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تهضي الضعاؾت ئلى جدضًض اإلالاًحر واإلاإشغاث التي ٌلخمض كليها جصيٍُ مجلت الخاًمؼ للخللُم اللالي في جصيٍُ الجاملاث  _ امللخص

ؼ  م حاملت اإلالٗ ؾلىص وحاملت اإلالٗ كبض اللٍؼ ٕـ إلاىاُم الجاملاث، والٕشٍ كً مُى بىمتًر ظلٗ الخلغي كلى ملاًحر جصيٍُ ٍو ٓو

ىلىمبُا ا ظلٗ حاملتي جىعهخى ٔو ؼاهُت في جلٗ الخصيٌُاث، باإلطاًت ئلى الٕشٍ كً ممحزاث الخللُم اللالي الٕىضي وكِض مِاعهت ٓو لبًر

ؼ لخدؿحن جغجُبها في ُىائم جصيٍُ  ت لجاملتي اإلالٗ ؾلىص واإلالٗ كبض اللٍؼ ٍغ بِىه وبحن الخللُم اللالي الؿلىصي للغض مِترخاث جؼٍى

ٕ بىمتًر ٔاهذ أبغػ الىخائج أن الجاملخحن الؿلىصًخحن جخٌَى كلى هـحرتها الٕىضًت في ملُاع مجلت الخاًمؼ للخللُم اللالي وجصيٍُ ٍو ـ. و

ت  ٍغ ٔاهذ أبغػ اإلاِترخاث الخؼٍى الضزل الصىاعي ووؿبت أكضاص الؼلبت ئلى أكظاء َُئت الخضَعـ بِىما جخأزغ في باقي اإلالاًحر، لظلٗ 

ٔاًت ألابدار وؤلاهخاج الللمي ألكظاء َ ا كلى مىاُم الجاملاث الخىحه ئلى جغحمت  ت ووشَغ ُئت الخضَعـ والؼالب ئلى اللوت ؤلاهجلحًز

 .الؿلىصًت، باإلطاًت ئلى جٕثٍُ الجهىص لدشجُم اليشغ في اإلاجالث الللمُت اللاإلاُت

 ، الخجغبت الٕىضًت أ.2030عؤٍت اإلاملٕت اللاإلاُت،  الخصيٌُاث صًت،ى الؿل أصاء الجاملاثاملفتاخيت: الكلماث 
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 زؤيت لتدقيق العامليت التصييفاث في السعودًت الجامعاث أداء جطويس

  أ الكىدًت التجسبت) 2030 اململكت
 
 (هموذحا

 املقدمت. 1

واهٌخاح اُخصاصي واحخماعي حشهض ألالٌُت الثالثت اهٌجاع ملغفي        

ٔاًت ئمٖاهُتها  وزِافي، مما حلل الض٘و جىاحه جدضي اللىإلات وجدشض له 

ا كلى الضز٘ى  ت إلاىاحهت طلٗ الخىاًـ اللالمي، وأحبَر اإلااصًت والبشٍغ

في مظماع ؾباَ كالمي لٖاًت هىاحي الخُاة، مما حلل ص٘و اللالم 

لٌت. ًباث الخىاًـ جصىٍ ئلى ص٘و مخِضمت، وص٘و هامُت، وأزغي مخس

خلٌُها ألهه لوت اللصغ، ومدل اَخمام هالبُت مإؾؿاث اإلاجخمم، 

هم هدى الخمحز وؤلابضاق وجدُِّ أكلى مؿخىي  والضاًم الظي ًدٓغ

 .للجىصة

ومً مإؾؿاث اإلاجخمم التي أصبدذ جىاحه جدضي اإلاىاًؿت        

ؼ الشلاق اإلاىحر للللم واإلال ت والظي اللاإلاُت هي الجاملاث ألجها مٓغ ًغ

خؼىع، لظلٗ أحبرث كلى مغاحلت شاملت  ًىؼلّ مىه أصاء اإلاجخمم ٍو

ض مسغحاتها،  لٖاًت أهـمتها ولىائدها، وئكاصة َُٖلت وخضاتها، وججٍى

واؾدثماع ما لضحها مً مىاعص لبىاء وجىمُت ُضعاتها الخىاًؿُت بما ًىآب 

ٔاًت أهداء اللالم   [1].الظوىغ مً اإلاىاًؿحن مً 

 كلى جدؿحن مٖاهتها اللاإلاُت ًأ        
ً
صبدذ الجاملاث حلمل حاَضة

 مم ؿهىع اَخمام الؼلبت بالضعاؾت زاعج أوػاجهم بالظاث أبىاء 
ً
زصىصا

 Education at)  الض٘و الىامُت ومنها البلضان اللغبُت، ًلِض أوعصث وشغة

 a Glance 2016: OECD Indicators) [2]  ًًأن وؿبت الؼالب الظ

م وختى 2005% مىظ كام 50وػاجهم ُض ػاصث بيؿبت ًضعؾىن زاعج أ

% مً ػالب الضٓخىعاٍ في ص٘و مىـمت 27م، وأن خىالي 2012كام 

الخلاون الاُخصاصي والخىمُت َم ػالب صولُحن، وأن أكلى وؿبت ػلبت 

ؿُيبىعن ٔان في صولت لٓى  صولُحن في مغخلت الخللُم الجامعي 

Luxemburg مً كضص 44خىالي  خُث بلوت وؿبت الؼالب الضولُحن %

ىضا بيؿبت  ػالبها، جالَا صولت أؾترالُا وهُىػلىضا واإلاملٕت اإلاخدضة ٓو

18 %.[2] 

ُٕت         ومم ٓثرة أكضاص الجاملاث والٖلُاث في الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

وأوعوبا، ألامغ الظي حلل الخىاًـ كلى أشضٍ لِـ ًِؽ الؾخِؼاب 

ً، وئهما أ اء واإلاخمحًز ـ أبىاء ألازٍغ ً مً أكظاء َُئت الخضَع  اإلاخمحًز
ً
ًظا

في شتى أهداء اللالم، لظلٗ ؿهغث الخاحت ئلى حهاث مخسصصت 

لظبؽ الجىصة والخمحز الجامعي، خُث بضأث ًٕغة الخصيٍُ اللالمي 

للجاملاث بمٌهىمه الخضًث في مؼلم الِغن اإلااض ي، وأوشأث حهاث 

ُئاث مؿخِلت للخٕم كلى جمحز جلٗ الجاملاث وجغجُب  َو
ً
 وكاإلاُا

ً
ها مدلُا

بىاء كلى مجمىكت مً اإلالاًحر واإلاإشغاث، وصاعث هخائج َظٍ 

الخصيٌُاث جيشغ كبر وؾائل ؤلاكالم اإلاسخلٌت واإلاىاُم كلى الشبٖاث 

  [3].اللاإلاُت وجلِى عصوص أًلا٘ حشبه حىائؼ هىبل

ومً جلٗ اإلاإؾؿاث اللاإلاُت التي اَخمذ بخصيٍُ الجاملاث         

، حام
ً
، Shanghai University Ranking لت شىوهاي الصِىُتصولُا

 Times Higher Education Worldومجلت الخاًمؼ للخللُم اللالي

University Rankingsـ ؤلاؾباوي بمتٓر ؼ ٍو  Webometrics of ، ومٓغ

World Universities Rankingُى اؽ  QS World University ، ٓو

Rankings  
ً
 إلالاًحر جدضصَا مؿبِا

ً
ِا ، أبغػَا البدث الللمي، واإلاٖاهت ًو

ؿُت  ٔاصًمُت، وخص٘ى أكظاء َُئاتها الخضَع الضولُت في ألاوؾاغ ألا

ظلٗ حىصة الخللُم، وجىؿٍُ  ت، ٓو وػالبها كلى حىائؼ صولُت مغمُى

ا مً اإلالاًحر جحن وهحَر   [4].الخٍغ

م الجاملاث الؿلىصًت في الخصيٌُاث اللاإلاُت          واإلاخٌدص إلاُى

غ مجلت الخاًمؼ للخللُم اللالي لهظا ًالخف   في جٍِغ
ً
جأزغ جغجُبها، ًمثال

 Times Higher Education World University [5] م2017-2016اللام 

Rankings حاملت  200 لم جًٕ أي حاملت ؾلىصًت مً طمً أًظل

ـ ؤلاؾباوي للام  بمتٓر ؼ ٍو ظلٗ الخا٘ في جصيٍُ مٓغ صولُت، ٓو

، أما  Webometrics of World Universities Ranking [7]م2016

غ ُٓى اؽ  م ًدصلذ ًِؽ حاملت اإلالٗ 2017-2016باليؿبت لخٍِغ

ؼ    QS World University [9]189ًهض للبترو٘ واإلالاصن كلى اإلآغ

Rankings بِىما في جصيٍُ شاووهاي خصلذ حاملت اإلالٗ ؾلىص ،

ى ) ؼ كلى هٌـ الترجِب َو   [6]. (150 -101وحاملت اإلالٗ كبض اللٍؼ

 لخأزغ جصيٍُ الجاملاث الؿلىصًت كلى اإلاؿخىي اللالمي،         
ً
وهـغا

وللخدضًاث اللاإلاُت والخؼىعاث الهائلت في ألاُالُم اإلادُؼت جىحب وطم 

لجى بٖاًت مجاالث الخُاة والجىاهب الصىاكُت 
ُ
عؤٍت كامت وشاملت ح

 لغؤ 
ً
ت اإلاسخلٌت. ووًِا  2030ٍت اإلاملٕت والاُخصاصًت والخللُمُت والخىمٍى

ل  25والصاصعة في   [8]أبٍغ
ً
، ًان هـام الخللُم ؾِشٖل حؼًءا مغجبؼا

بىـام اُخصاصي واحخماعي أشمل خُث أن حمُم اإلاباصعاث اإلاِضمت في 

م حىصة الخللُم  َظا اإلاجا٘ ؾخٖىن جغحمت ًللُت كلى أعض الىاُم لًغ

ض اإلاىاهج الضعاؾُ ت ختى ًخدِّ وطلٗ باالعجِاء بالؼالب واإلاللم وبخجٍى

م الجىاهب الاحخماكُت  الاعجِاء باإلاسغحاث التي مً شأجها اإلاؿاَمت في ًع

  [8].والاُخصاصًت كلى اإلاضي البلُض

ت التي           في زلّ الِضعة الٌٍٕغ
ً
 مدىعٍا

ً
وبما أن للخللُم اللالي صوعا

 ٌلىص بالىٌم كلى الشخص 
ً
ت وجىؿٌُها جىؿٌُا مً شأجها ئهخاج اإلالًغ

ى في َظٍ الخِبت الؼمىُت وفي ؿل الـغوي الغاَىت وكلى اإلا جخمم َو

ٔان أخض أبغػ  ذ مط ى في بىاء الاُخصاص، لهظا   مً أي ُو
ً
أشض جأزحرا

في الخد٘ى الىػجي هدى اُخصاص  [8]ألاَضاي الاؾتراجُجُت لغؤٍت اإلاملٕت 

حاملت  200بال هٌؽ أن جصبذ زمـ حاملاث ؾلىصًت مً بحن أًظل 

لظلٗ البض مً  [8]للجاملاث )عؤٍت اإلاملٕت  في الخصيٍُ اللالمي

الخلغي كلى ملاًحر الخصيٌُاث اللاإلاُت، وهىاحي الِصىع لضي 

غ في طىء الخجاعب اللاإلاُت  الجاملاث الؿلىصًت، وآلُاث الخؼٍى

 لٖىجها ججغبت حضًغة بالبدث ًلِض 
ً
والٕىضًت كلى وحه الخصىص هـغا

حاملت  200حاملت ٓىضًت كلى مغآؼ مخِضمت مً طمً  47خصلذ 

 وهي: جصيٍُ ُٓى أؽكاإلاُت في الخ
ً
،  [9]صيٌُاث الخالُت مجخملت

ـ ؤلاؾباوي [6]وجصيٍُ شىوهاي بمتٓر ؼ ٍو ، [7] ، وجصيٍُ مٓغ

لهظا اللام. ٓما أن اللضًض مً  [5] وجصيٍُ مجلت الخاًمؼ للخللُم اللالي

ػالب اإلاملٕت اللغبُت الؿلىصًت ًخم ابخلاثهم لها خُث بلى كضصَم 
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غ [10]م 2014-2013 ( ألٍ ػالب كام150055خىالي )  لخٍِغ
ً
. ووًِا

ٔالت الخللُم الضولي الٕىضًت  Canadian Bureau for International) و

Education) CBIE  م بلى كضص الؼالب الضولُحن في ٓىضا 2015للام

  [11].( ػالب3360479)

