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 الملخص
حسب قرار  (،2010سنة )كان عدد الجامعات  حيث ،يخفى على أحد التزايد العددي للجامعات الليبية في الوقت الراهنال       
جامعات فقط بمختلف مناطق ليبيا. ومع تزايد أعداد هذه  (7) ،لوزارة التعليم العالي بشأن إعادة هيكلة الجامعات (149رقم )

على المنافسة ضمن المستحدثة هذه الجامعات  ةنا التساؤل عن مدى قدر أماميبرز ( جامعة 24اليوم الذي وصل إلى ) الجامعات
ولكونها إحدى هذه الجامعات الليبية نطالقًا من هذا التساؤل، احول العالم. و المنتشرة أشهر التصنيفات العالمية للجامعات 

للجامعات  ضمن أشهر التصنيفات العالمية المكانة الحقيقية لجامعة صبراتة التعرف علىإلى  المستحدثة، يهدف هذا البحث
تكمن أهمية هذه الدراسة ، و يف ويبومتريكس(تصن –تايمز مجلة تصنيف  –تصنيف كيو إس  –)تصنيف شنغهاي  المتمثلة في:

المستحدثة. صبراتة  جامعةواستشراف مستقبل  ،في كونها خطوة أولى لتسليط الضوء على أشهر التصنيفات العالمية للجامعات
حيث  ا،يً في ظل الظروف التعليمية التي تمر بها الجامعة حال البحثعتمد الباحث على المنهج الوصفي االستقرائي إلنجاز هذه ا 

، وبعض الورقات والموقع الرسمي لجامعة صبراتة ،المواقع الرسمية لهذه التصنيفات فيتمثلت مصادر البحث بشكل أساسي 
المستحدثة بشكل عام وجامعة صبراتة بوجه ة ليبيجامعات اللن القدرة التنافسية لالعلمية ذات الصلة. وأظهرت نتائج هذا البحث أ

 .هارتقاء بالوا هاد لرفعهو ب ضرورة بذل المزيد من الجل، مما يتطاألخرى بالجامعات  مقارنةً نسبيا، ضعيفة خاص 
 التعليم العالي، التصنيفات العالمية للجامعات، الجامعات المستحدثة، جامعة صبراتة. الدالة:الكلمات 

The newly established Libyan universities and their position among 

the most famous international rankings of universities  

(Sabratha University as a Model) 
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Abstract 
It is obvious that the number of Libyan universities is increasing at present, as the number of 

universities in the year (2010), according to Resolution No. (149) of the Ministry of Higher 

Education regarding the restructuring of universities, was (7) universities only in various regions 
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of Libya. With the increase in the number of these universities today until they reached (24) 

universities, a question arises about the ability of these newly established universities to compete 

within the most famous international rankings of universities around the world. Based on this 

question, and being one of these newly established Libyan universities, this research aims to 

identify the real position of the University of Sabratha among the most famous international 

rankings of universities: (Shanghai Jiao Tong Ranking - Quacquarelli Symonds QS Ranking - 

Times Higher Education THE Ranking - Webometrics Ranking). The importance of this study lies 

in being the first step to shed light on the most famous international rankings of universities and 

foresee the future of the newly established University of Sabratha. The researcher relied on the 

descriptive and inductive approach to accomplish this research in light of the educational 

conditions that the University of Sabratha is currently going through. The sources of the research 

were mainly the official websites of these rankings, and the official website of the University of 

Sabratha as well as some related scientific papers. The results of this research showed that the 

competitiveness of the newly established Libyan universities in general and the University of 

Sabratha, in particular, is relatively weak compared to other universities, which requires the need 

to make more efforts to raise and upgrade it. 

Keywords: Higher Education, World University Rankings, Newly Established Universities, 

Sabratha University. 

 المقدمة
حول  لبناء الطالب علمًيا وعملًيا وإنسانًيا ومهماً  مركًزا محورًياالمجتمعات الحديثة تعتبر الجامعات في  

مجتمعاتهم، وتعزيز في  مداء رسالتهأعلى  ينقادر  وجعلهم الطالب، العالم. حيث يبرز دورها الكبير في صقل
 ة واألبرزساسياأل الركيزةويعد التعليم العالي والبحث العلمي  وخارجًيا.في سوق العمل داخلًيا مشاركتهم الفاعلة 

. فالجامعة التقدمو  االنفتاحتنشد  _حول العالم_ عجلة التنمية ألي دولةهذه المجتمعات، مما يدعم ويعزز  كل في
 -ية التنميةاألهم في عمل العنصروهو -العنصر البشري  إعدادالمصنع الذي يتم فيه  مؤسسة بعينها، تعتبر

د. وكغيرها من الجامعات األخرى حول العالم، أصبحت الجامعات الليبية د معالم المستقبل القريب والبعييتحدل
اليوم مطالبة باالهتمام بتصنيف جودة التعليم العالي لديها، ومواجهة كافة التحديات التي من شأنها أن تسهم 

