم  للمهتمينويتم تقديمها  اضيعالمووسمعة طيبة وذات نفوذ تغطي مختلف مجاالت  ذووامن قادة 

 المعلومات الشخصية للمشارك. يتضمنإلى البريد اإللكتروني لعمل كل مشارك مع رابط مخصص  االستبانةإرسال 

 طرق العمل

 اختيار الجامعات .1

 معايير التصنيف واألوزان .2

 تعريف المؤشرات .3

 مصادر البيانات .4
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 اختيار الجامعات

 ميداليات على الحائزين األكاديمييننسبة اساس  على على جائزة نوبل أو يتم اختيار الجامعات على اساس حصولها

ي منشورة ف التي تمتلك بحوثاالستشهادات أو الحاصلين على نسبة عاليه من أو الباحثين  في الحقول التخصصية

المفهرسة وفقًا  البحوثذلك الجامعات التي تتضمن عددًا كبيًرا من فضال عن  . Scienceاو  Natureالمجالت 

من جهة .  Social Science Citation Index (SSCI)و   Science Citation-Expanded (SCIE) لمؤشر

التي  الجامعات في حين ان   2017عام لل فقط جامعة 500نشر أفضل  حيثجامعة  1300اخرى صنف مايزيد عن 

 .ARWU تصنيفا لاللتحاق في عالمي ةمرشحجامعة  500كأفضل صنفت  800و  501بين كانت 

 معايير التصنيف واألوزان

الخريجين والموظفين  اعداد ةالمتضمنمؤشرات لألداء األكاديمي أو البحثي عدد من اليتم تصنيف الجامعات من خالل 

الحاصلين على اعلى نسبة في االستشهادات والباحثين ا ةفي الحقول التخصصيالحاصلين على جوائز نوبل والميداليات 

واألداء المفهرسة في مؤشرات االستشهاد الرئيسية  واألبحاث Nature وScience   واألبحاث المنشورة في

االخرى حساب المؤسسات درجة في حين يتم  100 أعلى مؤسسة التعليمية. يتم اعطاء لمؤسسةا فيلفرد ل األكاديمي

تأثير على اساس توزيع البيانات لكل مؤشر  اختبار يجريلتلك المؤسسات.  نسبة مئوية من أعلى درجةالعلى اساس 

تقييم النتائج لكل  في حين يكونالمؤشر إذا لزم األمر.  على للتعديلتستخدم التقنيات اإلحصائية القياسية االنحراف وقد 

 .التعليمية موضح أدناه للوصول إلى نتيجة نهائية للمؤسسةكما مؤشر 

يجب الحديث عن المعايير عرف عليه هو ماهية التصنيف، وما الذي يقصد باألفضل أكاديميًّا. هنا، أول ما يمكن الت

 :في التالي –حسب جامعة شنغهاي  –التي يتمُّ استخدامها من أجل ترتيب الجامعات، والتي تختصر 

 الوزن الرمز المعيار المؤشر

 جودة التعليم
الخريجين الحاصلين على جائزة نوبل 

 وميداليات في الحقول التخصصيه

 %10 خريج

اعضاء هيئة 

 التدريس

التدريسية الحاصلين على جائزة الهيئة 

 نوبل وميداليات في الحقول التخصصيه

 %20 جائزة

ين على اعلى نسبة البحثين الحاصل

 تخصص علمي 21استشهادات في 

HiCi 20% 

 مخرجات البحث

 Natureاالبحاث المنشورة في المجاالت 

  Scienceو

N&S* 20% 

 Scienceالبحوث المفهرسه في كل من 

Citation Index-expanded  و 

Social Science Citation Index 

PUB 20% 

 االداء للفرد
  االداء االكاديمي للفرد في المؤسسة

 التعليمية

PCP 10% 

 %100  مجموعال
إلى  N & S ، ويتم نقل وزن N & S التعتبر المتخصصة في العلوم اإلنسانية واالجتماعية مثل مدرسة لندن لالقتصادالتعليمية لمؤسسات ا *

 .مؤشرات أخرى
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 تعريف المؤشرات

 التعريف المعيار

 الحاصلين همميداليات. الخريجين ال واالعدد الكلي لخريجي المؤسسة التعليمية الذين فازوا بجائزة نوبل  الخريجين

اوزان  هناك وعليه فان .التعليمية على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه من المؤسسة

فيكون كاالتي ٪ 100هو للخريجين . الوزن الشهادةالحصول على  فترة تم اعدادها اعتمادا علىمختلفة 