وما ًمحز ٓىضا أجها مً الض٘و التي جسخلٍ في هـامها الخللُمي اللالي        

م في اإلاملٕت اللغبُت الؿلىصًت خُث أن هـامها هحر اإلاىخض كً الىـا

والظي ال ًدبم هـام وػجي شامل والظي ًىحض لٖل مِاػلت أو ئُلُم 

لض محزة في صولت شاؾلت الاحؿاق مثل ٓىضا  ٌُ هـام حللُم زاص به 

وطلٗ ألهه ٌؿهم في جلبُت اخخُاحاث اإلاىاػّ اإلاسخلٌت. َظا باإلطاًت الى 

ل وبلع الىِاغ اإلاخمازلت ٓاحغاء  بلع الازخالًاث مثل هـام الخمٍى

ت مِاكض الضعاؾت في الجاملاث  [12]. ازخباعاث الِب٘ى التي جدضص أولٍى

وكلُه ًمًٕ الاؾخٌاصة منها لخِضًم الخىصُاث واإلاِترخاث الٌُٕلت 

بدؿلُؽ الظىء كلى الاؾتراجُجُاث والخؼؽ التي ًمًٕ أن حؿاَم في 

م حىصة الجاملاث الؿلى  اث هـحرتها ًع صًت والىص٘ى بها ئلى مؿخٍى

 .الٕىضًت بدؿب الخصيٌُاث اللاإلاُت

 الدزاست . مشكلت2

ت اإلاىاًؿت ؿل في         ٘  بحن الٍِى  مجا٘ في الصضاعة لخبىء اللالم صو

ت، اُخصاص  للجاملاث اللالمي الخصيٍُ ججاَل ممًٕ ٌلض لم اإلالًغ

٘  أصبدذ خُث  جصيٌُاث كلى حاملاتها مً الٕثحر جدصل التي الضو

  مخِضمت
ً
ُبت ُىة طاث كاإلاُا ظلٗ َو ـ ألكظاء كالُت ؾملت ٓو  الخضَع

 أهداء ٔاًت مً ألاحاهب الؼالب لجظب أصاة أجها ئلى باإلطاًت ًيها

  اللالم،
ً
اصة وأًظا  ].4] لجاملاتها اإلااصي والضكم اإلاىذ، ٍػ

م واإلاخدبم         الخصيٌُاث في زاصت والؿلىصًت اللغبُت الجاملاث إلاُى

، طلٍُ اهه ًالخف اللاإلاُت
ً
  حضا

ً
غ في ًمثال  للخللُم الخاًمؼ مجلت جٍِغ

 Times Higher Education Worldم2017-2016 اللام لهظا اللالي

University Rankings of 2016-2017 كبض اإلالٗ حاملت خصلذ 

ؼ  ؾلىص اإلالٗ حاملت وخصلذ ،(300-251) بحن ما اإلاغجبت كلى اللٍؼ

 ].5( ]600-501) اإلاغجبت هٌـ كلى واإلالاصن للبترو٘ ًهض واإلالٗ

غ كلى وبىاء         ؼ ألازحر الخٍِغ ـ إلآغ بمتٓر [ 7] م2016 للام ؤلاؾباوي ٍو

ؼ ؾلىص اإلالٗ حاملت اخخلذ ًلِض ٘  اإلآغ   ألاو
ً
ؼ لًٕ كغبُا ( 328) اإلآغ

،
ً
ؼ كبض اإلالٗ حاملت واخخلذ صولُا ؼ اللٍؼ   الثاوي اإلآغ

ً
ؼ لًٕ كغبُا  اإلآغ

(563 )،
ً
ؼ والخِىُت للللىم هللا كبض اإلالٗ حاملت اخخلذ بِىما صولُا  اإلآغ

  الخامـ
ً
ؼ بِىما كغبُا ،( 772) اإلآغ

ً
ؼ صولُا   الؿاصؽ واإلآغ

ً
 مً ٔان كغبُا

ؼ اخخلذ بِىما واإلالاصن للبترو٘ ًهض اإلالٗ حاملت هصِب ( 914) اإلآغ

 
ً
ؼ كلى خصلذ الِغي  أم وحاملت كاإلاُا   كشغ الثالث اإلآغ

ً
 بِىما كغبُا

ؼ  ( 1196) اإلآغ
ً
 ].7] صولُا

غ أشاع ٓما         في اللالي الخللُم أهـمت أن ئلى [13] الضولي البىٗ جٍِغ

َ  مىؼِت   جىاحه ألاوؾؽ الشغ
ً
 اإلاهاعاث بحن ًجىة وحىص بؿبب طوىػا

َ  لها ٌؿعى التي جى ًٕدؿبها التي واإلاهاعاث اللمل ؾى  الخللُم زٍغ

غ ٔي الابخٖاع ئلى بداحت اللغبُت ًالجاملاث اللالي،   جًى
ً
 ًمًٕ حللُما

جيها  الاُخصاصًت الخىمُت في ومؿاَمحن مىاًؿحن ًصبدىا أن مً زٍغ

 .لبلضاجهم والاحخماكُت

 بحن كٕؿُت كالُت َىاْ أن ئلى[ 14] ألاخمضي صعاؾت وجىصلذ        

ُى شىوهاي جصيٍُ في الجاملاث وجغجِب الؿلىصًحن الؼلبت ُُض  ٓو

٘  أعبم في QS أؽ ٖا،: هي صو ؼاهُا، أمٍغ ىضا، وبٍغ  َىاْ وأن وأؾترالُا، ٓو

٘  صلىباث ٘  صون  جدى  حىصة طي حللُم كلى الؿلىصًحن الؼلبت خصى

 بُاهاث ُاكضة ئلى اللالي الخللُم وػاعة مىُم اًخِاع أَمها مً كالُت

 .اإلاخِضم الترجِب طاث للجاملاث ومدضزت صُُِت جٌصُلُت

ً أعاء اؾخؼالق زال٘ مً[ 15] صِغ صعاؾت جىصلذ ٓما      كشٍغ

 
ً
ٔاصًمُا  الجاملاث جغجِب جأزغ أؾباب كً مسخلٌت كغبُت حاملاث مً أ

ت طلٍ ئلى ًغحم أهه اجٌِىا خُث اللاإلاُت الخصيٌُاث في اللغبُت  الخٍغ

ٔاصًمُت  للبدث اإلاسصصت اإلاحزاهُت طلٍ ئلى باإلطاًت عئِـ ٓؿبب ألا

 .الللمي

         
ً
 حىصة ٌلٕـ الظي للجاملاث اللالمي الخصيٍُ ألَمُت وهـغا

 اللغبُت اإلاملٕت خٖىمت كمضث ومسغحاتها، وكملُاتها مضزالتها

اإلاملٕت  عؤٍت في الاؾتراجُجُت أَضاًها طمً مً ًٖىن  أن الؿلىصًت

 200 أًظل طمً مً ؾلىصًت حاملاث زمـ جٖىن  أن[ 8] 2030

 أزبدذ الٕىضًت الجاملاث أن وبما. اللاإلاُت الخصيٌُاث في حاملت

 مً ٓىضًت حاملاث حؿم ٔاهذ خُث اللاإلاُت الخصيٌُاث في حضاعتها

 19و ،[9]  اللام لهظا اؽ ُٓى جصيٍُ في كاإلاُت حاملت 200 أًظل

 12و ،[6] شىوهاي جصيٍُ في كاإلاُت حاملت 200 أًظل مً حاملت

ؼ جصيٍُ في كاإلاُت حاملت 200 أخؿً مً حاملت ـ مٓغ بمتٓر  ٍو

 200 طمً مً اإلاخِضمت اإلاغآؼ حاملاث ؾبم وخصضث ،[7] ؤلاؾباوي

 ًهي [5] اللالي للخللُم الخاًمؼ مجلت جصيٍُ كلى بىاء كاإلاُت حاملت

 في البدث مشٖلت جيبلث َىا ومً مىه، لالؾخٌاصة ٓىمىطج ؾدؿخسضم

غ ًمًٕ ٍُٓ: الخالي الغئِـ الؿإا٘  الجاملاث أصاء مؿخىي  جؼٍى

  اللاإلاُت الخصيٌُاث في الؿلىصًت
ً
 في[ 8] 2030اإلاملٕت  لغؤٍت جدُِِا

 الٕىضًت؟ الخجغبت طىء

خٌغق  :الخالُت الٌغكُت ألاؾئلت مً مجمىكت الغئِـ الؿإا٘ َظا كً ٍو

 الدزاست أسئلت أ.

 والٕىضي؟ الؿلىصي اللالي الخللُم بحن والازخالي الشبه أوحه ما. 1

ت اإلاِترخاث ما. 2 ٍغ  في جغجُبها لخدؿحن ؾلىص اإلالٗ لجاملت الخؼٍى

ٕـ وجصيٍُ اللالي للخللُم الخاًمؼ مجلت جصيٍُ ُىائم بىمتًر  في ٍو

 الٕىضًت؟ الخجغبت طىء

ت اإلاِترخاث ما. 3 ٍغ ؼ كبض اإلالٗ لجاملت الخؼٍى  في جغجُبها لخدؿحن اللٍؼ

ٕـ وجصيٍُ اللالي للخللُم الخاًمؼ مجلت جصيٍُ ُىائم بىمتًر  في ٍو

 الٕىضًت؟ الخجغبت طىء

 الدزاست ب. أَداف

 .والٕىضي الؿلىصي اللالي الخللُم بحن مِاعهت كِض -

ت مِترخاث كغض - ٍغ  في جغجُبها لخدؿحن ؾلىص اإلالٗ لجاملت جؼٍى

ٕـ وجصيٍُ اللالي للخللُم الخاًمؼ مجلت جصيٍُ ُىائم بىمتًر  في ٍو

 الٕىضًت الخجغبت طىء

ت مِترخاث كغض - ٍغ ؼ كبض اإلالٗ لجاملت جؼٍى  في جغجُبها لخدؿحن اللٍؼ

 .الٕىضًت الخجغبت طىء في اللالمي الخصيٍُ ُىائم

 الدزاست ج. أَميت

٘  َى البدث: الللمُت ألاَمُت  أخض بخدُِّ حهخم الظي هىكه مً ألاو

ى م2030 اإلاملٕت عؤٍت أَضاي  ؾلىصًت حاملاث زمـ جٖىن  أن َو

  حاملت أًظل 200 طمً مً ألاُل كلى
ً
 .صولُا
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  ًِضم -
ً
  ئػاعا

ً
  شامال

ً
 في اللالي الخللُم في والظلٍ الِىة لىِاغ مغحلُا

 الخللُم مجا٘ في الٕىضًت الخجغبت طىء في الؿلىصًت اللغبُت اإلاملٕت

 .اللالي

ض تهخم التي واإلاغاحم لؤلبدار البدث ًظاي  -  في اللالي الخللُم بخجٍى

 .اللغبُت اإلاملٕت

 :اللملُت ألاَمُت

غ كلى الظىء حؿلُؽ في البدث ٌؿهم ُض -  اللالي الخللُم حىاهب جؼٍى

 .م2030 اإلاملٕت عؤٍت أَضاي أَم أخض لخدُِّ

  والجاملاث اإلالىُت للجهاث مغحم البدث -
ً
 ًمًٕ خُث زصىصا

غ ئلُه الغحىق ض للخؼٍى   .اإلاملٕت في الجامعي الخللُم وججٍى

 الدزاست د. خدود

 اللاإلاُحن الخصيٌُحن كلى الضعاؾت َظٍ اُخصغث :اإلاىطىكُت الخضوص

  الخالُحن
ً
ٔاصًمُت ألاوؾاغ في لشهغتهما هـغا  وللضم واللغبُت اللاإلاُت ألا

 زمـ جٖىن  أن في 2030 اإلاملٕت عؤٍت ؾلىصًت حاملت أي جدُِّ

 :كاإلاُت حاملت 200 أًظل طمً مً حاملاث

 Times Higher Education  اللالي للخللُم الخاًمؼ مجلت جصيٍُ  -

World University Rankings 

ؼ جصيٍُ - ـ مٓغ بمتٓر  Webometrics of Worldؤلاؾباوي ٍو

Universities Ranking . 