 في الرقي بجودة مخرجاتها البشرية.
 الذين يبحثون محط أنظار كل الطالب أصبح العالم وتصنيفها حول عن ترتيب الجامعات إن البحث  

هتمام كبير إبأيضًا حظى ت هذه التصنيفات كما أن دراستهم.مواصلة لالتعليم  جودة من حيث عن أفضل الدول
المصنفة. ويعتبر هذا من أهم  الشركات والمؤسسات التي ترغب في تعيين خريجي هذه الجامعات قبل من

تحسين صورتها في الوسط األكاديمي لجذب الطالب من جميع  إلىكافة الجامعات تسعى األسباب التي تجعل 
ألن المعايير وذلك  ؛مصطلح أفضل جامعة في العالم غير دقيق أحياناً . وفي المقابل، يعتبر أنحاء العالم
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، وال تتماشى مع الوضع لها عالقة بمستوى الجامعة المستهدفة كون ال يالمستخدمة في التصنيف من الممكن أ
كل هذه بين من تيب الجامعات افي تر عديدة نجد تباينات القائم للجامعة المراد تصنيفها. حيث كثيًرا ما 

 .، تتضمن عدة مؤشرات سنتطرق إليها الحقاً محددةرئيسة التصنيفات المختلفة وفق معايير 
 أهمية البحث

ية هذا البحث في تحديد مكانة جامعة صبراتة ضمن أشهر التصنيفات العالمية للجامعات، تتمثل أهم 
مقارنًة بغيرها من الجامعات الليبية األخرى، وكذلك اقتراح آليات محددة وفعالة لتعزيز القدرة التنافسية للجامعة، 

 ووضعها على خارطة طريق التصنيفات العالمية للجامعات.
 مشكلة البحث

معظم الجامعات الليبية من مشكلة "تفريخ الجامعات"، التي تعني استحداث جامعات جديدة  تعاني 
كانت باألمس عبارة عن كليات تتبع الجامعة األم. إذ تكمن مشكلة هذا البحث في عدم قدرة هذه الجامعات 

ات العالمية المستحدثة عن المنافسة، ووضع بصمتها ضمن قواعد بيانات أي تصنيف من ضمن أشهر التصنيف
 للجامعات الموجودة حاليًا.

 منهجية البحث
البحثية، تسليط مشكلة ال تعتمد منهجية هذا البحث على المنهج الوصفي االستقرائي، وذلك لحصر 

الضوء على واقع جامعة صبراتة، ومكانتها الحقيقية بشكل عام ضمن أشهر التصنيفات العالمية للجامعات 
 حول العالم.

 أهداف البحث
كونها من ضمن الجامعات الليبية المستحدثة حديثًا، يهدف هذا البحث للتعرف على واقع جامعة  

تصنيف كيو  –)تصنيف شنغهاي صبراتة، من حيث مكانتها العلمية بين أشهر التصنيفات العالمية للجامعات 
اء دورها التعليمي ، وعن مدى قدرة الجامعة على مواصلة أدتصنيف ويبومتريكس( –تايمز مجلة تصنيف  –إس 

 بالرغم من حداثة نشأتها للدخول في أجواء المنافسات المحلية والدولية.
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 أسئلة البحث
 تتمثل أسئلة هذا البحث في اآلتي:

 ما أشهر التصنيفات العالمية للجامعات؟ .أ
 ما المعايير والمؤشرات التي ترتكز عليها هذه التصنيفات؟ .ب
 التصنيفات؟ما مكانة جامعة صبراتة من بين كل هذه  .ج

 مفهوم التصنيف الدولي للجامعات:
التي تسعى  األهدافم همركز متميز من أ للحصول على بالقدرة التنافسية والسعي االهتمام أصبح لقد  

من  العالييم لصبحت المنافسة الدولية بين مؤسسات التعإلى الوصول إليها كافة الجامعات حول العالم، حتى أ
 رتبطا وعلى هذا األساس العملية التعليمية بشكل عام.داء أ من شأنها تطويرالتي  الرئيسة والمهمةالقضايا 
العالمية التصنيفات ما يعرف باسم "ور هظنشأة و رتباطا وثيقًا بالعالم اجامعات كل التنافسية بين مفهوم 

من بين أفضل مئة أو  هافيتصنيتم التي  هي األبرزالجامعة  وبحسب مفهوم هذه التصنيفات فإن للجامعات".
ي، من خالل بعض األسس والمعايير المتبعة من قبل أحد هذه التصنيفات. مستوى العالمالى لمائتين جامعة ع

 (2011)حجي، 
إحدى  هاتقوم ب ةمنظم يمكننا تعريف مفهوم التصنيف الدولي للجامعات بأنه: عبارة عن طرق وأساليب 

التي ومات لالمعكافة جمع والبحث العلمي، وذلك عن طريق  العالي يملون التعؤ شوالمناطة ب ات المعنيةهالج
بالجامعات  ،ميةلأو أنشطة ع ،أنشطة بحثيةأي أو  ،ج الدراسيةهالمناأو  ،أو المقررات ،البرامجلها عالقة ب