 من الشهادة٪ للخريجين الذين حصلوا على 90و   2010-2001 من الشهادةالذين حصلوا على 

على  ينلللحاص٪ 10و 1990-1981من  الشهادة٪ للخريجين الحاصلين على 80و   1991-2000

 المؤسسة التعليمية فانهمن  شهادة. إذا حصل شخص ما على أكثر من 1920-1911في عام شهادة 

 .واحدة فقط هايتم اعتبار

بجوائز نوبل في الفيزياء والكيمياء  الفائزينفي مؤسسة التعليمية للهيئة التدريسيه العدد اإلجمالي  الجائزة

 االشخاص أولئكاانهم ب لهيئة التدريسيهالرياضيات. يتم تعريف ا علوم ميداليات فيووالطب واالقتصاد 

في وقت الفوز بالجائزة. يتم تعيين األوزان المختلفة وفقا لفترات الفوز التعليمية مؤسسة الن في ملياعال

٪ للفائزين في 80 و 2010-2001٪ للفائزين في 90 و 2011٪ للفائزين بعد 100بالجوائز. الوزن 

. إذا كان 1930 -1921٪ للفائزين في 10وأخيراً  1990-1981٪ للفائزين في 70و  1991-2000

. بالنسبة لجوائز المؤسسة لكلالفائزمرتبًطا بأكثر من مؤسسة واحدة  فستخصص لكل مؤسسة عددًا 

يتم تعيين األوزان للفائزين وفقًا لنسبتهم فانه نوبل إذا تم تقاسم الجائزة من قبل أكثر من شخص واحد 

 .الجائزةمن 

HiCi ة قاعدة البيانات تم اختيارهم بواسطوعالية نسبة عدد الباحثين الذين تم االستشهاد بهم بClarivate 

Analytics  . 2016) 2016 تشرين الثانياستخدام قائمة الباحثين عالية االستشهاد الصادرة في 

HCR List   لحساب مؤشر والتي استخدمت (2016 ين الثانيرتش 16اعتباًرا من HiCi في 

ARWU  2017  .ة.العالي اتتم النظر فقط في االرتباطات األساسية للباحثين ذوي االستشهاد 

N&S عدد األبحاث المنشورة في Science و Nature  ين . لتمييز ترتيب المؤلف2016و  2012بين عامي

٪ 50و  (correspondingالمسؤول عن البحث ) للمؤلف٪ 100، يتم تعيين وزن بنسبة المشاركين

٪ 25( و correspondingنفسه ال  هوللمؤلف الثاني إذا كان المؤلف األول تكون للمؤلف األول )

 فانه  corresponding عنوان لل هناك أكثر من اذا كان٪ للمؤلفين اآلخرين. 10للمؤلف التالي و 

كعنوان التالي  المؤلف ظر في عناوينوين correspondingعتبر عنوان المؤلف األول كعنوان ي

ياخذ بنظر االعتبار . ينالمؤلف األول وعنوان المؤلف الثاني وما إلى ذلك بعد ترتيب عناوين المؤلف

 .االبحاث المنشورة فقط

UBP مؤشر ضمن المفهرسة  بحاثالعدد اإلجمالي لألScience Citation Index-Expanded  ومؤشر

Social Science Citation Index  عند حساب و البحوث المنشورة. وال يُنظر إال في 2016ام لع

المفهرسة في  بحاثاال ين فيخاص ينتم تقديم وزنفانه ي  تعليمية مؤسسة للبحوث لكل كليالعدد ال

 .Social Science Citation Indexمؤشر 

PCP  العاملين بدوام اوزان الدرجات للمؤشرات الخمسة أعاله مقسومة على عدد الموظفين األكاديميين

كامل. إذا لم يكن من الممكن الحصول على عدد الموظفين األكاديميين للمؤسسات يتم استخدام الدرجات 

تم الحصول على عدد من  2017سنة   ARWU   للمؤشرات الخمسة المذكورة أعاله. بالنسبة لـ

يات المتحدة األمريكية الموظفين األكاديميين المتفرغين بدوام كامل للمؤسسات التعليمية في الوال

والمملكة المتحدة وفرنسا وكندا واليابان وإيطاليا والصين وأستراليا وهولندا والسويد وسويسرا وبلجيكا 

 وكوريا الجنوبية والتشيكية وسلوفينيا ونيو نيوزيلندا وغيرها.
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 المعتمدة في التصنيف مصادر البيانات