 الؿلىصًت الجاملاث كلى الضعاؾت َظٍ اُخصغث :اإلاٖاهُت الخضوص

 :الخالُت

 .ؾلىص اإلالٗ حاملت. 1

ؼ كبض اإلالٗ حاملت. 2  .اللٍؼ

لىص        وأُضم أٓبر مً ٔىجها َى الجاملخحن َاجحن ازخُاع ؾبب َو

  الؿلىصًت الجاملاث
ً
 عؤٍت جدُِّ في منهما أي جمًٕ للضم وهـغا

 في كاإلاُت حاملت 200 أًظل طمً مً جٖىها أن في 2030 اإلاملٕت

ـ وجصيٍُ اللالي للخللُم الخاًمؼ مجلت جصيٍُ بمتٓر  .ٍو

 :الؼماهُت الخضوص

غ الضعاؾت اؾخسضمذ         للجاملاث اللاإلاُت الخصيٌُاث جِاٍع

ـ وجصيٍُ اللالي للخللُم الخاًمؼ مجلت ٓخصيٍُ بمتٓر -2016 للام ٍو

 .م2017

 الدزاست ٌ. مصطلحاث

 2030 اإلاملٕت عؤٍت

 أو الخىحهاث أو الخصىعاث مً ُحملت بأهه الغؤٍت بمٌهىم ًِصض       

 ًهي وبالخالي اإلاؿخِبل، في الخا٘ كلُه ًٖىن  أن ًجب إلاا الؼمىخاث

 جدُِِه ئلى اإلاىـمت جؼمذ ما أي اإلايشىص، للمؿخِبل طَىُت صىعة

 ٘ ، ئلُه والىصى
ً
  اإلاخاخت ؤلامٖاهاث طمً مؿخِبال

ً
م خالُا  واإلاخُى

 ٘ ، كليها الخصى
ً
 بالٌغص والخيبإ الخالُت الٌغص جدضًض مم مؿخِبال

ٌها ًمًٕ ٓما Wandell [16] اإلاؿخِبلُت  اإلاؿاع جدضًض كملُت بأجها حلٍغ

ل اإلاضي كلى وأَضاًها، عؾالتها لخدُِّ الضولت جخبىاٍ الظي  الؼٍى

 زاعحُت أو صازلُت ٔاهذ ؾىاء اللامت، البِئت ؿغوي طىء في والِصحر

ظلٗ  ].17] الظاجُت ُىاَا وجدلُل اإلاىاًؿت الـغوي ٓو

ِصض       اللغبُت للمملٕت الىػىُت الاؾتراجُجُت الخؼت اإلاملٕت بغؤٍت ٍو

ل مً 25 في والصاصعة الؿلىصًت  بما الضولت ُؼاكاث لٖاًت م2016 أبٍغ

 اإلاجخمم وهي مداوع  زالزت وحشمل الىٌؽ بلض ما إلاغخلت الخللُم ًيها

ظا الؼمىح، والىػً اإلاؼصَغ والاُخصاص الخُىي   الخلٍغٍ َى َو

ّ البدثي دبىاٍؾُ الظي ؤلاحغائي  ].8] الضعاؾت َظٍ في الٌٍغ

 :للجاملاث اللالمي الخصيٍُ

ٍ ًىحض ال         الجاملاث لخصيٍُ مىخض حلٍغ
ً
 هـغة الزخالي هـغا

ً ٍ كضة جىحض لًٕ والباخثحن اإلإٌٍغ  :آلاحي في جخمثل للخصيٍُ حلاٍع

ّ جُِمها جم التي اإلاجاالث مً مدضصة مجمىكت لخىـُم أؾلىب         ًو

ِت وجىـُمها شمىلُت أٓثر وطلها ًجلل مما مسخلٌت ملاًحر  ؾهلت بؼٍغ

 
ً
لغي ، [18]ألاؾىاء ئلى ألاًظل مً جىاػلُا  جصيٍُ[ 19] أؾماكُل َو

ٔاصًمُت اإلاإؾؿاث مً ُائمت بأهه الجاملاث  مٖاهتها كلى بىاء اإلاغجبت ألا

 ئليها ًىـغ خُث اإلالاًحر، مً مجمىكت أؾاؽ كلى جخدضص التي

 مً مجمىكت أؾاؽ كلى اإلاإؾؿاث لجىصة ٓمإشغ بمىطىكُت

ُِت البُاهاث  اإلاسخلٌت اإلاسخُت الضعاؾاث مً اإلاىبثّ الغأي أو ؤلامبحًر

ٔاصًمُحن، للباخثحن جحن، والا م الخالُحن، والؼالب والخٍغ  واإلاخُى

جي مً واللاملحن مؿخِبال، الخداُهم  واإلايشىعاث اإلاإؾؿت، زٍغ

 .وأصلتها البدثُت

لغي ٓما           الجامعي الخصيٍُ ٌُ
ً
 مً الجاملاث جغجِب هـام بأهه أًظا

ٔاصًمي، اإلاؿخىي  خُث ظا ألاصبي، أو والللمي ألا  كلى ٌلخمض الترجِب َو

 الضاعؾحن كلى جىػق التي الاؾدباهاث أو ؤلاخصاءاث مً مجمىكت

م وألاؾاجظة  أو ؤلالٕترووي اإلاىُم جُُِم أو واإلادٕمحن، الخبراء مً وهحَر

ّ البدثيال لغيَو ].20] اإلالاًحر مً طلٗ هحر  الجامعي الخصيٍُ ٌٍغ

 
ً
  للجاملاث جىاػلي بترجِب ُىائم بأهه ئحغائُا

ً
ّ كاإلاُا  مً مجمىكت ًو

 مً عاحلت حوظًت أو ئخصاءاث، كلى ومبجي اإلاسخلٌت، واإلاإشغاث اإلالاًحر

ٔاصًمُحن جحن أو اإلاإؾؿاث، جلٗ في ػلبت أو كاإلاُحن، أ  مً أو منها، زٍغ

ا بها ٌلمل مإؾؿاث جَى  .زٍغ

 البدث و. مىهج

ا       
ً
 اإلاىهج ًان وحؿاؤالتها؛ وأَضاًها، الضعاؾت، مشٖلت مً اهؼالُ

 الىصٌي واإلاىهج الىزائِي، الىصٌي اإلاىهج َى الخالُت للضعاؾت اإلاىاؾب

ض اإلاِاعن   بأهه الىصٌي اإلاىهج[ 21] ؾهُلت وأبى كبُضاث كّغي ُو

 وحهخم الىاُم، في هي ٓما الـاَغة وصٍ كلى ٌلخمض الظي ألاؾلىب"

ا بىصٌها ًٌ ا، وص ًِ لّبر صُُ ا حلبحًرا كنها وَُ ًُّ ا ٌُٓ ًُّ م  الىصٌي ًالخلبحر. ٓو

بحن الـاَغة لىا ًصٍ ا ٌلؼُىا الٕمي الخلبحر بِىما زصائصها، ٍو ًٌ  وص

ا ًُّ م  الـىاَغ مم اعجباػها وصعحاث حجمها، أو الـاَغة، إلاِضاع ُع

لغي". ألازغي  اإلاسخلٌت  اإلاخأوي الجمم بأهه الىزائِي الىصٌي اإلاىهج وٌَ

 مشٖلت"  بمىطىق اللالُت طاث اإلاخىاًغة والىزائّ للسجالث والضُُّ

اتها الشامل الخدلُل زم ومً" البدث  ًخصل ما اؾخيخاج بهضي إلادخٍى

ً وبغاَحن أصلت مً البدث بمشٖلت [. 22] البدث أؾئلت ئحابت كلى جبَر

 في اإلاِاعهت كلى ٌلخمض الظي اإلاىهج طلٗ ًهى اإلاِاعن  الىصٌي اإلاىهج أما

 أو ؿاَغجحن بحن ًُما والازخالي الشبه أوحه ًبرػ خُث الـاَغة صعاؾت

لخمض أٓثر،  مً الخؼىاث مً مجمىكت كلى طلٗ زال٘ مً الباخث َو

٘  أحل  ].21] اإلاضعوؾت بالـاَغة اإلاخللِت الللمُت الخُِِت ئلى الىصى

 الىظسي  . إلاطاز3

 
ً
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 THE Times Higher اللالي للخللُم الخاًمؼ مجلت جصضع       

Education ؼاهُت الخاًمؼ إلاإؾؿت الخابلت   البًر
ً
  جصيٌُا

ً
ا  لجاملاث ؾىٍى

ٔان ،The World University Ranking اللالم ٘  و  كام في لها ئصضاع أو

 الخللُمُت Quacquarelli Symonds  QS مإؾؿت مم بالشغآت 2004

ض لىضن، في  الشغآت اهٌصلذ زم 2009 كام ختى الشغآت اؾخمغث ُو

 زاص، بشٖل للجاملاث اللالمي جصيٌُها مإؾؿت ٔل لخصضع بُنهما

 بشغآت الؿىىي  جصيٌُها الخاًمؼ مإؾؿت جصضع 2010 كام ومىظ

ٔالت مم حضًضة  Thomson Reuters [23]. اللاإلاُت ألاهباء و

ٍ ئلى الخصيٍُ وحهضي          مىاُم جدخل والتي اإلامحزة بالجاملاث الخلٍغ

ؼت كلى مخِضمت  كلى طلٗ في ملخمضة الضولي، اللالي الخللُم زٍغ

 زالزت منها جخضعج أؾاؾُت ملاًحر زمؿت كلى حلخمض جصيٌُُت مىهجُت

  كشغ
ً
 جُِم بدُث مدضص، وؿبي بىػن ًسخص منها ٔل للخُُِم مإشغا

ّ حاملت ٔل   وجغجب الجاملاث جصىٍ زم ومً اإلاإشغاث َظٍ ًو
ً
ِا  ًو

  بها، الخاص الٕلي اليؿبي للىػن
ً
 الجوغاًُت اإلاىاػّ أو للمجاالث ووًِا

ُما ًيها، جِم التي  زال٘ مً الخصيٍُ َظا إلاىهجُت جىطُذ ًلي ًو

 ٘  ]:24] الخالي الجضو

 1 حدول 

  العامليت الجامعاث جصييف معاًير
 
 (THE) التاًمص لتصييف وفقا

الوشن  املإشس املعياز

 اليسبي

 : الىـغة اإلالُاع ألا٘و

 الضولُت:

ُضعة الجاملت كلى حظب الؼالب مً زال٘ جدضًض وؿبت الؼالب الضولُحن ئلى اإلادلُحن في مغخلت البٖالىعٍىؽ ومغخلت 

 الضعاؾاث الللُا.

2.50% 

الخضَعـ ُضعة الجاملت كلى حظب أًظل أكظاء َُئت الخضَعـ خ٘ى اللالم مً زال٘ جدضًض وؿبت أكظاء َُئت  ٪( 7.5الىاؽ والبدىر )

 الضولُحن ئلى اإلادلُحن.

2.50% 

ت مم مإلٍ صولي واخض أو أٓثر   م البدثُت الضولُت مً زال٘ جدضًض كضص ألابدار اإلاشتٓر ت في ألابدار واإلاشاَع اإلاشآع

 زال٘ زمؿت أكىام ؾابِت.

2.50% 

  اإلالُاع الثاوي: البدث:
ً
ٔاصًمي  ؾملت الجاملت للخمحز في البدث الللمي بحن هـحراتها اؾدىاصا ت ال جِل كً كشغة آالي أ ئلى صعاؾت مسخُت ؾىٍى

 خ٘ى اللالم.

18% 

الدجم والضزل والؿملت 

٪(30) 

ـ بها، زاصت  ملض٘ ؤلاهخاج البدثي مً زال٘ وؿبت كضص ألابدار الىاججت كً الجاملت ئلى كضص أكظاء َُئت الخضَع

ٔاصًمُت مغجٌلت.  ألابدار اإلايشىعة في مجالث كاإلاُت طاث ؾملت أ

6% 

لها البدثُت مثل بُم ألابدار أو اإلاىذ البدثُت التي حشاْع   ِصض به صزل الجاملت مً مجهىصاتها ومشاَع الضزل البدثي ٍو

 بها.

6% 

اإلالُاع الثالث: 

 الاؾدشهاصاث: الخأزحر البدثي

(30 )% 

ت ؤلاوؿاهُت مً زال٘ جدضًض حجم الاؾدشهاص البدثي مً  صوع الجاملاث في وشغ اإلالاعي واإلاؿاَمت في مجمىق اإلالًغ

ٔاصًمُت  ـ بالجاملت واإلايشىعة في اإلاجالث ألا ُبل الللماء كلى الصلُض اللالمي لؤلوعاَ البدثُت ألكظاء َُئت الخضَع

ٔالت:  زال٘ زمـ ؾىىاث ؾابِت باالكخماص كلى ُاكضة بُاه  Thomson Reutersاث و

  30% 

اإلالُاع الغابم: الضزل مً 

 (% 2.5) الصىاكت: الابخٖاع 

ت الخىاًؿُت مً زال٘  ل مً الؿَى الخجاٍع ت في صكم الصىاكت واؾخِؼاب الخمٍى ُضعة الجاملت كلى جىؿٍُ اإلالًغ

ٔاصًمُت وطلٗ بخدضًض وؿبت  الضزل مً الصىاكت ئلى كضص أكظاء َُئت الابخٖاعاث والازتراكاث والاؾدشاعاث ألا

ـ اللاملحن بالجاملت.  الخضَع

2.50% 

ـ:   اإلالُاع ا لخامـ: الخضَع

 (% 30بِئت الخللم )

ٔالت  لىدى كشغة آالي كالم مً طوي الخبرة مً حمُم أهداء اللالم في حمُم  Thomson Reutersهدُجت اؾخؼالق عأي و

 الخسصصاث وألامآً الجوغاًُت خ٘ى عؤٍتهم للبِئت الخللُمُت والبدثُت للجاملت.

15% 

ـ ئلى الؼالب.  %4.50 وؿبت أكظاء َُئت الخضَع

  وؿبت الخاصلحن كلى الضٓخىعاٍ ئلى الخاصلحن كلى البٖالىعٍىؽ.

ـ بالجاملت.وؿبت   %10.50 الخاصلحن كلى صعحت الضٓخىعاٍ ئلى أكظاء َُئت الخضَع

ـ.   وؿبت صزل الجاملت ئلى أكظاء َُئت الخضَع

 %100 اإلاجمىق

  الؿابِت للمإشغاث اليؿبُت ألاوػان أن ئلى ؤلاشاعة وججضع     
ً
 ووًِا

  جىػَلها ًسخلٍ الخصيٍُ َظا في اإلاخبلت للمىهجُت
ً
ِا  للخسصصاث ًو

 للخسصصاث مجمىكاث أعبلت جدضص خُث الجاملاث، في الللمُت

 وؤلاوؿاهُاث، الٌىىن  مجمىكت: الخصيٌُُت مىهجُتها ئػاع في الللمُت

اء، وكلىم الخُاة وكلىم والصخت الؼالب مجمىكت  مجمىكت الٌحًز

  والخٕىىلىحُا، الهىضؾت
ً
 .الاحخماكُت الللىم مجمىكت وأزحرا

خطح        ٘  مً ٍو  وؿائٍ ما خض ئلى ًغاعي الخصيٍُ َظا أن الجضو

 مخٌاوجت، بيؿب ولًٕ للجاملاث جصيٌُه مىهجُت في الغئِؿُت الجاملت

  اَخمامً  ًىلي ًهى
ً
 الخللُم ًلُه ،%62.5 بيؿبت الللمي بالبدث ٓبحرا

 زضمت في الجاملت صوع  كلى ًِخصغ بِىما ،%35 بيؿبت الخللم وبِئت

 %.2.5 وؿبت كلى الصىاكت

 ُُاؽ كلى ٌلخمض أهه ًخطح الخصيٍُ َظا مإشغاث في وبالىـغ     

غ كلى حلخمض ٓمُت  حاهب ئلى للجاملت، الغؾمُت وؤلاخصاءاث الخِاٍع

غ ئلى باإلطاًت الخاًمؼ، مإؾؿت بها جِىم التي اإلاسخُت الضعاؾاث  جِاٍع

ٔالت بُاهاث ُاكضة   Thomson Reuters [25]. و

 
ً
ؼ جصيٍُ: زاهُا ـ مٓغ بمتٓر  Webometrics of Worldؤلاؾباوي ٍو

Universities Ranking: 

  صيٌُاثـخـال غـــأشه مً اللالم لجاملاث Webometrics جصيٌٍُلض       
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ٔاصًمُت   الجاملاث بخصيٍُ حهخم والظي للجاملاث ألا
ً
ِا  لىحىصَا ًو

ى الضولُت، اإلاللىماث شبٕت كلى  م2004 كام مىظ ًصضع جصيٍُ َو

 الُِاؽ ململ مً أشهغ ؾخت ٔل صوعٍت بصٌت

 جابلت مخسصصت بدثُت مجمىكت وهي ، Cybermetrics labالاًتراض ي

 Consejo Superior de Investigations الللمُت للبدىر ألاكلى للمجلـ

Cientificas (CSIC)  أوص ئ والظي ئؾباهُا، في للبدىر كامت َُئت أٓبر 

 
ً
 لخدؿحن الللمي البدث حشجُم بهضي ،2006 كام التربُت لىػاعة جابلا

 ].24] وللضولت للباخثحن والخٕىىلىجي الللمي اإلاؿخىي  جِضم

سخص        الللمي لليشاغ الٕمي بالخدلُل الاًتراض ي، الُِاؽ ململ ٍو

ت  بهضي الضولُت، اإلاللىماث شبٕت كلى واإلاخاخت للجاملت الللمُت واإلالًغ

ت ئهخاج كلى الجاملت ُضعة ُُاؽ ضعة والخضماث اإلالًغ  اإلادلي اإلاجخمم ُو

  منها، والاؾخٌاصة كليها الاػالق واللالمي
ً
 الُِاؽ كلى طلٗ في ملخمضا

 ئلٕترووي هؼاَ زال٘ مً للجاملت اإلاؿخِل ؤلالٕترووي للخظىع  الٕمي

  جملٗ ال التي الجاملاث جلٗ كلى ًلخٌذ ال ًهى بها، زاص
ً
لا  مُى

 
ً
، ئلٕتروهُا

ً
ُما مؿخِال   ًلي ًو

ً
 الخصيٍُ لهظا الٕمُت إلاإشغاث جىطُدا

[23:[ 

 2 حدول 

  العامليت الجامعاث جصييف معاًير
 
كس لتصييف وفقا  ألاسباوي ويبومتًر

الوشن  املإشس املعياز

 اليسبي

م، وكضص  الخأزحر: الغؤٍت للغوابؽ اعاث التي جخم للمُى خم ُُاؾه مً زال٘ مإشغ كضص الٍؼ الغوابؽ الخاعحُت والبدىر الللمُت التي لها عابؽ ٍو