مدى . وأيضًا الكشف عن الجامعات والمراكزهذه داء مستوى جودة وأتعكس بدورها التي . والمراكز البحثية
 (.2011. )حميض، تقييملل ومرجعية ا كأساسهتم وضع يعايير التلمل أو تلك، الجامعةهذه مطابقة 

 

 أشهر التصنيفات العالمية للجامعات:
 تصنيف جامعة جياو تونج بشنغهاي الصينية Shanghai Jiao Tong Ranking (ARWU)  

من أهم التصنيفات أو ما يعرف بـ "التصنيف الصيني" يعتبر تصنيف جامعة جياو تونج شنغهاي  
، ويصدر هذا التصنيف في شهر سبتمبر من كل عام، عن طريق معهد العالمية للجامعات في هذا العصر
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 ،2003هذا التصنيف سنة  ة إنطالقكانت بدايالتعليم العالي بجمهورية الصين التابع لجامعة جياو تونج. 
يتم من خالله معرفة  ،الجامعات على المستوى العالميتقييم يختص ب تقييم خاصعنَي هذا التصنيف بإجراء و 

داء العملية التعليمية بالجامعات الصينية أالتصنيف في البداية بتقييم  هذا هتما . جامعة أو كلية أو معهدأفضل 
وأصبح  ،ًعا حول العالمبعد ذلك أخذ هذا التصنيف رواًجا واس ،مقارنًة بنظيراتها من الجامعات العالمية األخرى 

يقوم هذا التصنيف بتقييم في المرحلة أولى معتمًدا في تصنيف وتقييم الجامعات في كثير من دول العالم. 
. (UNESCO) سكويتضمها مؤسسة اليون عالمية جامعة 10000جامعة حول العالم من أصل  2000أفضل 

وهذا بالطبع يكون بعد عدة مراحل من  جامعة، 2000جامعة من أصل  1000أفضل  اختياربعد ذلك يتم 
لتكون هذه  ،1000جامعة من أصل  500أفضل  اختيار وأخيرة المراجعة والتقييم، ومن ثم يتم مرًة أخرى 

 ها هذا التصنيف.نضمتالجامعات المختارة هي األفضل حول العالم بناء على عدد من المؤشرات والمعايير التي ي
 –جودة أعضاء هيئة التدريس  - يالتعليمالنظام )جودة  تتمثل في: ر رئيسةأربعة معاييعلى التصنيف يرتكز 

)موقع  اإلنجاز األكاديمي مقارنة بحجم المؤسسة العلمية(.و  - "اإلنتاج البحثيمخرجات البحث العلمي "
 (. 2021شانغهاي، 

 (ARWU  ( Ranking    تصنيف شنغهاي ومؤشرات معايير( 1جدول ) 

 النسبة المؤشر المعيار

 جودة التعليم
عدد خريجي الجامعة الحاصلين على جوائز مثل جائزة نوبل أو وسام فيلدز 

 %10 اللرياضيات وغيره

 .أ. أعضاء هيئة التدريس في الجامعة الحاصلين على جوائز عالمية جودة أعضاء هيئة التدريس
 بأبحاثهم. واالستشهادب. كثرة الرجوع 

20% 
20% 

)اإلنتاج  العلميمخرجات البحث 
 البحثي(

 أ. األبحاث المنشورة في أفضل مجالت العلوم وفق آخر خمس
 .سنوات تسبق التصنيف

 ب. األبحاث المذكورة في كشاف اإلستشهادات المرجعية في العلوم
 .SSIEودليل النشر العلمي  SSCI االجتماعية

20% 
 
20% 

بحجم  اإلنجاز األكاديمي مقارنةً 
 المؤسسة العلمية

من خالل مقارنة الدرجات التي تحصلت عليها الجامعة في المعايير  احتسابهيتم 
الثالثة األولى نسبًة إلى عدد الكوادر األكاديمية في الجامعة، وإنفاق الجامعة على 

 البحث العلمي.

  
10% 

 %100 المجموع
 ,Academic Ranking of World Universities: Ranking 2021الموقع الرسمي لتصنيف شنغهايالمصدر: 

Shanghai Jiao Tong University, Methodology. 
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 بعض االنتقادات السلبية تمثلت في اآلتي: لهذا التصنيف وجهت
  معايير التصنيف تعتمد بدرجة كبيرة على مراجعة المقاالت واألبحاث باللغة اإلنجليزية فقط، وهذا ال يصلح

 لتقويم كل أنواع األبحاث. 
 كجائزة  ،% من المعيار الكلي للجامعة التي تحصل خريجها على أحد الجوائز العالمية20نسبته  إعطاء ما

 جوائز األدب والسالم. استثناءنوبل مع 
  نتماء الخريج لجامعة ما، في بعض األحيان.اصعوبة التأكد من 
 تصنيف ويبومتريكس األسباني (Webometrics Ranking )  

