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مقدمة :
إن االهتمام بجودة مخرجات التعليم العالي يعد الدعامة األساسية لتحقيق التمميقة االصتدقادية جاالجتماعيقة
للدجل سواء كانت نامية أج متقدمة .جان المؤسسات التعليمية على ججه العموم (الجامعقات) تهقد

إلقى تيقيق

القرامج التعليمية التي تكون مدخالتها من خالل االعتماد على األساليب الحديثة في التعليم جعلقى وقوء كلق
فان المؤسسات التعليمية بدورة عامة تخضع لتدميفات عالمية مختلفة على ووئها ترتقب بدقورة متسلسقلة
تقعققققا لممهجيققققة التدققققميفات التققققي تتققققولى هققققعا العمليققققة جعلققققى أسققققا

المعققققايير جالمؤ ققققرات المعتمققققدة.

باتت التدميفات الدجلية للجامعات محط تمافس ليس فقط بين الجامعات جإنما بين الجهقات المدقمفة للجامعقات
جالتي تمشر هعا التدميفات ،جيمكن ايجاز اهم التدميفات العالمية جكما مقيمة في ادناا-:
✓ تدميف « مغهاي» العي يددر ممع العام  ،2003عن جامعة « مغهاي جياج تونج» الديمية.
✓ تدميف التايمزالعي يددر ممع العام  2004جالدادر من مجلة التايمز القرييانية.
✓ تدققققققميف (  )QSالقققعي يدقققققققققدر ممقققع العقققام  2004ألفضققققققققق ا لجقققامعقققات العقققالميقققة
.QS World University Rankings
✓ تدقميف جيققومتركس  Webometricsاالسققاني القعي يدقدر ممقع العقام  2004جيعتمقد علقى
جودة المواصع االلكترجنية .
✓ تدميف ) Round University Ranking (RURالرجسي العي يددر ممع العام .2013
أنسجاما مع الممهاج الوزاري (  ) 2018 -2022جفي اطار توجقه جزارة التعلقيم العقالي جالقحقل العلمقي
لمسققققاعدة الجامعققققات العراصيققققة فققققي التوالقققق مققققع المؤسسققققات العالميققققة الراعيققققة للتدققققميفات العالميققققة
صام فري التدميفات العالمية الخاص بجامعة بغداد متمثال بقسم ومان الجودة جاالداء الجامعي رئاسقة جامعقة
بغداد بأعداد (دلي ار ادي  )A-Z GIUDEلغرض تسهي عملية تسجي الجامعات العراصيقة علقى تدقميف
 QSالقريياني الفض الجامعات العالمية فضال عن توويح معايير التدميف.
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اهمية تصنيف التايمز :
يعتمققققد تدققققميف التققققايمز للجامعققققات العالميققققة علققققى بيانققققات أداء مو وصققققة عققققن الجامعققققات بمققققا تخققققدم
(ا ليقققققققققالم جعقققققققققائالتهم  ،األكقققققققققاديميين الجقققققققققامعيين ،صقققققققققادة الجامعقققققققققات ،الحكومقققققققققات جالدقققققققققماعة)،
جالعي تمشرا مجلة التايمز القرييانية ممع عام  2004جالتي تُعمى بشؤجن الجامعات جالترتيقب العقالمي لهقا جفق
معايير موجلية .فضال عن أهم الوسائ التي يتم من خاللها الحكم على المستويات األكاديمية لمؤسسات التعليم
العالي جفقا ً لمعايير ج رجط يتم تحديدها بموووعية علمية من صقق ادارة التدقميف .كمقا يعتمقد ناقام التدقميف
على جوع ترتيب تسلسلي للجامعات لقيان مدى توافر االشرجط العلمية جالقحثية الضابية لجودة القيئة التعليميقة
على المستوى العالمي ،ليتم نشر نتائج التدميف جالتي تتضمن ترتيب الجامعات سمويا ً على مستوى العالم جبيان
تيورها جالمقالت الموعية التقي تحقدف فقي مسقيرتها العلميقة جاألكاديميقة ألقدرت مجلقة التقايمز التدقميف