ٔاث البدث ألاعبلت: )حىحل، ًاَى، ألُٕؿا، والًٍ(. م الجاملت، والتي ًخم عصضَا مً زال٘ مدغ  كلى مُى

 

Link Impact & Visibility 50% 

ب  الىحىص شحر ئلى اللضص ؤلاحمالي لصٌداث الٍى في الىؼاَ ؤلالٕترووي للجاملت، بما في طلٗ اإلاىاُم  اإلاؿخظاًت WebPagesَو

 Googleالٌغكُت و الضالئل ٓما جمذ ًهغؾتها في مدْغ البدث 

 

Presence 20% 

الاهٌخاح  اليشاغ

Openness 

ِاؽ بلضص اإلالٌاث الوىُت   لجي حهىص الجاملت في ئوشاء مؿخىصكاث بدثُت، ٍو rich files ppt ،doc  ،pdf( ،docx )َو

ٔاصًمي    .Google Scholarاإلايشىعة كلى اإلاىاُم اإلاخسصصت بدؿب مدْغ الباخث ألا

 

Activity 15% 

الخمحز  

Excellance 

ِخصغ كلى ألاوعاَ البدثُت  شحر ئلى كضص ألاوعاَ البدثُت اإلايشىعة في اإلاجالث الضولُت اللاإلاُت طاث ملامل جأزحر كالي، ٍو َو

 بها 
ً
 ما جمثل ألآثر اؾدشهاصا

ً
 % مً ئهخاج الجاملت البدثي.10وهالبا

15% 

 %100 اإلاجمىق الٕلي

خطح         ٘  مً ٍو ّ للجاملاث ؤلالٕتروهُت اإلاىاُم جُُِم أن الجضو  ًو

  لِـ الخصيٍُ َظا
ً
  جُُِما

ً
  جِىُا

ً
اجه في ًدمل وئهما بدخا ُّ   ػ

ً
 جِضًغا

 وباخثحن ػالب مً اإلادُؽ اإلاجخمم اؾخِؼاب في الجاملت إلاجهىص

ٔاصًمُحن م، أكما٘ وعحا٘ وأ   وهحَر
ً
 الللمي، البدث مجا٘ في وأًظا

 للجاملت، الخللُمي ألاصاء واُم ٌلٕـ ال أهه ئال طلٗ مً وبالغهم

 حلجي ال الخصيٍُ َظا في مخِضمت مغآؼ كلى جدصل التي ًالجاملاث

 
ً
 كلى ُضعة لها أن حلجي وئهما مخمحز، حامعي بأصاء جخمحز أجها خخما

ّ م كبر لظاتها الدؿٍى  ].4] ومخمحز ُىي  ئلٕترووي مُى

 :الٕىضي اللالي الخللُم ًمحز ما أَم

 جٕؿغ التي اإلاإؾؿاث مً بشبٕت أشبه الٕىضي اللالي الخللُم        

ت الخىـُمُت الىاخُت خُث مً الِىاكض حمُم  الىـم لخصمُم الىـٍغ

 َىاْ ولِـ شامل وػجي هـام لضًه لِـ أهه ئلى ٌلىص وطلٗ الخللُمُت

 أو كامت ؾُاؾت وحىص كضم ئلى باإلطاًت اللالي للخللُم وػىُت وػاعة

 اللالي الخللُم في للمإؾؿاث الاكخماص أو الجىصة لخُُِم وػىُت آلُاث

ت ال ؾُاؾت هي اللالي الخللُم ًؿُاؾت. الٕىضي ٍؼ  ختى ولًٕ للواًت مٓغ

ت مً اإلاىسٌع اإلاؿخىي  َظا مم ٍؼ  الجىاهب بلع َىاْ أن ئال اإلآغ

ا ئليها ؤلاشاعة ًمًٕ التي ت باكخباَع  وهي الٕىضي اللالي الخللُم في مشتٓر

ل اإلاضي كلى اإلاشتْر الخسؼُؽ بلع وحىص  وحىص ئلى باإلطاًت الؼٍى

ت والؿُاؾاث الِىاهحن بلع  هٌـ وفي. لؤلبدار الخدخُت للبيُت اإلاشتٓر

لض الؿُاَ،  طاث الخللُم ُؼاكاث أَم أخض الٕىضي اللالي الخللُم ٌُ

ت اث طو أهه خُث الضولُت اإلاشآع  الللمي الخدصُل مً كالُت مؿخٍى

ىاْ  في ؤلاؾهام في بالغائضة وصٌها ًمًٕ الٕىضًت الجاملاث مً كضص َو

 ].26] الللمي البدث مجا٘

 ووػاعة هـام منها لٖل أُالُم وزالزت مِاػلاث كشغ ئلى ٓىضا جىِؿم      

 ٌلؼي( م1867) الٕىضي الضؾخىع  ُاهىن  أن خُث والخللُم للتربُت

 الهُئاث جِىم وبالخالي الخللُم في خصغي  ازخصاص اإلاداًـاث

لُت غ وألاُالُم للمِاػلاث الدشَغ . بها الخاصت الخللُمُت الهُأل بخؼٍى

شغي  اإلاؿئىلحن الىػعاء مً ازىحن أو واخض مِاػلت أو ئُلُم ٔل كلى َو

ل مما الخللُم كً
ّ
لىن  الظًً الخللُم وػعاء مجلـ ٌشٖ

ّ
 الصىث ًمث

  كشغ زالزت ًهىاْ وكلُه. ٓىضا في للخللُم الىػجي
ً
، هـاما

ً
 ًىحض حللُمُا

 ].27] ٓظلٗ الازخالًاث وبلع الدشابه هِاغ مً اللضًض بُنها

ىحض          جىحض ٓما ٓىضا، في وزاصت كامت حاملت 163 مً ًِغب ما ٍو

 97 مً وجخٖىن  الجامعي للِؼاق شاملت ٓمـلت حلمل كامت مىـمت

 
ً
 لللمل الِاهىوي الخّ لضحها التي الجاملاث مً كضص َىاْ ولًٕ كظىا

لض ال حاملت 90 خىالي ًىحض ٓما مؿخِل، بشٖل
ُ
 أجها بل للضولت ملٗ ح

ا جصىٍ  طاث الخاصت الجاملاث َظٍ وبلع. زاصت حاملاث باكخباَع

 مإؾؿُت بِئت في الخللُمُت البرامج جِضم خُث ملُىت صًيُت أهغاض

ُم ملخِضاث جضكم  ٔىلىمبُا في الوغبُت جحرهُتي حاملت مثل صًيُت ُو

ؼاهُت ىحض [26]. البًر ى الللمُت الضعحت حىصة لخُُِم مجلـ ٍو  َو

 والخللُم التربُت وػٍغ وجؼوٍض الللمُت الضعحاث اؾخلغاض كً اإلاؿإو٘

 زالزت مً الٕىضًت الجاملاث في الللمُت الضعحاث وجخألٍ بالخىصُاث،

ٖىن  والضٓخىعاٍ، واإلااحؿخحر البٖالىعٍىؽ وهي صعحاث ٘  ٍو  كلى الخصى

٘  أؾاس ي شغغ ألاصوى الضعحت  ًخخؼلب ألاكلى الضعحت بغهامج في للِبى

ظا ٔامل بضوام ؾىىاث أعبم ئلى زالر البٖالىعٍىؽ صعحت ٍ َو  كلى ًخُى

 البرهامج هىكُت ئلى باإلطاًت اإلاسخلٌت وألاُالُم اإلاِاػلاث ؾُاؾاث

خؼلب اإلاضعوؽ ٘  ٍو  مً ئطاًُت ؾىت الشغي صعحت كلى الخصى
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٘  الضعاؾت  وكلى. الضعاس ي الخدصُل مً اكلى مؿخىي  كلى للخصى