( أحد أشهر التصنيفات العالمية للجامعات. Webometrics Rankingتريكس )يعتبر تصنيف ويبوم 
 Cyber)يوليو( وذلك عن طريق معمل  –يصدر هذا التصنيف بشكل نصف سنوي من كل عام )يناير 

metrics Lab, CCHS) للبحوث  اإلسباني، التابع إلى المركز الوطني(National Research Council, 
CSIC)  معلوماتها وأنشطتها نشر ل الجامعات إلى تشجيع هذا التصنيف يهدفمدريد.  اإلسبانيةفي العاصمة
يتحصل ، و (Ranking Web) اإللكترونية، بحيث يقوم بتقييم مستوى اداء مواقع الجامعات هاعلى مواقع العلمية
ات على الشبكة على بيانات الجامعات من خالل ما يتوافر من بيانات بمواقع هذه الجامعويبومتريكس موقع 
مؤسسة تعليمية في جميع أنحاء  16000بتصنيف أكثر من  2004. كانت بدايات هذا التصنيف سنة الدولية

على قياس هذا التصنيف  العالم، ليصبح بعد ذلك من أكثر التصنيفات العالمية رواجًا حول العالم. ويعتمد
الرؤية والتأثير  –هي )حجم الموقع على اإلنترنت و  من خالل ثالثة معايير رئيسة الجامعاتمواقع داء وتقييم أ
 (2021)موقع ويبومتريكس، مخرجات البحث العلمي(.  – للموقع

 (Webometrics Ranking)معايير ومؤشرات تصنيف ويبومتريكس ( 2جدول )

 النسبة المؤشر المعيار

حجم الموقع على 
 اإلنترنت

 عدد األوراق المنشورة للباحثين بكل جامعة. أ.
 عدد الملفات والوثائق المتوفرة للجامعة على اإلنترنت. .ب

20% 

 %50 عن طريق محركات البحث عدد الروابط الخارجية التي تم الرجوع إليها على موقع الجامعة والواردة الرؤية والتأثير للموقع

مخرجات البحث 
 العلمي

 والخاصة بالجامعة. 2007المنشورة من    Doc, Pdf, Pptأ. عدد الملفات من نوع 
 ب. عدد المنشورات واإلستشهادات الواردة في البحث العلمي. 

15% 
15% 

 %100 المجموع
 Ranking Web of Universities: Ranking 2021, Methodologyالموقع الرسمي لتصنيف ويبومتركسالمصدر: 
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 التصنيف متمثلة في اآلتي:لهذا  تقاداتاالنوجهت بعض 
 إذ ال يكفي حصر اإلنجازات العلمية  ،ياإللكترونالتصنيف على جانب ضيق وهو النشر  اقتصار

 للجامعات في المنشورات اإللكترونية فقط. 
  جودتها، حيث تلجأ بعض الجامعات إلى تكثيف النشر في مواقعها  يال تعنكثرة المادة العلمية المنشورة

 ة العلمية المنشورة.دون مراعاة ألصالة الماد

  تصنيف كيو إسQuacquarelli Symonds (QS Ranking) 

أحد أهم التصنيفات العالمية للجامعات المنتشرة حول العالم،  QS Rankingيعتبر تصنيف كيو إس  
العالمية Quacquarelli Symonds عن طريق مؤسسة كواكوارلي سايموندس حيث يصدر هذا التصنيف 

( جامعة حول العالم عبر موقعها 30000صنيفها السنوي الذي يضم )المتخصصة بالتعليم العالي، التي تنشر ت
 جميع كانت تنشرفي كل عام. في بداية نشأة هذه المؤسسة،  www.topuniversities.comالرسمي 

من في المدة  صحيفة التايمز للتعليم العالي مناشير صحفية تنشرها ن طريقعالخاصة بالجامعات تصنيفاتها 
تصنيف جامعات العالم لصحيفة التايمز للتعليم العالي " مسمىتحت  (،2009) أواخر سنة وحتى (2004سنة )

 : السمعة األكاديميةرئيسة منهامؤشرات و  عدة معاييرعلى  هذا التصنيفيعتمد  ."وكواكاريلي سيموندس
وارتباط ، مي()البحث العل تدريسعدد األبحاث العلمية المنشورة ألعضاء هيئة الو ، وجودة التعليم، للجامعة

كما أثنت العديد من الجامعة بسوق العمل، إضافة إلى الرؤية العالمية والدولية للجامعة )البعد الدولي(. 
 كافة تتابعهمهمًا جدًا مقياسًا اآلن هذا التقييم الذي أصبح أسس ومنهجية على المشهورة الجامعات العالمية 

 .العالمية في األوساط األكاديمية والوصول إلى شهرة أكبرلمي العدائها وتحسين آلتطوير حول العالم الجامعات 
 (2021)موقع كيو إس، 
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 (QS) Rankingمعايير ومؤشرات تصنيف كيو إس ( 3جدول )

 النسبة المؤشر المعيار

 السمعة األكاديمية
نحاء أستبانات تستطلع آراء الخبراء في الجامعات من مختلف ا لتقاس من خال

 %40 العالم

 %20 نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلبة الملتحقين بالجامعة. التعليمجودة 

 البحث العلمي
 أ. عدد األبحاث التي يتم نشرها ألعضاء هيئة التدريس.