 مصدر بيانات المؤشر

 /http://nobelprize.org نوبلالحائزين على جائزة 

 http://www.mathunion.org/index.php?id=prizewinners الميداليات في الحقول التخصصية

 /http://www.highlycited.com الباحثون الحاصلين على اعلى استشهادات

 Nature andاألبحاث المنشورة في 

Science 

http://www.webofscience.com/ 

 Scienceفي كل من ة البحوث المفهرس

Citation Index-Expanded  و

Social Science Citation Index 

http://www.webofscience.com/ 

عدد من أعضاء هيئة التدريس حيث يتم الحصول عليها من الوكاالت  االخرى

 الوطنية مثل 

National Ministry of Education, National Bureau of 

Statistics, National Association of Universities and 

Colleges, National Rector's Conference. 
 

 لدول على اساس الفئاتالعالمي لترتيب ال

 اإلقليمية المنطقةاالحصائيات على اساس 

Region Top 20 Top 100 Top 200 Top 300 Top 400 Top 500 501-800 

Americas 16 52 79 113 142 164 76 

Europe 4 35 82 122 157 198 97 

Asia/Oceania — 13 39 64 99 132 122 

Africas — — — 1 2 6 5 

Total 20 100 200 300 400 500 300 

 

 

 

 

 

 

http://nobelprize.org/
http://www.mathunion.org/index.php?id=prizewinners
http://www.highlycited.com/
http://www.webofscience.com/
http://www.webofscience.com/
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 الدولةاالحصائيات على اساس 

Country Top20 Top100 Top200 Top300 Top400 Top500 501-800 

United States 16 48 70 99 119 135 55 

United Kingdom 3 9 20 28 34 38 12 

Switzerland 1 5 7 7 7 8 2 

Australia — 6 10 14 21 23 4 

Germany — 4 15 22 26 37 9 

Netherlands — 4 9 10 12 12 1 

Canada — 4 8 11 17 19 7 

France — 3 9 14 17 20 10 

Japan — 3 7 9 13 17 19 

Sweden — 3 5 9 10 11 — 

China — 2 13 25 44 57 55 

China-Mainland — 2 9 18 33 45 46 

China-Hong Kong — — 2 5 5 5 1 

China-Taiwan — — 2 2 6 7 6 

China-Macau — — — — — — 2 

Belgium — 2 4 6 7 7 — 

Denmark — 2 3 4 5 5 1 

Israel — 1 4 4 4 6 1 

Norway — 1 2 3 3 3 1 

Singapore — 1 2 2 2 2 — 

Finland — 1 1 1 2 5 2 

Russia — 1 1 1 2 3 1 

Italy — — 2 7 12 16 21 

Austria — — 2 3 3 4 4 

Saudi Arabia — — 2 3 3 4 — 

South Korea — — 1 6 7 12 16 

Brazil — — 1 1 3 6 7 

Ireland — — 1 1 3 3 2 
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Portugal — — 1 1 2 5 1 

Spain — — — 3 7 11 15 

New Zealand — — — 1 3 4 3 

South Africa — — — 1 2 5 3 

Czech — — — 1 1 1 3 

Argentina — — — 1 1 1 2 

Mexico — — — 1 1 1 1 

Serbia — — — 1 1 1 — 

Greece — — — — 1 3 — 

Iran — — — — 1 2 6 

Poland — — — — 1 2 4 

Chile — — — — 1 2 2 

India — — — — 1 1 6 

Estonia — — — — 1 1 — 

Malaysia — — — — — 2 3 

Turkey — — — — — 1 6 

Egypt — — — — — 1 2 

Thailand — — — — — 1 2 

Iceland — — — — — 1 — 

Slovenia — — — — — 1 — 

Hungary — — — — — — 3 

Colombia — — — — — — 1 

Croatia — — — — — — 1 

Lithuania — — — — — — 1 

Luxembourg — — — — — — 1 

Puerto Rico — — — — — — 1 

Qatar — — — — — — 1 

Romania — — — — — — 1 

Slovakia — — — — — — 1 

Total 20 100 200 300 400 500 300 
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 جامعة حول العالم 500 كأفضلالمشتركة  ةترتيب الدول العربي

التصنيف عالميا /  البلد الجامعة التسلسل

 اقليميا

على اساس النقاط  النقاط الكلية

 عدد الخريجين

 0 -- 2-1 السعودية جامعة الملك عبدالعزيز 101-151

 0 -- 2-1 السعودية جامعة الملك سعود 101-151

جامعة الملك عبدهللا للعلوم  201-300

 والتكنولوجيا

 0 -- 3 السعودية

 0 -- 4 السعودية جامعة الملك فهد للنفط والمعادن 301-400

 19 -- 1 مصر القاهرةجامعة  401-500

 