٘  أن مً الغهم  لالهظمام أؾاس ي شغغ اإلااحؿخحر صعحت كلى الخصى

ؿمذ أن ًمًٕ ملُىت خاالث في أهه ئال الضٓخىعاٍ لبرهامج  باالهظمام ٌُ

٘  بلض الضٓخىعاٍ لبرهامج  البٖالىعٍىؽ بلض الشغي صعحت كلى الخصى

مًٕ  حشمل ؾىىاث زمـ ئلى بثالر الضٓخىعاٍ صعاؾت ؾىىاث جِضًغ ٍو

 ].27] ٓظلٗ وألاػغوخت اإلاىهجُت الضعاؾت

 ًهىاْ الٕىضي اللالي الخللُم مإؾؿاث ًئاث خُث مً أما        

لُاث حاملاث لُاث حاملُت ٔو  والٌىىن  الخِىُت ٔلُاث أو مجخملُت ٔو

 اإلاىاػّ في الٕبحرة الجاملاث مً الٕىضًت الجاملاث وجخٖىن . الخؼبُُِت

ت  البدث طاث والجاملاث اإلاسخلٌت الٌغوق طاث والجاملاث الخظاٍع

  وهي اإلإثٍ الللمي
ً
 الخسصصاث مً واؾلت مجمىكت جِضم حمُلا

 ئلى باإلطاًت َظا. اإلاهىُت والبرامج الللُا الضعاؾاث وبغامج الجاملُت

ؼ التي الصوحرة الخغة الٌىىن  ٔلُاث  لؼالب اإلاِضمت البرامج كلى جٓغ

لُاث اإلاجخمم ٔلُاث أما البٖالىعٍىؽ، مغخلت  والٌىىن  الخِىُت ٔو

 مً اإلاجخمم اخخُاحاث جلبُت َى عئِس ي بشٖل منها ًالهضي الخؼبُُِت

ب  وجتراوح والخجاعة الٌىىن  مؿاعاث حاهب ئلى واإلانهي الخِجي الخضٍع

٘  أكىام زالزت ئلى كام مً ًيها الضعاؾت ؾىىاث  شهاصة كلى للخصى

 ].27] الضبلىم

ل باليؿبت           اإلاصاصع خصغ ًُمًٕ الٕىضي، اللالي الخللُم لخمٍى

ل الغئِؿُت ً في للخمٍى ما أؾاؾُحن مصضٍع  والغؾىم الخٖىمي الضكم َو

ً َظٍ بحن اإلاىاػهت وجسخلٍ الضعاؾُت  ألاُالُم ملـم وفي اإلاصضٍع

ً َظًً ٓال ًِم واإلاداًـاث  خُث الخٖىمت ؾُؼغة جدذ اإلاصضٍع

 للخللُم ؾُسصص الظي اإلاالي الضكم مِضاع اإلاِاػلاث خٖىماث جدضص

 بحن ٓبحر بشٖل جسخلٍ الضعاؾُت الغؾىم ؾُاؾاث ٓظلٗ. اللالي

 منها بالخض واإلاؼالباث الضعاؾُت الغؾىم العجٌاق هـغا اإلاداًـاث

 كً بالبدث الجاملاث مً اللضًض بضأث لظلٗ الؼالب، كلى وجِلُصها

ل أزغي  ؾبل ٘  الخللُم لخمٍى  كلى لئلهٌاَ حضًضة مصاصع هدى والخدى

 ألازحرة الؿىىاث في باَخمام خـُذ والتي ؤلاًغاصاث َظٍ أخض. الخللُم

 بشضة حؿُؼغ الخٖىماث أن وخُث الضولُحن الؼالب اؾخِؼاب َى

ابت وجٌغض  أجها ئال اإلادلُحن للؼالب الضعاؾُت الغؾىم كلى الصاعمت الُغ

  جظم
ً
  ُضعا

ً
م اإلاغوهت مً ٓبحرا ّ كً اللائضاث لًغ  اكلى عؾىم ًغض ػٍغ

 وكلى. اإلادلُحن الؼالب كلى اإلاٌغوطت الغؾىم مً الضولُحن الؼالب كلى

ل كملُت أن مً الغهم  في لالَخمام مثحرة ؾُاؾُت ُظُت الخللُم جضٍو

 ولًٕ الضولي للخللُم وػىُت اؾتراجُجُت َىاْ ًًٕ لم أهه ئال ٓىضا

 ؤلاًغاصاث جىلُض صىاكت بالٌلل أصبذ ما لضكم متزاًض ئحماق َىاْ

  ألاحاهب الؼالب جىؿٍُ وحشجُم الٕىضي لالُخصاص الغئِؿُت
ً
 هـغا

 مؿخِبلُحن ٓىضًحن ٓمىاػىحن به ًِىمىن  أن ًمًٕ الظي اإلاهم للضوع 

 ].26] كالي حللُم طوي 

 السابقت الدزاساث. 4

 الجاملاث جصيٍُ مىطىق جىاولذ التي الضعاؾاث مً اللضًض ًىحض      

 واللغبُت، اإلادلُت، الضعاؾاث: مجمىكاث زالر ئلى جِؿُمها ؾِخم لظلٗ

 .ألاُضم ئلى ألاخضر مً الضعاؾاث كغض ؾِخم ُؿم ٔل وفي. وألاحىبُت

 :اإلادلُت الضعاؾاث

  لتهُئت الخسؼُؽ كً الٕشٍئلى  ذــضًــَ تــصعاؾ[ 28] يـــاللهُب غي ــأح      

 كبر للجاملاث اللالمي الخصيٍُ ؾُاؾاث لخدُِّ ػُبت حاملت

 للجاملاث اللالمي الخصيٍُ في للمىاًؿت ػُبت حاملت جىحهاث صعاؾت

اث ٘  التي واإلالُى  اإلاىهج الباخث واؾخسضم طلٗ، جدُِّ صون  جدى

 مؿخجُبا( 24) في جمثلذ ُصضًت كُىت مم مِابالث باحغاء الىىعي

ـ َُئت وأكظاء مؿإولحن حمُلهم ض. ػُبت حاملت في الخضَع  ُو

 الجاملت لضي كام جىحه َىاْ:  أَمها هخائج ئلى الضعاؾت جىصلذ

ىاْ. للجاملاث اللالمي الخصيٍُ في للمىاًؿت اث بلع َو  التي اإلالُى

٘  ُض ت صون  جدى  منها للجاملاث، اللالمي الخصيٍُ في الجاملت مشآع

ت، باإلاىاعص ًخللّ ما  ألاؾاجظة اؾخِؼاب طلٍ في وجخمثل البشٍغ

،ً  َُئت أكظاء كلى لئلبِاء الىاضخت الاؾتراجُجُت وهُاب اإلاخمحًز

ـ ً، الخضَع (. ػالب/ أؾخاط) إلالض٘ اللالمي اإلالُاع جدِّ وكضم اإلاخمحًز

ت، بالىىاحي ًخللّ ما ومنها  آلُت جىطُذ ُصىع  في وجخمثل ؤلاصاٍع

ه، الخصيٍُ  الٌغصت ئجاخت وكضم الللمي، البدث وطلٍ وملاًٍغ

 الجىاهب في الجىصة واهسٌاض البدثُت، الجىاهب في ؤلابضاق في للؼالب

ت، الخللُمُت ت، والبحروُغاػُت وؤلاصاٍع صىع  ؤلاصاٍع  بحن اللالُت ُو

. ؤلاهترهذ كلى الجاملت مىُم مؿخىي  وجىاطم اإلادلي، واإلاجخمم الجاملت

اث ومنها  اإلااصًت الىىاحي طلٍ في وجخمثل اإلااصًت، بالىىاحي جخللّ ملُى

 وكضم والخجهحزاث، الخدخُت البيُت وطلٍ الللمي، للبدث اإلاؼلىبت

ض اإلاخٖامل، الجامعي اإلاىار وهُاب الجاملت، في ؤلاهترهذ شبٕت جىاًغ  ُو

اصة الضعاؾت أوصذ  الخصيٍُ وؾُاؾاث وزِاًت بمٌاَُم الىعي بٍؼ

اث حمُم كلى للجاملاث اللالمي  الىؾائل بمسخلٍ الجاملت في اإلاؿخٍى

 جصىع  ئلى الضعاؾت جىصلذ ٓما. واإلاإجمغاث والىضواث اإلاداطغاث مثل

 اللالمي الخصيٍُ ؾُاؾاث لخدُِّ ػُبت حاملت بتهُئت ًخللّ

ت زؼىاث زال٘ مً للجاملاث ٍغ ت باإلاىاعص جخللّ جؼٍى  والىىاحي البشٍغ

ت   .اإلااصًت والىىاحي ؤلاصاٍع

ضًذ       الخللُم حىصة مؿخىي  كلى الخلغي ئلى[ 14] ألاخمضي صعاؾت َو

ُى شىوهاي، جصيٍُ في جغجُبها بدؿب الخاعج، في الؿلىصًحن للؼلبت  ٓو

٘  ؾبُل في جىاحههم التي الصلىباث وأَم ،2010 كام أؽ  ئلى الىصى

 والىىعي، الىزائِي بمضزلُه الىزائِي اإلاىهج الباخثت واؾخسضمذ طلٗ،

 الخللُم وػاعة بُاهاث ُاكضة مً مؿخِاة ٓمُت بُاهاث كلى باالكخماص

٘  أعبم في الؿلىصي، اللالي ٖا،: هي صو ىضا، أمٍغ ؼاهُا، ٓو  وأؾترالُا، وبٍغ

ىاكض  جصيٌُي في اللاإلاُت للجاملاث الضولُت الخصيٌُاث بُاهاث ُو

ُى شىوهاي  مم مِابالث باحغاء حملذ هىكُت وبُاهاث ، (QS)أؽ ٓو

 بلض اإلاملٕت ئلى كائضًً وػلبت الابخلار، بغامج كً اإلاؿئىلحن مً 108

ً ؾلىصًحن وػلبت الخاعج، في صعاؾتهم أجهىا أن  الضعاؾت، في مؿخمٍغ

 ٘  بجاملاث الالخداَ في الؿلىصًحن الؼلبت جىاحه التي الصلىباث خى

ُى شىوهاي جصيٌُي في مخِضمت مغآؼ طاث  التي وآلالُاث ،(QS) أؽ ٓو

 ما أَم ومً. الصلىباث جلٗ خضة مً للخسٌٍُ جىٌُظَا طغوعة ًغون

 الؼلبت ُُض بحن كٕؿُت كالُت وحىص هخائج مً الضعاؾت ئلُه جىصلذ

ُى شىوهاي جصيٌُي في الجاملاث جغجِب وبحن الؿلىصًحن  ،(QS) أؽ ٓو

٘  مً صولت ٔل في  .مجخملت بصىعة أو خضة كلى ألاعبم الضو

 :اللغبُت الضعاؾاث

 لالعجِاء مِترح جصىع  وطم ئلى َضًذ صعاؾت[ 29] بىا أحغي        

ٔاصًمُت ؤلالٕتروهُت اإلاىاُم مدخىي  حىصة بمؿخىي   بدُث والجاملُت ألا
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ت الجاملاث جغجِب جدؿحن في حؿهم  اللاإلاُت، الخصيٌُاث في اإلاصٍغ

ت الخدلُلي الىصٌي اإلاىهج الباخث واؾخسضم  حىصة وأَمُت مٌهىم إلالًغ

ٔاصًمُت، ؤلالٕتروهُت اإلاىاُم  أَم كغض ئلى باإلطاًت حىصتها، وملاًحر ألا

ت الجاملاث وواُم الجاملاث، إلاىاُم اللاإلاُت الخصيٌُاث  جلٗ في اإلاصٍغ

ض الاؾدباهت، كلى الاكخماص جم ٓما. الخصيٌُاث  اللُىت أًغاص بلى ُو

 الخللُم وجٕىىلىحُا التربُت مجاالث في زبحر( 60) منهم زبحر( 100)

 الخاؾب مجاالث في زبحر( 40)و التربىي، والخسؼُؽ والجىصة

 الخصىع  بىاء وجم ؤلالٕتروهُت، اإلاىاُم وجصمُم اإلاللىماث، وجٕىىلىحُا

 .واإلاُضاوي الىـغي  ؤلاػاع طىء في اإلاِترح

ضًذ        ت ئلى[ 25] وكؼاػي  عحب، صعاؾت َو  اللض٘ بحن اللالُت ملًغ

ٔاصًمي اإلاللىماحي ٔاصًمي اللالمي والخصيٍُ للجاملاث ألا  لها، ألا

ت حر مضي وملًغ  جدِّ التي للمللىماث -الضعاؾت كُىت-الجاملاث جًى

لها كلى اإلاللىماحي اللض٘ َظا  لظلٗ ووصىال ؤلاهترهذ، كلى مُى

 أعاء الؾخؼالق اؾدباهت َما وأصاجحن الىصٌي، اإلاىهج الضعاؾت اؾخسضمذ

ٔاصًمي اإلاجخمم ٔاصًمي اللض٘ جدِّ التي اإلاللىماث في ألا  لهم، ألا

ت ألاولى ألاصاة هخائج ىلك مبيُت مالخـت واؾخماعة حر مضي إلالًغ  ٔل جًى

لها كبر اإلاللىماث لهظٍ حاملت ت مم الاهترهذ، كلى مُى  َظٍ جغجِب ملًغ

ٔاصًمي الجاملاث ت زم اإلاسخلٌت، الخصيٌُاث في ألا  الاعجباغ ملامل ملًغ

 حاملاث لخمـ ؤلالٕتروهُت اإلاىاُم الضعاؾت كُىت اشخملذ ُضو  بُنهما،

٘  في صزلذ والتي كغبُت م اللالمي الخصيٍُ مً حاملت 500 أو  َو

 اإلالٗ وحاملت واإلالاصن، للبترو٘ ًهض اإلالٗ وحاملت الِاَغة، حاملت)