 %20 ب. عدد مرات اإلستشهاد بها في البحوث العلمية.

رتباط الجامعة بسوق ا
 العمل

من حيث قدرته على  آراء أصحاب العمل الخارجي وجهات التوظيف في الخريج
 %10 بتكار واإلبداع وسلوكه الوظيفي.اال

 الرؤية العالمية
 للجامعة

 المحليين. أ. نسبة أعضاء هيئة التدريس األجانب إلى أعضاء هيئة التدريس
 جانب إلى الطلبة المحليين.ب. نسبة الطلبة األ

5% 
5% 

 %100 المجموع
 QS World University Ranking, Methodology المصدر: الموقع الرسمي لتصنيف كيو إس

 كما وجهت أيضًا لهذا التصنيف بعض االنتقادات وكانت تتمحور في اآلتي:
  عتماد ذلك على استطالع ا و  ،% من التقييم الكلي إلى معيار السمعة األكاديمية40تخصيص ما نسبته

  .عن الجامعة المراد تصنيفها آراء الخبراء في الجامعات الذين ربما ال تكون لهم المعرفة الوافية
 مما يعد تهميشًا ألحد  % فقط20ختزالها في او  من المجموع الكلي، قلة النسبة المخصصة للبحث العلمي

 أهم العناصر. 
 بالمؤسسة الهيئة التدريسيةأعضاء وغياب المؤشرات النوعية في معيار تقييم  ،وجود مؤشرات كمية فقط. 
 اليتايمز للتعليم الع ةتصنيف مجل Times Higher Education Ranking  

على منهجية جديدة وحديثة  Times Higher Educationتايمز للتعليم العالي يعتمد تصنيف مجلة  
 .حالياً  يعتبر من التصنيفات المتميزة في األوساط األكاديمية العالميةلتصنيف الجامعات حول العالم، حيث 

 Quacquarelli، وذلك بالشراكة مع مؤسسة كواكوارلي سايموندس 2004في سنة  مرة ولصدر التصنيف أل
Symonds 2010، ومن ثم انفصل كل منهما عن اآلخر ليصدر التصنيف بشكل منفصل بعد ذلك سنة 

في مجال  عالمياً التي تعتبر المؤسسة األولى Thomson Reuters بالتعاون مع مؤسسة تومسون رويترز
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جامعة حول العالم، كما يحتوي على  400لها. يقوم التصنيف بتقييم أفضل يلمية وتحلوماتية البحوث العلمع
وتوازن وظائف الجامعة  خمس معايير رئيسة، وثالثة عشر مؤشرًا تم اختيارها بدقة وعناية لتعكس مدى شمول

 (2021. )موقع مجلة تايمز للتعليم العالي، األكاديمية والبحثية والتعليمية بشكل عام
 باقي التصنيفات، وجهت لهذا التصنيف بعض االنتقادات تمثلت في:كغيره مثل و 

 عدم وجود آلية واضحة حول المنهجية المستخدمة لحصر عدد المقاالت المنشورة. 
 كالتالعب بميزانيات الجامعة من أجل إثبات  ،مكانية تالعب بعض الجامعات بالبيانات بطرق مختلفةا

 .جداً  أن كلفة تعليم الفرد في الجامعة عالية
 في أحد المؤسسات التي تتبع لها تلك  قيام بعض الجامعات بتوظيف خريجيها بشكل مؤقت وبدوام نسبي

 نسبة الخريجين الحاصلين على عمل من أجل رفع مستوياتها في التصنيف.ل ارفعً  الجامعة،

 (THE) Rankingمعايير ومؤشرات تصنيف مجلة تايمز للتعليم العالي (  4جدول ) 

 النسبة المؤشر المعيار

 

والبيئة  التعليم الجامعي
 المحيطة

 أ. رأي الخبراء واللجنة التقييمية في عملية التدريس.

 ب. حساب نسبة الطلبة إلى أعضاء هيئة التدريس.
فإن هذا ج. نسبة شهادات الدكتوراة إلى البكالوريوس، فكلما كان للجامعة كثافة في طلبة الدكتوراة 

 الجامعة مجتمع نشط للدراسات العليا.يعني أن 
 د. دخل المؤسسة مقارنة بالهيئة التدريسية.

 
 
30% 

 البحث العلمي
 

 ستبانات.الطريق ا ويتم قياسها عن ،ومدى تميز بحوثها ،أ. سمعة الجامعة بين نظيراتها
 التدريسية للجامعة.والهيئة  ب. إنتاجية البحوث، ويتم حسابها عن طريق مقارنة حجم البحوث المنشورة

 ج. العائد المادي من البحوث.