 جامعة حول العالم 500 الجامعات العربية المرشحة كأفضل

النقاط على اساس عدد  النقاط الكلية التصنيف عالميا / اقليميا البلد الجامعة التسلسل

 الخريجين

 0 -- -- لبنان الجامعة االمريكية بيروت 601-700

 12.4 -- -- مصر جامعة االسكندرية 601-700

 0 -- -- مصر جامعة عين شمس 701-800

 0 -- -- مصر جامعة المنصورة 801-900

 0 -- -- تونس جامعة تونس المنار 801-900

 0 -- -- تونس جامعة صفاقس 801-900

 0 -- -- مصر جامعة بني سويف 901-1000

 0 -- -- قطر جامعة قطر 901-1000

 

 االستطالعات الخاصة بالتصنيف

أسئلة إلزامية. يطالب السؤال األول المشاركين بإدراج أهم المجالت  ليست األسئلة وهييطرح االستطالع نوعين من 

المشاركين تحديد الجوائز الدولية األكثر تأثيراً وذات  منالسؤال الثاني في حين يطلب في مواضيعهم األساسية. 

مصداقية في مواضيعهم األساسية. كما يُطلب من الباحثين من قسم علوم وهندسة الكمبيوتر تسمية مؤتمرات المستوى 

 األعلى في هذا الموضوع.

 الخاصة بالمجالت  المؤشرات

 كانت: إذا القمةتعتبر المجله من مجالت 

 من صوت واحد في موضوع واحد.  . لديها أكثر1

 ٪ أو أكثر من األصوات في موضوع واحد أو تمتلك أعلى نسبة تصويت في موضوع واحد.50. لديها 2
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 كيف يمكن االستفادة من موقع تصنيف )شنغهاي( في اختيار الجامعة التي ستدرس فيها؟

والخدمات التي من شأنها أن تدعم اتخاذ الطالب قرار أين سيدرس وما الجامعة التي  المعلومات شنغهايتصنيف  يقدم 

 :سيلتحق بها على المستوى العالم. يقول الموقع أنه يقدم الخدمات التالية

 جامعة في العالم.  500يوفر الموقع تصنيف ألفضل الجامعات ليقدم األعلى في كل تخصص من بين  :أوال: التصنيف

التصنيف فرعيًا ليشمل التصنيف حسب التخصصات المختلفة والمتنوعة ويقدم الموقع التصنيفات التي كذلك يمتد 

 .حصلت عليها كل جامعة وكل تخصص

 يحتوي الموقع على روابط مباشرة لتحديد الجامعة والبلد أو للبحث عن جامعة بعينها. ويساعد ذلك  :ثانياً: الجامعات

 .ة بشأن كل جامعةفي الوقوف على المعلومات الوافي

 مؤشر )يشمل الطالب  40يعمل الموقع كأداة للمقارنة المرجعية بين اإلحصائيات على  :ثالثاً: المقارنة المرجعية

وهيئة التدريس والموارد، إلخ( وذلك بالنسبة للجامعات في كافة أنحاء العالم ويقدم وصفًا شاماًل باألرقام اإلحصائية 

 .ألعلى الجامعات

  :ًيعمل الموقع كأداة تقييم لتقدير التصنيف األكاديمي لكل جامعة في كافة أنحاء العالم : التقييمرابعا. 

 ويربط هذا التصنيف بين البيانات التي تقدمها الجامعة عن نفسها وبين التي  :خامساً: التصنيف بناء على مؤشر محدد

 .تقدمها إحصائيات الدولة نفسها عن التعليم الجامعي فيها

  ً ويقدم هذا الخيار معلومات عن طبيعة الموارد التي تمتلكها كل جامعة وبالتالي يتيح الفرصة للدارس  :: المواردسادسا

 .ليحسن اختيار الجامعة األنسب له

 اإلعالن عن النتائج

 أغسطس من كل عام. التصنيف في شهر اب/ التحديث لنتائج عن الرسمي يكون اإلعالن 

 كيفية دخول التصنيف؟ 

ية الدخول تتطلب ملئ الصفحة حيث ان عمل ية الدخول في التصنيف يرجى مراسلةمن المعلومات حول كيف لمزيد

لمراسله البريد  http://www.shanghairanking.com/contactus.htmlمن الموقع  استمارة خاصة

 (.contact@shanghairanking.comلتصنيف )االلكتروني الخاص با
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