 كبض اإلالٗ وحاملت ؾلىص، اإلالٗ وحاملت والخِىُت، للللىم هللا كبض

ؼ ٔاصًمي للمجخمم وباليؿبت(. اللٍؼ  كلى الضعاؾت كُىت اُخصغث ألا

ـ َُئت أكظاء مً( 105)  حاملاث كضة مً اإلالاوهت والهُئاث الخضَع

ٔاصًمي اإلاجخمم مخؼلباث لخدضًض مسخلٌت  واُخصغث اإلاللىماث، مً ألا

ـ، شىوهاي، جصيٍُ كلى الضعاؾت بمتٓر ُى ٍو  أؾٌغث ولِض اؽ، ٓو

ٔاصًمي اإلاجخمم مىاًِت كً الىخائج  الىاعصة اإلاللىماث أَمُت كلى ألا

 كالُت وحىص وكلى ،%86065 بلى وؿبي بىػن بمدىعحها باالؾدباهت

ٔاصًمي اإلاللىماحي اللض٘ بحن اعجباػُت  .للجاملاث اللالمي والترجِب ألا

 ٓملُاع الضولي اليشغ أَمُت[ 30] بٕمان صعاؾت وأوضخذ      

، الجاملاث لخصيٍُ
ً
 للجاملاث اللاإلاُت الخصيٌُاث أشهغ وكغض كاإلاُا

ـ، وجصيٍُ الخاًمؼ، وجصيٍُ شىوهاي، ٓخصيٍُ بىمتٓر  الٍى

ظلٗ واإلالاًحر وألاَضاي الخلٍغٍ، خُث مً QS وجصيٍُ  الىػن ٓو

  اإلاصىٌت الجاملاث أوائل جىطُذ ئلى باإلطاًت ملُاع، لٖل اليؿبي
ً
 كاإلاُا

 ؾىاء زاصت بصٌت الِاَغة حاملت جغجِب وجىطُذ جصيٍُ، ٔل في

ت أو اللغبُت أو اللاإلاُت الجاملاث مؿخىي  كلى  .جصيٍُ ٔل في اإلاصٍغ

شٌذ        الجاملاث مغآؼ جضوي كىامل كً[ 23] الخي كبض صعاؾت ٓو

ّ كً بها الاعجِاء وؾبل للجاملاث اللاإلاُت الخصيٌُاث في اللغبُت  ػٍغ

 الجاملاث مغآؼ كً والٕشٍ اللاإلاُت الخصيٌُاث أشهغ جدضًض

ضًذ ًيها، اللغبُت  للجاملاث مخِضمت مغآؼ جدُِّ ؾبل جدضًض ئلى َو

 اإلاىهج الباخث اؾخسضم. للجاملاث اللاإلاُت الخصيٌُاث في اللغبُت

 الجاملاث جضوي ان: أَمها الىخائج مً للضص الضعاؾت وجىصلذ الىصٌي

 للوت الخصيٌُاث جدحز ئلى ًغحم اللاإلاُت الخصيٌُاث في اللغبُت

ت،  اكخماص لاإلاُت،ال الخصيٌُاث في الخللُم حىصة ملاًحر ُصىع  ؤلاهجلحًز

 الخداًل ئمٖاهُت الللمُت، للمسغحاث الٕمي الخدلُل كلى الخصيٌُاث

 طاث للجاملاث الخصيٌُاث ججاَل الخصيٍُ، بيخائج والخالكب

 اللاإلاُت الخصيٌُاث بأَمُت الاُخىاق هُاب ، الخللُمُت الؼبُلت

 الضعاؾت واُترخذ اللغبُت، الجاملاث في الظلٍ وهىاحي للجاملاث،

 اللاإلاُت الخصيٌُاث في اللغبُت الجاملاث بمغآؼ لالعجِاء الؿبل بلع

 كضم منها، اإلإدؿبت والٌىائض الخصيٌُاث َظٍ بأَمُت الاُخىاق أَمها

 الخسؼُؽ مىهج اجساط اإلاىهجُت، الخصيٌُاث إلشٖالُاث الاؾدؿالم

 مخضعحت مىهجُاث واكخماص الِصىع  وكالج الخؼىع  لخدُِّ الاؾتراجُجي

 والخلاون  الخٖاجٍ طغوعة مم طلٗ هدى خاػمت وئحغاءاث ومشجلت

ت والبدثُت الخللُمُت اإلاجاالث في الضولي  . اإلاشتٓر

ضًذ       ذ صعاؾت َو  اللاإلاُت الخصيٌُاث أبغػ  كلى الخلغي ئلى[ 4] ٍو

 لها، هِضًت عؤٍت جِضًم مم كليها، اكخمضث التي واإلالاًحر للجاملاث

 الباخث اؾخسضم. الخصيٌُاث جلٗ مً اللغبُت الجاملاث مىُم وعصض

 هِضًت عؤٍت ػغح في الىِضي للمىهج باإلطاًت الىصٌي اإلاىهج

ض. كاإلاُت جصيٌُاث أعبلت كلى البدث واُخصغ اللاإلاُت للخصيٌُاث  ُو

 جصيٍُ هـم مغاكاة: أَمها الخىصُاث مً بلضص الضعاؾت زغحذ

 وؤلامٖاهاث البِئاث في والازخالًاث اإلاسخلٌت الخللُم وأهـمت الجاملاث

٘  في لجاملاث اإلاسخلٌت واإلاهام وألاهغاض  وفي والجىىب الشما٘ صو

 اللاإلاُت الجاملاث جصيٍُ جِؿُم ًخم بأن اإلاسخلٌت، اللالم أُالُم

 ئُلُمي أؾاؽ كلى ومِؿمت مخلضصة جصيٌُاث ئلى الخالُت اإلاىخضة

دُذ الخصىصُاث ًغاعي  اإلاخمحزة للجاملاث واإلاخٖاًئت اإلاالئمت الٌغصت ٍو

ض للجاملاث، ؤلاُلُمي الخصيٍُ في اإلاالئمت اإلاٖاهت لخأزظ  طٓغث ُو

 . اإلالاًحر لهظٍ مِترح همىطج الضعاؾت

 :ألاحىبُت الضعاؾاث

ل كلى الخلغي ئلى [31] الؾحن صعاؾت َضًذ        ٌُُت الخضٍو  ٓو

ظلٗ جؼبُِه  والتي" للجىىب ًظَب الشما٘"  بلىىان إلاباصعة صعاؾت ٓو

غ مباصعة وهي حىوؿخىن  حاملت ُبل مً 2003 كام ئػالُها جم  ًهم جًى

ل لخؼبُّ صُُّ ض. الخضٍو  في الباخث مً ٓغهبت الضعاؾت ئحغاء جم ُو

ل إلاباصعة اإلالمىؽ ألازغ صعاؾت َ  -الٕىضًت) الخضٍو ُِا شغ  كلى( أًٍغ

ـ َُئت وأكظاء الؼالب ض الخجزاوي، اإلاجخمم وأكظاء الخضَع ذ ُو  جؼُغ

ل إلاٌهىم الضعاؾت  مىهج ازخُاع وجم ٓىضا في اللالي والخللُم الخضٍو

غ ألهه الخالت صعاؾت  اإلالاصغة اإلاباصعاث لخلُِضاث اللمُّ الٌهم ًًى

 أن الضعاؾت َظٍ هخائج وأشاعث. اإلاخلمّ الخدلُل جخؼلب التي وألاخضار

ذ التي اإلاِابالث ـ َُئت وأكظاء الؼالب مم أحٍغ  ومجخمم الخضَع

 اإلاخللِت الٌىائض مً ٓثحر بىحىص جٌُض الخجزاوي اإلاجخمم مً البدث

 الخبراث مً اللضًض هِل في اإلاباصعة َظٍ وؾاَمذ اإلاباصعة، َظٍ بخؼبُّ

 الظاث كً الغض ى شلىع  كٕـ ئلى باإلطاًت الخجزاوي للمجخمم واإلاهاعاث

ـ َُئت وأكظاء الؼالب لضي اإلاغجٌم  في الٌاكل صوعَم بؿبب الخضَع

 َظٍ مً اؾخسالصها جم التي الخىصُاث. خىلهم مً اللالم حوُحر

لض اإلاباصعة َظٍ أن الضعاؾت
ُ
مًٕ هاجخت ججغبت ح  منها الاؾخٌاصة ٍو

ل بخؼبُّ للمهخمحن  .الخضٍو

تزن  صعاؾت وخللذ       ىوي ٍع  جصيٍُ صعحاث بحن اللالُت [32] ومأع

 مهمت مثل أزغي  وكىامل الؼالب كلى ؤلاهٌاَ وحجم الضولي الجاملاث

ضًها الجاملت ام. ؤلاهخاحُت ٌٓاءتها وحجم َو غ الباخثان ُو  بخؼٍى
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 مً اإلاصىٌت بالجاملاث اإلاخللِت البُاهاث لضعاؾت اُخصاصي همىطج

 في اللالي للخللُم اللالمي الخاًمؼ جصيٍُ بدؿب حاملت 200 أًظل

 الجاملاث في ػالب ٔل كلى ؤلاهٌاَ أن الباخثان ووحض. 2007 كام

  حاملت مئخحن أًظل بحن اإلاصىٌت
ً
 كضم مم% 9 ئلى 4 بحن جغاوح كاإلاُا

 لهظٍ باليؿبت اليؿب َظٍ ٌٓاًت كضم كلى واضح صلُل وحىص

ت مإشغاث وحجمها وأَضاًها الجاملت مهمت وأن الجاملاث،  ومإزغة ٍُى

ض. الخصيٍُ صعحت في  اإلاإشغاث لهظٍ الىـغ بأَمُت الضعاؾت أوصذ ُو

  والؼالب الجاملاث ومضًغي  الخٖىماث ُبل مً
ً
 .أًظا

 :السابقت الدزاساث على التعقيب

       
ً
 وجدلُلها؛ الؿابِت الضعاؾاث كغض مً جِضم ما كلى جأؾِؿا

 :آلاجُت الىِاغ كلى اجٌاُها ًدبحن

 وما اللىإلات كىامل طىء في للجاملاث اللاإلاُت الخصيٌُاث أَمُت -

ل مً بها ًغجبؽ  حظب في الجاملاث بحن والخىاًـ الجامعي للخللُم جضٍو

ـ َُئت وأكظاء الؼالب  أصاء لُِاؽ ٓمإشغ وأَمُتها ألاحاهب، الخضَع

٘  مله الخلامل ؾهل ومصضع اإلاسخلٌت، الجاملاث  البُاهاث كلى للخصى

٘  واإلاللىماث  ال ؿاَغة أصبدذ الخصيٌُاث َظٍ وأن الجاملاث، خى

 .وواُلا مٌغوطا أمغا صاعث بل ججاَلها، أو كنها الخسلي ًمًٕ

ُٕت، اإلاخدضة الىالًاث ئلى جغحم الخصيٌُاث بضاًت أن _  ٔان خُث ألامٍغ

 ٘ ٘  م،1983 كام هُىػ  اؽ ًى جصيٍُ َى مدلُا الخصيٌُاث أو  وأو

 م،2003 ؾىت الصُجي الخصيٍُ َى للجاملاث اللاإلاُت الخصيٌُاث

 الخاًمؼ جصيٍُ ئلى باإلطاًت اللاإلاُت الخصيٌُاث وأشهغ أبغػ  ٌلض الظي

ٕـ وجصيٍُ ئؽ ُٓى وجصيٍُ بىمتًر  .ٍو

 الخٌاؾ أو الجاملاث أوطاق لخدؿحن الاؾتراجُجُاث أبغػ  أخض أن _

ؼ َى كليها،  الخضَعـ َُئت أكظاء لبدىر الضولي اليشغ حهىص حلٍؼ

 الخصيٌُاث مً اللضًض في ٓمإشغ الكخماصَا بالجاملت، والباخثحن

 ألاحىبُت البُاهاث ُىاكض في لخضزل ألابدار جغحمت ئلى باإلطاًت اللاإلاُت

 .بها الاؾدشهاص ولُخم

 لظلٗ ،[8] اإلاملٕت عؤٍت جدُِّ مداولتها في الخالُت الضعاؾت جىٌغص _

  ألاولى هي
ً
ّ البدثي كلم خض كلى- مدلُا  مً باؾخٌاصتها جخمحز ٓما ،الٌٍغ

  .به ًدخظي ٓىمىطج الٕىضًت الخجغبت

 ومىاقشتها الىتائج. 5

 :والٕىضي الؿلىصي اللالي الخللُم بحن والازخالي الشبه أوحه

ؼ كبض اإلالٗ حاملت حشمل الضعاؾت خضوص أن خُث        بجضة، اللٍؼ

اض ؾلىص اإلالٗ وحاملت ما ٓىضًخحن بجاملخحن ومِاعهتهما بالٍغ  َو

ؼاهُت، ٔىلىمبُا وحاملت جىعهخى، حاملت  جصىٌحن كلى بىاء وطلٗ البًر

ما الضولُت الجاملاث جصيٌُاث مً  للخللُم الخاًمؼ جصيٍُ: َو

ب وجصيٍُ الجامعي، ٕـ ٍو  ًبالىـغ. للجاملاث اللالمي ماجٍغ

 كليها خصلذ التي واإلاغاجب م،2016 اللام لهظا الخاًمؼ لخصيٍُ

  الجاملاث
ً
ِا  :ٔالخالي الجاملاث جصيٍُ ٔان ًِض الضعاؾت لخضوص ًو
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  الجامعاث جسجيب
 
 م2017/ 2016 لعام التاًمص جصييف ملعاًير وفقا

 الاقتباساث البدث الدخل الصىاعي الىظسة الدوليت التدزيس املسجبت الجامعاث

 22.3 17.5 5704 7505 20 501 حاملت اإلالٗ ؾلىص

ؼ  76.6 11.8 73.1 93 2309 251 حاملت اإلالٗ كبض اللٍؼ

 90.9 89.3 49.1 77.8 75.9 19 حاملت جىعهخى

ؼاهُتحاملت ٔىلىمبُا   91.5 73.2 42.6 90.5 60.2 34 البًر

الخف      ٘  في وعص مما ًُ  جىسٌع الؿلىصًت الجاملاث أن أكالٍ الجضو

 الللمي والبدث الخللُم مجا٘ في واضح بشٖل الٕىضًت الجاملاث كً

ؼ كبض واإلالٗ ؾلىص اإلالٗ ًجاملت اللٕـ وكلى والاُخباؾاث،  اللٍؼ

 َظٍ وجسخلٍ. الصىاعي الضزل في الٕىضًت الجاملاث كلى جخِضم

ت حاملت أن خُث [24] مدمىص صعاؾت مم الىدُجت  خصلذ ؤلاؾٕىضٍع

ؼ كلى م2010 كام ًِؽ   جأزغث م2016 كام بِىما 147 اإلآغ
ً
 ٓثحرا

 (.801-600) بحن ما الترجِب كلى وخصلذ

ؿاكض التي اإلالاًحر ومً
ُ
 اللالمي الخاًمؼ جصيٍُ في الخللُم ُُاؽ كلى ح

 وؿب اؾخلغاض وؾِخم[33]  للؼالب باليؿبت اإلاضعؾحن كضص ملض٘

 :ٔالخالي الضعاؾت مىطم ألاعبم الجاملاث في بالؼالب مِاعهت اإلاىؿٌحن
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 الطالب عدد ئلى التدزيس َيئت أعضاء وسبت

 باليسبت للطالبعدد أعضاء َيئت التدزيس  الجامعاث

 13.4 حاملت اإلالٗ ؾلىص

ؼ  8.3 حاملت اإلالٗ كبض اللٍؼ

 18.8 حاملت جىعهخى

ؼاهُت  18.2 حاملت ٔىلىمبُا البًر

 Times Higher Education World University Rankings [5]: اإلاصضع

الخف       ٘  زال٘ مً ًُ  الخضَعـ َُئت أكظاء وؿبت أن أكالٍ الجضو

 الٕىضًت الجاملاث في منها أُل الؿلىصًت الجاملاث في للؼالب باليؿبت

  بىصٌه اإلالُاع َظا اؾدبلاص ًمًٕ وكلُه
ً
 صعحاث الهسٌاض مؿببا

 أن ًمًٕ بل الٕىضًت بىـحرتها مِاعهت الؿلىصًت الجاملاث في الخللُم

لض  ما ئطا الؿلىصي اللالي الخللُم في الِىة حىاهب أخض اإلالُاع َظا ٌُ

  الىدُجت َظٍ وجسخلٍ. ًيبغي ٓما اؾخوالله جم
ً
 صعاؾت مم ٔلُا

ت الجاملاث حلاوي خُث[  24]مدمىص  أكضاص ملض٘ جطخم مً اإلاصٍغ

 الاحخماكُت، الللىم في أؾخاط لٖل ػالب 286 ئلى جصل خُث الؼلبت

 ػالب 45و
ً
 صعاؾت مم جسخلٍ ٓما الهىضؾُت، الللىم في أؾخاط لٖل ا
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 كضص ملض٘ جدُِّ في ػُبت حاملت ُصىع  ئلى جىصلذ التي[ 28] اللهُبي