 
30% 

 
 تأثير البحث العلمي

 ةللجامع

ويتم قياسه من خالل معرفة عدد المرات التي  ،الجامعة في نشر المعرفة إسهاميعكس هذا المؤشر 
ستعانة بقواعد بيانات ويب ايشار فيها إلى عمل منشور من قبل  الجامعة على المستوى العالمي 

 تومسن رويترز التي تشمل جميع العلوم والمجالت المفهرسة

 

30% 
 

المردود المادي من 
 الصناعة

 بتكارات واإلختراعات التي تقدمها الجامعة للصناعة.أ. اال
 %2.5 ب. مقدار الدخل الذي يعود على الجامعة من البحوث التي تقدمها الصناعة.

 الحضور الدولي للجامعة
 التدريس األجانب مقابل أعضاء هيئة التدريس المحليين.أ. نسبة أعضاء هيئة 

 ب. نسبة الطلبة األجانب إلى الطلبة المحليين.
 ت دولية.آلتي حصلت على جوائز أو مكافاج. إجمالي المنشورات البحثية للجامعة 

  
7.5% 
 

 %100 المجموع
 www.timeshighereducation.co.UKيم العالي المصدر: الموقع الرسمي لتصنيف مجلة تايمز للتعل

http://www.timeshighereducation.co.uk/
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 إستحداث جامعة صبراتة
الوزراء رئاسة بقرار من حيث تأسست  معات الليبية الحكومية المستحدثة،تعتبر جامعة صبراتة من الجا 

تنفيذًا لقرار رئاسة الوزراء تم صدور قرار عن جامعة الزاوية. و التام  انفصالهام بعد 2015( لسنة 157رقم )
م من قبل وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني د. عثمان عبد الجليل، وذلك لتشكيل 2015( لسنة 373رقم )

لجنة تأسيسية للجامعة برئاسة الدكتور عز الدين كاموكا، مهمتها استكمال اإلجراءات القانونية، واإلدارية، 
لمقرات واإلدارات والمكاتب الخاصة بالجامعة. بعد أن أنهت اللجنة أعمالها، أصدر واإلشراف على تجهيز ا

م بشأن تسمية رئيس ووكيل شؤون علمية، 2015( لسنة 539 – 538 – 537وزير التعليم القرارات رقم )
الراهن. تتكون ووكيل شؤون إدارية للجامعة، لتبدأ بذلك المسيرة العلمية للجامعة منذ تاريخ إنشائها وحتى الوقت 

كلية العلوم  –كلية الطب البشري صبراتة  –( كلية هي: )كلية الهندسة صبراتة 19جامعة صبراتة اآلن من )
كلية التقنية الطبية  –واألسنان صرمان  كلية طب وجراحة الفم –كلية اآلداب والتربية صبراتة  –صبراتة 
كلية االقتصاد  –كلية التربية واللغات صرمان  –كلية القانون صرمان  –كلية التمريض صرمان  –صرمان 

كلية الصيدلة الجميل  –كلية الصحة العامة الجميل  –كلية اآلداب والتربية الجميل  –والعلوم السياسية صرمان 
كلية القانون  –كلية العلوم رقدالين  –كلية الهندسة رقدالين  -كلية التربية البدنية والتأهيل الحركي الجميل  –

على مدن الساحل الغربي كلية التربية زلطن(، وتتوزع كافة هذه الكليات  –كلية الموارد البشرية زلطن  – زلطن
زلطن(. ويبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس القارين بالجامعة  –رقداليل  –الجميل  –صرمان  – )صبراتةببلديات 
موزعين على كافة الكليات المذكورة سلفًا. طالًبا،  15218عضًوا، بينما يبلغ عدد الطالب حاليًا  1091حوالي 

تقع اإلدارة العامة الرئيسة للجامعة في مدينة صبراتة، وتحتوي على كافة اإلدارات والمراكز والمكاتب التي تتبع 
مجلة علمية نصف سنوية الجامعة. تصدر عن الجامعة مجلة علمية باسم )مجلة جامعة صبراتة العلمية(، وهي 

العلوم التطبيقية(، وهي مجلة علمية  ، وأيضًا مجلة أخرى باسم )مجلةالعلوم االنسانيةمحكمة متخصصة فى 
 نصف سنوية تصدر عن مركز البحوث واالستشارات والتدريب التابع للجامعة، مختصة بالعلوم التطبيقية.