 .للؼالب باليؿبت ألاؾاجظة

م في حؿاَم التي اللىامل ومً        ـ صعحت ملُاع ًع  الخصيٍُ في الخضَع

ظلٗ الضولُحن الللُا الضعاؾاث ػالب حظب مضي َى  َُئت أكظاء ٓو

ـ ً الخضَع ، اإلاخمحًز
ً
 بشهاصاث مِاعهت الضٓخىعاٍ شهاصاث ووؿب صولُا

 الجاملاث صعحاث جغجٌم لظلٗ الجاملاث، جمىدها التي البٖالىعٍىؽ

ظا الخصيٍُ َظا في الٕىضًت  طٍٓغ ما كلى وبىاء. بالظاث اإلالُاع َو

ت اللوت جخدضر التي الخللُمُت ألاهـمت ًان[ 33] لخبارا  مثل ؤلاهجلحًز

ُٕت اإلاخدضة الىالًاث ىضا ألامٍغ ؼاهُا ٓو  البدث مجا٘ في ؾباُت وبٍغ

سُت اللىامل أن خُث الللمي،  الباخثحن حظب كلى والِضعة واللوت الخاٍع

ً والؼالب ألآٌاء غ ئلى باإلطاًت اللالم أُؼاب حمُم مً اإلاخمحًز  جًى

ٔاصًمُت الثِاًت  مجخملت الللمُت والجضاعة اإلاىاًؿت كلى اإلابيُت ألا

 وجخٌّ. الخللُمُت ألاهـمت لهظٍ الؿُاصًت اإلاٖاهت في ٓبحر بشٖل حؿهم

 التي [28] اللهُبي وصعاؾت ،[25] وكؼاػي  عحب صعاؾت مم الىدُجت َظٍ

ت اللوت جللبه الظي الٕبحر الضوع  جىضح  جصيٍُ جِضم في ؤلاهجلحًز

  ئلى جخٌّ ٓما. اللاإلاُت الجاملاث
ً
 التي[ 31] الؾحن صعاؾت مم ما خضا

ل كلى الٕىضًت الجاملاث حشجم  ئًجابُت أزاع مً له إلاا الخللُم جضٍو

 .اإلاجخمم كلى

ذ وصعاؾت ،[23] الخي كبض صعاؾت مم الىدُجت َظٍ وجسخلٍ          [4] ٍو

 الغأي اؾخؼالق كلى ٌلخمض الظي الخللُم حىصة ملُاع أن جغي  التي

ٔالت  الشخص ي، الاهؼباق ًدٕمه ملُاع َى Thomson Reuters لى

 هحر َى لظلٗ ؤلاكالم بىؾائل جخأزغ التي الظاجُت والغؤٍت والؿملت،

  وألهه صُُّ
ً
 مً أو الجاملاث مً الصاصعة الىزائّ كلى ٌلخمض ال أًظا

 .الجاملت صازل الخللُمُت اللملُت ًلالُت جثبذ ملخمضة حهت

 والؿلىصًت اللغبُت الجاملاث بدّ الخصيٍُ ئجخاي الخفٍو       

ج الخللُمُت وؿٌُتها كلى حلخمض التي زاصت ٔاصًمُت الٖىاصع وجسٍغ  ألا

 وفي ،%17 ؾلىص اإلالٗ حاملت في الللُا الضعاؾاث ػالب ٌشٖل خُث

ؼ كبض اإلالٗ حاملت ّ% 4 ًِؽ اللٍؼ ؼ ئخصائُاث ًو  ئخصاءاث مٓغ

 التي الٕىضًت الجاملاث بسالي ٌ،1436-1435 للام الجامعي الخللُم

ؼ كلى جىعهخى حاملت خصلذ خُث بدثُت، حاملاث هي ٘  اإلآغ  كلى ألاو

 الخاص الِؼاق ُبل مً اإلاضكىمت الللمُت ألابدار في ٓىضا مؿخىي 

ؼ كلى ٔىلىمبُا وحاملت ظا[. 34] 2016 للام الثاوي اإلآغ  مم ًخٌّ َو

ذ وصعاؾت ،[ 30] بٕمان وصعاؾت ،[23] الخي كبض صعاؾت هدُجت  [4] ٍو

 ًـلم مما الللمي البدث كلى ٓبحر بشٖل ٌلخمض الخصيٍُ أن جغي  التي

 .الخللُمُت اللغبُت الجاملاث

 ٔالللىم الخؼبُُِت الللىم هدى جخدحز اللاإلاُت الخصيٌُاث أن ٓما       

اطُاث ى (STEM) والخٕىىلىحُا والهىضؾت والٍغ  كلى ٌؿخدىط ما َو

ل والاُخباؾاث اإلاِاالث  حؿلُؽ ًجب ومما. ٓظلٗ البدثي والخمٍى

ت اللوت أن َى كلُه الظىء  مً كضص أٓبر في اإلاؿخسضمت هي ؤلاهجلحًز

 البدث في ًالخِضم وبظلٗ [33]. البُاهاث ُىاكض في الللمُت الضوعٍاث

 اللوت اؾخسضام ئلى كائض ًٖىن  أن ًمًٕ الٕىضًت للجاملاث الللمي

ت . لضحها الللمي للبدث والغئِؿُت الغؾمُت اللوت بىصٌها ؤلاهجلحًز

ظا الٍُٕ ولِـ الٕم كلى ٌلخمض الخصيٍُ أن ئلى باإلطاًت  ًخٌّ َو

 ].30] بٕمان وصعاؾت[ 23] الخي كبض صعاؾت مم

 مً الضعاؾت مىطم الٕىضًت والجاملاث الؿلىصًت الجاملاث وبمِاعهت

غة الخسصصاث خُث  :ٔالخالي ًهي ًيها اإلاخًى

 وهي عئِؿُت ٔلُاث جدذ البرامج مً كضص جِضم ؾلىص اإلالٗ حاملت -

 والٖلُاث ؤلاوؿاهُت والٖلُاث الصخُت والٖلُاث الللمُت الٖلُاث

لُاث اليؿائُت  الخُاة، كلىم والاُخصاص، الخجاعة ٔلُت اإلاجخمم، ٔو

 كلىم ألاخُاء، كلىم والخٕىىلىحُا، الهىضؾت ؤلاوؿاهُت، والللىم آلاصاب

 جم ٓما والصخُت الؼبُت الللىم الاحخماكُت، الللىم آلالي، الخاؾب

ا  ]:5] اللالمي للخصيٍُ الخاًمؼ مىُم في طَٓغ

ؼ كبض اإلالٗ حاملت أما -  عئِؿُت ٔلُاث في مخلضصة بغامج ًخِضم اللٍؼ

 الللىم، ٔلُت ؤلاوؿاهُت، والللىم آلاصاب والاُخصاص، ؤلاصاعة ٔلُت وهي

 الؼبُت الللىم ٔلُت الؼب، ٔلُت البِئت، جصامُم ٔلُت الهىضؾت، ٔلُت

 كلىم ٔلُت ألاعض، كلىم ٔلُت اإلاجزلي، الاُخصاص ٔلُت الخؼبُُِت،

لُت الصُضلت ٔلُت الؼعاكت، والبِئت ألاعصاص ٔلُت البداع،  اإلاجخمم ٔو

 . بجضة

 مً كضص جدذ جضزل البرامج مً اللضًض جىعهخى حاملت وجِضم -

ىضعج والاُخصاص الخجاعة هي الٖلُاث  ؤلاصاعة مثل جسصصاث جدتها ٍو

لُت واإلاداؾبت، وألاكما٘ ىضعج والخٕىىلىحُا الهىضؾت ٔو  جدتها ٍو

 والهىضؾت اإلاضهُت والهىضؾت الُٕمُائُت الهىضؾت مثل جسصصاث

لُت الٕهغبائُت،  ٓظلٗ جدتها ًىضعج التي ؤلاوؿاهُت والللىم آلاصاب ٔو

ش آلازاع كلم مثل الخسصصاث مً كضص  واللواث والٌلؿٌت والخاٍع

ت، والهىضؾت لُت اإلالماٍع لُت الاحخماكُت، الللىم ٔو  الخاؾب كلىم ٔو

لُت آلالي،  مً جدتها ًىضعج وما اإلااصًت الللىم الصخُت، الللىم ٔو

اطُاث مثل جسصصاث لُت ألاعض، وكلم والُٕمُاء الٍغ  الخُاة كلىم ٔو

ىضعج ت والللىم والؼعاكت ألاخُاء كلم جدتها ٍو  .البُؼٍغ

ؼاهُت ٔىلىمبُا حاملت جِضم ٓما -  جىضعج التي البرامج مً الٕثحر البًر

لُت والاُخصاص الخجاعة مثل الٖلُاث جدذ لُت الاحخماكُت الللىم ٔو  ٔو

لُت والخٕىىلىحُا الهىضؾت لُت الللىم ٔو  ؤلاوؿاهُت والللىم آلاصاب ٔو

لُت لُت الؼبُلُت الللىم ٔو  الللىم ٔلُت و آلالي الخاؾب كلىم ٔو

 ].5]  الصخُت

 الجاملاث جِضمها التي والخسصصاث الٖلُاث باؾخلغاض        

 الٖلُاث في ٓبحر جِاعب َىاْ أن هجض والٕىضًت، الؿلىصًت

 الصُضلت ٔلُت مثل حًضا طئُلت ازخالًاث مم اإلاِضمت والخسصصاث

لُت غة اإلاجزلي والاُخصاص البِئت جصامُم ٔو  حاملت ٔلُاث طمً اإلاخًى

ؼ كبض اإلالٗ ت الللىم جسصص أو وخضَا اللٍؼ  حاملت في اإلاِضم البُؼٍغ

َ  َىاْ لِـ وبالخالي الٕىضًت جىعهخى  الجاملاث بحن واضح ًغ

 .اإلاجا٘ َظا في والٕىضًت الؿلىصًت

ا اللاإلاُت الخصيٌُاث أَم أخضللل و              وأٓثَر
ً
 جصيٍُ َى شهغة

ـ، بىمتٓر اض ؾلىص اإلالٗ حاملت جدخل والظي ٍو  ،(328) اإلاغجبت بالٍغ

ؼ كبض اإلالٗ حاملت جدخل بِىما  بلٕـ(. 563) اإلاغجبت بجضة اللٍؼ

ىلىمبُا جىعهخى حاملتي ؼاهُت ٔو  مغاجب كلى خصلخا التي الٕىضًت البًر

 خصلذ وما ألاعبم الجاملاث مىاُم جدلُل وؾِخم الخصيٍُ في مخِضمت

 :ٔالخالي وهي للخصيٍُ اإلاسخلٌت اللىاصغ في جُُِماث مً كلُه
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  والدزحاث الجامعاث جسجيب
 
كس جصييف ملعاًير وفقا  م2016 لعام ويبومتًر

 التميز إلاهفتاح التأثير الوحود الترجيب الجامعاث

 279 830 420 194 328 حاملت اإلالٗ ؾلىص

ؼ  255 859 1835 113 563 حاملت اإلالٗ كبض اللٍؼ

 8 24 43 42 20 حاملت جىعهخى

ؼاهُت  24 36 46 84 29 حاملت ٔىلىمبُا البًر
       

٘  في الىاعصة البُاهاث زال٘ مً        الجاملاث أن هجض أكالٍ، الجضو

 الخصيٍُ ملاًحر حمُم في الؿلىصًت الجاملاث كلى جخِضم الٕىضًت

 لضي اللام الظلٍ ٌلجي مما والخمحز والاهٌخاح والخأزحر الىحىص وهي

 للغض ؤلاهترهذ مً باالؾخٌاصة الالتزام خُث مً الؿلىصًت الجاملاث

ً، الاؾخٌاصة وجدُِّ لضحها ما ٘  ئجاخت ئلى باإلطاًت لآلزٍغ  الىصى

 
ً
ٔاصًمُت اإلاىاص ومسخلٍ الللمُت اإلايشىعاث ئلى ئلٕتروهُا  الخاصت ألا

 ،[24] مدمىص صعاؾت مم الىدُجت َظٍ وجخٌّ. وأؾاجظتها بالجاملاث

 [25] وكؼاػي  عحب صعاؾت ومم ،[29] البىا وصعاؾت ،[28] اللهُبي وصعاؾت

 في الجاملاث جغجِب جِضم بحن ػغصًت كالُت وحىص أوضخذ التي

 .إلاىاُلها اإلاللىماجُت واللضالت اللاإلاُت الخصيٌُاث

  وبالخلمّ      
ً
 جصيٍُ اهسٌاض زلٍ جٕمً التي ألاؾباب في ما هىكا

 جصيٍُ في الٕىضًت بالجاملاث مِاعهت الؿلىصًت الجاملاث

ـ م الاؾخلاهت جمذ اللالمي، الُبىمتٓر  باإلاُى

http://www.opensiteexplorer.org/  الخىصل جم زالله مً والظي 

ـ جصيٍُ في الىاعصة اإلالاًحر بلع إلاِاعهت بىمتٓر  ألاعبم إلاىاُم الٍى

 :ٔالخالي اإلاِاعهت هدُجت وجـهغ الضعاؾت خضوص في الىاعصة حاملاث

 6 حدول 

  ألازبعت الجامعاث مواقع قيم مقازهت
 
 الويبومتركس معاًير لبعض وفقا

موقع حامعت امللك عبد  الخاصيت

 العصيص

موقع حامعت امللك 

 سعود

موقع حامعت كولومبيا 

طاهيت  البًر

موقع حامعت 

 جوزهتو

 91 86 73 40 مجا٘ الؿُؼغة

الث الضازلُت للغوابؽ  م4003 م4807 م205 0 كضالت الخدٍى

الث الخاعحُت   م102 م201 413ْ 583 للغوابؽكضالت الخدٍى

الث للغوابؽ  م4104 م5008 م209 583 مجمىق كضالت الخدٍى

 م4004 م5501 م205 0 مجمىق الغوابؽ الضازلُت

 م104 م204 507ْ 646 مجمىق الغوابؽ الخاعحُت

 م4108 م5705 م3 646 مجمىق الغوابؽ

 38770 35832 9072 154 مجاالث جدبم حظع الغابؽ

 41742 40412 9858 171 مجاالث عبؽ الجظعمجمىق 

 14234 13834 4058 70 حجب الغابؽ

 7حدول 

  kaau.edu.sa/ 
ksu.edu/ ubc.ca/ utoronto.ca/ 

(default) 

Domain Authority 40 73 86 91 

Internal Equity-Passing Links 0 2.5m 48.7m 40.3m 

External Equity-Passing Links 583 413k 2.1m 1.2m 

Total Equity-Passing Links: 583 2.9m 50.8m 41.4m 

Total Internal Links 0 2.5m 55.1m 40.4m 

Total External Links 646 507k 2.4m 1.4m 

Total Links 646 3.0m 57.5m 41.8m 

Followed Linking Root Domains 154 9,072 35,832 38,770 

Total Linking Root Domains 171 9,858 40,412 41,742 

Linking C Blocks 70 4,058 13,834 14,234 

م      وهي  (Domain Authority) ًدىي الجض٘و أكالٍ صعحت ُىة اإلاُى

صعحت ٔلُت جخظمً خؿاب صعحاث ٔل ما ًليها مً صعحاث الغوابؽ 

الضازلُت والخاعحُت والغوابؽ التي ًخم مً زاللها الخىحُه للضص مً 

الصٌداث اإلاسخلٌت باإلطاًت ئلى الغوابؽ الخاعحُت إلاىاُم مىٌصلت 

جغجبؽ بمىاُم الجاملاث ألاصلُت. وبىاء كلى جدلُل مىاُم الجاملاث 

وهي  91ىق الضعاؾت ًِض خصلذ حاملت جىعهخى كلى صعحت ألاعبم مىط
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ؼاهُت كلى   86ألاكلى بحن الجاملاث بِىما خصلذ حاملت ٔىلىمبُا البًر

وجليها حاملت اإلالٗ كبض  73وخصلذ حاملت اإلالٗ ؾلىص كلى الضعحت 

ؼ بضعحت  ىضح الجض٘و الٌغوَ في الضعحاث إلاسخلٍ اإلالاًحر 40اللٍؼ . ٍو

اث الجاملاث الؿلىصًت في جصيٍُ  مما ًِىص ئلى اهسٌاض مؿخٍى

ـ اللالمي وكضم خصىلها كلى جصيٍُ طمً أًظل  بىمتٓر  200الٍى

. وجخٌّ هدُجت َظٍ الضعاؾت مم صعاؾت مدمىص ]
ً
[ التي 24حاملت كاإلاُا

ت ذ كلى الجاملاث اإلاصٍغ حٍغ
ُ
  .أ

ؼ لخدؿحن  ت لجاملتي اإلالٗ ؾلىص واإلالٗ كبض اللٍؼ ٍغ اإلاِترخاث الخؼٍى

في الخصيٌُاث اللاإلاُت في طىء ججغبت الجاملخحن الٕىضًخحن  جغجُبها

ؼاهُت ىلىمبُا البًر  :جىعهخى ٔو

باؾخلغاض هِاغ طلٍ الجاملاث الؿلىصًت مِابل الجاملاث       

 للخصيٌُاث اللاإلاُت اإلادضصة ٓملاًحر للضعاؾت، هضعج بلع 
ً
الٕىضًت جبلا

غ الجاملاث الؿلىصًت بما ًخماش ى  اإلاِترخاث التي مً شأجها جؼٍى

 :وملاًحر جصيٌُاث الخللُم اللالي اللاإلاُت اإلاسخلٌت

غ في الجاملاث الؿلىصًت مً خُث  • الاؾخٌاصة مً ؤلامٖاهاث التي جخًى

غ لضي الجاملاث الٕىضًت  اصة الضزل الصىاعي والظي ًٌَى ما ًخًى ٍػ

م وجدؿحن اللملُاث الخللُمُت والِضعاث البدثُت  له مً أحل ًع وجؼَى

َظٍ الىدُجت مم صعاؾت  مغآؼ للبدث جابلت للجاملاث. وجسخلٍوئوشاء 

، وصعاؾت [36] [، وصعاؾت كُض35، وصعاؾت ؾلُمان ][24] مدمىص

التي جىصلذ لظلٍ الشغآت اإلاجخملُت في الجاملاث  [37] مدمىص

ظلٗ طلٍ الضكم مً ُبل الِؼاق الخاص ألبدار  ت ٓو اإلاصٍغ

لُت الجاملُت للبدث  الجاملاث، وطلٍ وطىح الؿُاؾاث الدشَغ

حز كلى البدىر الخؼبُُِت  كضم التٓر
ً
 .الللمي، وأًظا

اإلالاًحر  الخىاصل مم الِائمحن كلى الخصيٌُاث اللاإلاُت للخص٘ى كلى •

ت ٌُُٓت الاعجِاء  واإلادٖاث الخدُٕمُت وئزظاكها للضعاؾت والبدث إلالًغ

  .بالخصيٍُ اللام للجاملاث

ٔاث  • ت خُث ئن ملـم مدغ الاججاٍ لترحمت ألابدار للوت ؤلاهجلحًز

البدث ومىاُم اإلاجالث واإلايشىعاث الللمُت اإلالخمضة جضكم اللوت 

خٌّ َظا اإلاِترح مم صع  ت. ٍو والظي أوص ى  [38] اؾت صائىؤلاهجلحًز

 .بالترحمت باإلطاًت ئلى الخىأمت مم حاملاث كاإلاُت

الخغص كلى جٕثٍُ الجهىص في مجا٘ وشغ ألاوعاَ في اإلاجالث الللمُت  •

اللاإلاُت إلاا لظلٗ مً أزغ كلى جصيٍُ الجاملاث وعًم مٖاهتها الللمُت. 