 مكانة جامعة صبراتة ضمن أشهر التصنيفات العالمية للجامعات:

كيو وتصنيف  بشنغهاي الصينية، تصنيف جامعة جياو تونجاألرشيف الخاص ببعد البحث الدقيق في  
وال أي جامعة أخرى من الجامعات جامعة صبراتة  تكنلم فإنه ، للتعليم العالي التايمزوتصنيف مجلة إس، 
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ذي وال –األسباني  تصنيف ويبومتريكسفي  بينما. الثالث هذه التصنيفاتقوائم ضمن أي من الليبية المستحدثة 
  ي:تجامعة صبراتة كاآل ظهر تصنيففقد  -يقيس مستوى أداء المواقع اإللكترونية للجامعات 

والنصف األول من  -م 2017سنة  -م 2016بالنسبة للسنوات الثالث األولى بعد التأسيس )سنة  
اإللكتروني  م(، فإن جامعة صبراتة لم تندرج ضمن هذا التصنيف وذلك لحداثة نشأتها، ونشأة موقعها2018سنة 

آنذاك. في حين أنه قد جاء أول ظهور لموقع الجامعة على قاعدة بيانات موقع تصنيف ويبومتريكس في 
م(. حيث يوضح الجدول القادم كافة التفاصيل الخاصة 2018م )في شهر يوليو 2018النصف الثاني من سنة 

ؤشرات األربعة المندرجة م، وهو يحتوي على الم2021م وحتى سنة 2015بتصنيف الجامعة منذ سنة 
بالتصنيف، التي تتمثل في: مؤشر الحضور )وهو مؤشر يمثل مدى رؤية عدد الصفحات والملفات على 
الويب(، وكذلك مؤشر التأثير )وهو يمثل جودة محتويات موقع الجامعة من حيث الرصانة العلمية وجودتها(، 

من هذه المؤسسة أو تلك على الويب(، وأخيرًا مؤشر ثم مؤشر االنفتاح )وهذا المؤشر يمثل تأثير الباحثين ض
 التفوق )وهو المؤشر الذي يمثل عدد المنشورات األكثر ذكرًا حول العالم على موقع الجامعة(.

 ( 2021إلى يوليو  – 2015ترتيب جامعة صبراتة ضمن تصنيف ويبومتريكس )من يناير (  5جدول ) 

 الشهر
 والسنة

اسم 
 الجامعة

التصنيف 
 المحلي

 مؤشر التصنيف العالمي
 الحضور

 مؤشر
 التأثير

 مؤشر
 اإلنفتاح

 مؤشر
 التفوق 

 2015يناير 

جـــــــــــــــــامــــــــــعـــــــــــــــة صـــــــــــــــــبـــــــــراتـــــــــــــــة
 

 التصنيفخارج  خارج التصنيف خارج التصنيف خارج التصنيف خارج التصنيف خارج التصنيف
 خارج التصنيف خارج التصنيف خارج التصنيف خارج التصنيف خارج التصنيف خارج التصنيف 2015يوليو 
 خارج التصنيف خارج التصنيف خارج التصنيف خارج التصنيف خارج التصنيف خارج التصنيف 2016يناير 
 خارج التصنيف خارج التصنيف خارج التصنيف خارج التصنيف خارج التصنيف خارج التصنيف 2016يوليو 
 خارج التصنيف خارج التصنيف خارج التصنيف خارج التصنيف خارج التصنيف خارج التصنيف 2017يناير 
 خارج التصنيف خارج التصنيف خارج التصنيف خارج التصنيف خارج التصنيف خارج التصنيف 2017يوليو 
 خارج التصنيف خارج التصنيف خارج التصنيف التصنيفخارج  خارج التصنيف خارج التصنيف 2018يناير 
 6007 9574 27631 19650 27004 20 2018يوليو 
 6033 10053 27457 26778 26615 22 2019يناير 
 6115 8602 26582 28348 27303 26 2019يوليو 
 6084 7360 27284 29579 28126 22 2020يناير 
 6528 4756 27338 14248 23715 14 2020يوليو 

 22269 12 2021يناير 
تم إيقافه من قبل 

 6657 4499 26926 المطورين

 17997 12 2021يوليو 
تم إيقافه من قبل 

 6650 4622 25516 المطورين
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 م(2021)ويبومتريكس، يوليو  تصنيف جامعة صبراتة على الصعيد العالمي واالفريقي والعربي (  6جدول ) 

الجامعة على  تصنيف اسم الجامعة
 مستوى العالم

تصنيف الجامعة على 
 مستوى إفريقيا

تصنيف الجامعة على مستوى 
 شمال إفريقيا

تصنيف الجامعة على 
 مستوى العالم العربي

 587 245 753 17977 جامعة صبراتة
سنة منذ أول ظهور له الجامعة  موقع المعدل العام لتصنيفالجداول يتبين لنا أن من خالل هذه  
جدًا، محدثًا قفزة كبيرة على المستويين المحلي  ملحوظ رتفع بنحوقد ا ،الويبومتركس تصنيف فيم 2018

، بينما على المستوى العالمي 12إلى المرتبة  20حيث ارتفع الترتيب المحلي للجامعة من المرتبة والدولي. 
. أي ما يعني أن تصنيف الجامعة قد تجاوز 17997إلى المرتبة  27004ارتفع تصنيف الجامعة من المرتبة 