بغصض التي أوصذ  [25] وجخٌّ َظٍ الىدُجت مم صعاؾت عحب وكؼاػي 

ىن بأبدار ممحزة في  ـ الظًً ٌشأع حىائؼ ألكظاء َُئت الخضَع

ٔاث في اإلاإجمغاث في  اإلاإجمغاث، وكضم جدضًض خض أُص ى للضص اإلاشاع

 .اللام الىاخض

لض مغآة لجهىص الجاملاث  •
ُ
الاَخمام باإلاىاُم ؤلالٕتروهُت والتي ح

سخلٌت، وميؿىبيها وما في صازلها مً أوشؼت كلمُت، بدثُت، احخماكُت م

 ].29] وجخٌّ َظٍ الىدُجت مم صعاؾت البىا

ا وعًم اإلايشىعاث الللمُت طاث  • َغ جىؾُم مىاُم الجاملاث وجؼٍى

ٔاث البدث اللاإلاُت. وجخٌّ َظٍ الىدُجت  الثراء اإلالغفي والتي جخصل بمدغ

 بىطم ٓخاب ئخصائي  [25] مم صعاؾت عحب وكؼاػي 
ً
والتي أوصذ أًظا

م الجاملت ًىضح ٔل اإلاللىماث الخاصت بها  .ؾىىي كلى مُى

ٔاصًمُُ •  ً وامخالْ ــــــالخغص كلى حظب ػلبت الضعاؾاث الللُا وصكم ألا

ض هىكُت البدىر اإلاِضمت. وجخٌّ   مً ػالب الضٓخىعاٍ لخجٍى
ً
ُضعا ٓبحرا

ىوي  [31] َظٍ الىدُجت مم صعاؾت صعاؾت الؾحن تزن ومأع ومم صعاؾت ٍع

التي جضكى الجاملاث لالَخمام بهظٍ اإلالاًحر لخدؿحن مؿخىاَا في  [32]

 .الخصيٌُاث اللاإلاُت

وكلى الغهم مً ألاَمُت البالوت للخصيٌُاث اللاإلاُت في جدؿحن       

 ً الِضعة الخىاًؿُت وجمٕحن الجاملاث مً اؾخِؼاب الؼالب اإلاخمحًز

بالبدث الللمي ئال أن َظٍ الخصيٌُاث جىاحه اللضًض واإلاىـماث اإلاهخمت 

ا إلاسخلٍ الجاملاث وكضم  مً الاهخِاصاث بشأن مضي مالئمت ملاًحَر

غ مً الُِاصاث في مإؾؿاث  ا للضاعؾحن واإلاهخمحن بالخؼٍى وطىح ملاًحَر

ٕـ كلى وحه  بىمتًر الخللُم اللالي، ٓظلٗ ًإزظ كلى جصيٍُ الٍى

 الخصىص اُخصاٍع كلى حاهب الي
ً
لخبر حاهبا ٌُ شغ ؤلالٕترووي والظي 

 خُث أن ؤلاهخاج الللمي للجاملاث ال ًِخصغ كلى اليشغ 
َ
طُِا

ؤلالٕترووي ًِؽ باإلطاًت ئلى ئكخماص الخصيٍُ كلى ٓثرة ؤلاهخاج 

 مً الاَخمام بجىصة ؤلاهخاج 
ً
الٌٕغي للجاملت كلى شبٕت ألاهترهذ بضال

[15.] 

 التوصياث. 6

ت كىض الُِام أن ًمىذ أكظاء َُئت  • ـ حىائؼ ماصًت وملىٍى الخضَع

دصل كلى حائؼة كلمُت أو ًخم وشٍغ في مجلت كاإلاُت  ببدث ممحز ٍو

ّ ملامل الخأزحر  IF.  مخمحزة ًو

حشجُم أكظاء َُئت الخضَعـ كلى ئحغاء بدىر بالدشاْع مم أكظاء  •

ً في حاملاث كاإلاُت ـ مخمحًز  .جضَع

لثِاًت والللىم كلى ئًجاص جصيٍُ أن حلمل اإلاىـمت اللغبُت للتربُت وا •

ّ ملاًحر جدىاؾب مم ػبُلت جلٗ الجاملاث  للجاملاث اللغبُت ًو

 .وجخالفى كُىب الخصيٌُاث اللاإلاُت

ا لىطم جِىُت حى جاث اإلاىاُم ؤلالٕتروهُت ٓالخىاصل مم شٔغ • ل وهحَر

مً البدىر اللغبُت لٖي ال ًيخِص خّ  زاصت لخصغ الاؾدشهاصاث

البدث الللمي اللغبي في الاؾدشهاصاث ؤلالٕتروهُت ٓمثُالتها التي جخم 

ت   .باللوت ؤلاهجلحًز

ا  • ٔاًت بدىثهم ووشَغ حشجُم حمُم أكظاء َُئت الخضَعـ كلى جغحمت 

 .كلى مىاُم الجاملت

ت بدىر ئًجاص مغآؼ جابلت للجاملت ًٖىن مً طمً مهام كملها جغحم •

ـ وأبدار الؼلبت  .أكظاء َُئت الخضَع

 :اإلاِترخاث

ّ هٌـ  • غ حاملاث ؾلىصًت أزغي ًو ئحغاء صعاؾت ممازلت لخؼٍى

 .الخصيٌُاث وفي طىء الخجغبت الٕىضًت

ؼ  • غ حاملتي اإلالٗ ؾلىص واإلالٗ كبض اللٍؼ ئحغاء صعاؾت ممازلت لخؼٍى

ّ ج ُى ًو لخجغبت في طىء ا QS ؽئصيٌُاث أزغي ٓخصيٍُ شىوهاي ٓو

 .الٕىضًت

ئحغاء صعاؾت ممازلت لخؼىٍغ حاملت اإلالٗ ؾلىص أو أي حاملت  •

ّ حمُم الخصيٌُاث الضولُت  .ؾلىصًت أزغي ًو

ّ هٌـ  • غ حاملاث ؾلىصًت أزغي ًو ئحغاء صعاؾت ممازلت لخؼٍى

ُٕت  .الخصيٌُاث وفي طىء الخجغبت ألامٍغ
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 املساحع

 العسبيت أ. املساحع

(. جأزحر اإلاحزة الخىاًؿُت كلى ئصاعة 2012ًىلُى،  3-2عؾمي، مدمض. ) [1]

ت.  اإلاىاعص بمىـىمت الخللُم اإلاٌخىح، صعاؾت جدلُلُت وعؤي كصٍغ

 ٘ . حاملت بنها، "بدث مِضم إلاإجمغ "الخللم اإلاٌخىح: الىاُم واإلاأمى

 مصغ.

ذ، [4] م  م(.2013) .مدمض ٍو الخصيٌُاث اللاإلاُت للجاملاث ومُى

الجاملاث اللغبُت منها )عؤٍت هِضًت(. مجلت الضعاؾاث اللغبُت في 

 .134-87، ص42التربُت وكلم الىٌـ، اللضص 

ش )2030عؤٍت اإلاملٕت  [8] م( كلى 2016 -10 -20، اؾترحلذ بخاٍع

 http://vision2030.gov.sa/ar/node/132الغابؽ: 

ؼ ئخصاءاث الخللُم اللالي. ) [10] م(. الؼلبت اإلاُِضون للضعاؾت 2016مٓغ

ش 1435-1434بالخاعج خؿب اإلالخُِت الثِاًُت ) ٌ(. اؾترحم بخاٍع

 https://www.moheم( مً الغابؽ: 2016 -10 -30)

.gov.sa/ar/Ministry/Deputy-Ministry-for-Planning-and-

Information-affairs/HESC/Ehsaat/Pages/default.aspx 

م(. مغاحلاث لؿُاؾاث الخللُم الىػىُت. 2010البىٗ الضولي. ) [13]

 مصغ: مىـمت الخلاون والخىمُت الاُخصاصًت.

م(. الخصيٍُ اللالمي للجاملاث 2013ألاخمضي، كائشت. ) [14]

. مجلت الللىم  الضاعؾحن الؿلىصًحن في الخاعج: الىاُم واإلاأم٘ى

ت والىٌؿُت، حام ً. التربٍى  .45-20(، ص2)14لت البدٍغ

م(. الجاملاث اللغبُت في مىاحهت الخصيٌُاث 2011صِغ، أمل. ) [15]

ؼ ؤلاماعاث للضعاؾاث والبدىر الاؾتراجُجُت، اللضص  اللاإلاُت. مٓغ

 .77-56(، ص9)

ان، أبى الؿمُض، ؾهُلت ) [21] م(. اؾتراجُجُاث 2007كبُضاث، طُو

 الٌٕغ. خضًثت في ؤلاشغاي التربىي. كمان: صاع 

م(. اإلاضزل ئلى البدث في الللىم 2006اللؿاي، صالح خمض ) [22]

اض: مٕخبت اللبُٖان.  ُت. الٍغ  الؿلٓى

م(. كىامل جضوي مغآؼ الجاملاث اللغبُت 2014كبض الخي، أؾماء. ) [23]

في الخصيٌُاث اللاإلاُت للجاملاث وؾبل الاعجِاء بها. وعُت كمل 

غ مىـىمت ألاصا ء في الجاملاث اللغبُت في طىء مِضمت إلاإجمغ جؼٍى

 اإلاخوحراث اللاإلاُت اإلالاصغة. حاملت كحن شمـ، مصغ.

ت 2014مدمىص، زالض. ) [24] م(. آلُاث جدؿحن أوطاق الجاملاث اإلاصٍغ

غ الخللُم الجامعي.  في ُىائم الخصيٍُ اللاإلاُت ٓمضزل لخؼٍى

غ مىـىمت ألاصاء في الجاملاث  وعُت كمل مِضمت إلاإجمغ جؼٍى

ت في طىء اإلاخوحراث اللاإلاُت اإلالاصغة. حاملت كحن شمـ، اللغبُ

 مصغ.

م(. اللالُت بحن اللض٘ 2016عحب، مصؼٌى، وكؼاػي، ًاجً. ) [25]

ٔاصًمي للجاملاث:  ٔاصًمي والخصيٍُ اللالمي ألا اإلاللىماحي ألا

 .70-9(، ص100)16صعاؾت اؾخؼالكُت. مجلت الثِاًت والخىمُت. 

(. الخسؼُؽ لتهُئت حاملت ػُبت 2014. )اللهُبي، هاًٍ كبض هللا [28]

لخدُِّ ؾُاؾاث الخصيٍُ اللالمي للجاملاث. اإلاجلت الؿلىصًت 

 .195-162، ص12للخللُم اللالي. اللضص 

م(. حىصة مدخىي اإلاىاُم ؤلالٕتروهُت 2016البىا، أخمض. ) [29]

ت.  ٔاصًمُت مضزل لخدؿحن الخصيٍُ اللالمي للجاملاث اإلاصٍغ ألا

 .252-183(، ص105)27تربُت )حاملت بنها(. مجلت ٔلُت ال

مان. ) [30] م(. جأزحر اليشغ الضولي كلى جغجِب الجاملاث 2015بٕمان، ٍٓغ

ان، ق  في الخصيٍُ اللالمي: حاملت الِاَغة همىطحا. مجلت ؾُبًر

 .66-12، ص 34

ت في 2012ًىلُى،  2-3ؾلُمان، ؾلُض. ) [35] م(. عؤٍت حاملت ؤلاؾٕىضٍع

صة مً صُوت الخللُم اإلاٌخىح في جدُِّ مبضأ خّ ئمٖاهُت الاؾخٌا

الخللُم الجامعي اإلاخمحز للجمُم. بدث مِضم إلاإجمغ الخللم 
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ABSTRACT _ The aim of this study is to recommend improvements to Saudi Universities 

performance in the Times Higher Education World University Ranking and the Web metrics 

Ranking of World Universities. In addition, it provides an analysis of the ranking criteria of the 

following Saudi and Canadian universities: King Saud University, King Abdul Aziz University, the 

University of Toronto and British Columbia University. As well, it compares different evaluation 

criteria in the Saudi higher education to the Canadian higher education, in order to propose some 

suggestions for improving the Saudi Universities' rankings globally. The results show that the 

Saudi universities have higher industrial income than the Canadian universities. In addition, the 

staff-to-students ratio is less in Saudi universities compared to the Canadian universities. The most 

highlighted recommendations are related to translating the scientific production and research to 

English language. Furthermore, Saudi Universities need to publish the work of its faculty members 

and students on their own universities' websites as well as encouraging them to intensify efforts of 

publishing in international scientific journals. 

Keyword: Saudi Universities performance, International Ranking, Saudi 2030 Vision, Canadian 

Experience. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