جامعة اآلن التحتاج ، جامعة عالمية أخرى كانت تسبقها في التصنيف. وللحفاظ على هذه الوتيرة 9007عدد 
، ويرجع هذا التقدم في أداء لتندرج ضمن قائمة العشر جامعات األولى محلياً تين فقط جامع عدد إلى تجاوز

م، إلى الجهود المبذولة من قبل كافة الكليات والمراكز واإلدارات 2018الجامعة على ما كانت عليه سنة 
 كترونية أمام غيرها من الجامعات األخرى.بالجامعة لتحسين وتطوير صورتها التعليمية اإلل

 التوصيات
ومما سبق ذكره، يتضح لنا أن التصنيفات العالمية للجامعات تلعب دورًا هامًا في تحديد نقاط الضعف  

والقوة لجميع مؤسسات التعليم العالي، ومن خالل ما تم تناوله في هذا البحث، فإنه يمكننا إيجاز التوصيات 
 النقاط اآلتية: العلمية للبحث في

  بصفة عامة، وللكليات بصفة خاصة التكنلوجية للجامعةو زيادة دعم البنية التحتية. 
 نجاز متطلبات معاييرها بما يتوفر من سبل اوالعمل على ضمان  ،هتمام بالتصنيفات العالمية للجامعاتاال

 .ومتاحة ممكنة
 بشكل ال محدود. وتشجيعهم الباحثينأعضاء هيئة التدريس ودعم  ،زيادة اإلنفاق على البحث العلمي 
  حث أعضاء هيئة التدريس بالجامعة على تعلم اللغة اإلنجليزية لنشر بحوثهم العلمية باللغتين العربية

 واإلنجليزية.
 وتزويده بأحدث البيانات الخاصة بالكليات  وتطويره ،جامعةلل الرسمي موقعال تحديثعلى ضرورة  الحرص

 . مستمرة بصورة
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  الليبيةالعمل على ترسيخ وتعزيز روح المنافسة بين الجامعات. 
 .تدشين مواقع كافة كليات الجامعة ومتابعتها بشكل دوري 
  إنشاء مركز خاص بالجامعة ُيعنى بالنشر الدولي للبحوث العلمية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس، وإعداد

 الدولي في المجالت الدولية ذات معامل تأثير عالية.الدورات التدريبية لهم في تعلم كيفية النشر 
  العمل على تحديث رؤية ورسالة وأهداف الجامعة بما يتماشى مع معايير ومؤشرات التصنيفات العالمية

 للجامعات.
 الخاتمة
التصنيفات العالمية ضمن أشهر مكانة جامعة صبراتة بللغاية يتعلق  امهمً  اناقش البحث موضوعً  

تصنيف  –ز تايممجلة تصنيف  –تصنيف كيو إس  –)تصنيف شنغهاي التي تتمثل في:  للجامعات
( الصادر عن رئاسة 157م بقرار رقم )2015سنة  الجامعات الليبية المستحدثة ىحدإكونها ويبومتريكس( ب

 يار.وناقش البحث أيضًا المعايير المتبعة داخل كل تصنيف، والمؤشرات التي يرتكز عليها كل مع. الوزراء
وجامعة صبراتة بصفة خاصة  ،أن الجامعات الليبية المستحدثة بصفة عامة نستخلص من هذا البحث 

للمنافسة شروط الدخول  لم تتوافر فيها، و أشهر التصنيفات العالميةقواعد بيانات ضمن  وجودكن لها أي يلم 
ثة الكوادر العلمية بالجامعة هو متعلق بحدا ويمكن تعليل ذلك لظروف عديدة منها مافي هذه التصنيفات. 

الذي  اإلسباني. ولم تظهر جامعة صبراتة إال في تصنيف ويبومتريكس مقارنًة بالجامعات األخرى المصنفة
 الصعيد اإللكتروني،هذا  وعلى. يختص بتصنيف الجامعات من خالل جودة مواقعها اإللكترونية المعتمدة

فإن جامعة صبراتة تسير بخطى ثابتة في تصنيف ويبومتريكس  ،وبالرغم من كونه يعتبر نجاًحا ضعيًفا نسبياً 
وحتى م، 2018سنة  له ظهورأول رتفاع التصنيف العام لموقع الجامعة منذ ابدليل  ،التقدمالمزيد من نحو 

مدة قصيرة لم تتجاوز الثالث في و  ،جامعة أخرى  9007كثر من أمتجاوزًا وكبير الوقت الحالي بنحو ملحوظ 
ا كزهلزيادة مر  بجامعة صبراتةلتطبيق آليات التنافسية عامة  توصياتالدراسة بوضع مجموعة واختتمت  سنوات.

  .التصنيفات الدوليةهذه التنافسي في 
 المراجع

أحمد إسماعيل حجي، لبنى محمود شهاب: التعليم العالي والجامعي المقارن حول جامعات المستقبل 
 .50-، ص2011المعرفة، عالم الكتب، القاهرة، واستراتيجيات التطوير نحو مجتمع 
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