مدى ّ
العالمي للجامعات لعام  2019من خالل صائمة بأفض  1258جامعة من حول العالم.
في ادناه الخطوات العملية للدخول في التصنيف
 )1دراسة منهجية التصنيف المعتمدة.
 )2التسجيل على التصنيف .
 )3جمع و ترتيب البيانات .
 )4رفع البيانات عبر البوابة االلكترونية للتصنيف.
 )5مراقبة ظهور النتائج.
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دراسة منهجية التصنيف :
ال بد من معرفة ماهي ممهجية تدققققميف التايمز جكيفية احتسققققام المتائج ،إك تمقسققققم معايير التقييم الرئيسققققية
فدققق عمالقققر تقييم دصيقة لك معيار
لتدقققميف التايمز لخمسقققة معايير يتفر ممها ال ة عشقققرة مؤ قققرا ً فرعيا ً ت ُ ّ
جتتفاجت في المسب المعياا لك ممها ليمحدر التدميف بتقييم المؤ رات التالية-:
 .1االستتتتتاتتتتهادات العلمية هو داللة على التأ ير القحثي للجامعة جالعي يشققققغ قالً في التدققققميف بمسقققققة تقل
،% 30حيل يتم من خالل هعا المؤ ققر حسققام العدد الكلي لالسققتشققهادات الخالققة في أبحاف الجامعة الممشققورة
جالمو قة جتحديد مجاالت تل األبحاف لتكوين لقققققورة قققققمولية عن نوعية األبحاف األكثر اسقققققتشقققققهادا ً من صق
القاحثين في العالم.
 .2األبحاث جيضقققققم (العدد ،السقققققمعة ،الدخ المتأتي ممها) جيشقققققغ هعا المؤ قققققر بجزئياته ما نسققققققته %30
من مجمو المقاط الكلي للتقييم على المحو التالي
➢ العدد :يتم من خالل هعا المؤ ر صيا إنتاجية الجامعة القحثية ك ّما ً جف معادلة ح سابية مدرج سة تت ضمن
عدد األبحاف العلمية الممشققققورة في مجالت عالمية محكمة جعدد أعضققققاء الهيئة التدريسققققية في الجامعة
باإلوافة لمجاالت القحل ،جيشك هعا المؤ ر نسقة  %6من مجمو المقاط الكلي.
➢ ال سمعة :يتم صيا هعا المؤ ر الفرعي من خالل عم ا ستقيانات سموية بما يفوق  20000ا ستقيانا ً جيتم
من خاللها اسققتقدققاء السققمعة األكاديمية للجامعة مقارنة بمثيالتها من الجامعات العالمية ،جتخدققل لها
ما نسقته  %18من مجمو المقاط الكلي.
➢ الدخ  :جيق دد به الدخ ال سموي المتأتي للجامعة من خالل األبحاف العلمية التي تُجرى فيها جي شك هعا
المؤ ر ما نسقته  ٪٦من مجمو المقاط الكلي جيقيس نسقة الدخ القحثي جف معادلة رياوية تشم عدة
متغيرات أهمها عدد أعضاء هيئة التدريس في الجامعة ،جالووع االصتدادي جالدخ القومي في الدجلة،
جالقوة الشققققققرائية ،جمجال القحل حيل أن الدعم المالي يتفاجت بين الحقول المعرفية إك يرتفع مسققققققتوى
الدعم المقدم للقحوف العلمية مقارنة بالقحوف األدبية جاالجتماعية جالفمية.
 .3البيئة التعليمية :يتم من خاللها تقييم جاصع حال القيئة الجامعية باسقققتخدام عدة مؤ قققرات فرعية بمسققققة %30
مقققققققن نقققققققققققققققاط القققققققتدقققققققققققققمقققققققيقققققققف جتقققققققأتقققققققي عقققققققلقققققققى القققققققمقققققققحقققققققو القققققققتقققققققالقققققققي:
➢

➢
➢
➢

 %15من نت ائج اسقققتقيانات قققركة ومقسقققون رجيترز لقيا السقققمعة القحثية جالتعليمية للجامعات كما يتم
حسققققققابها بجمع نتائج اسققققققتقيانات بحثية عالمية يشققققققارن بها علماء جباحثون من ك أنحاء العالم بما يفوق
 20000استقيانا ً.
 %6عدد ققققققهادات الدكتوراا الممموحة من صق الجامعة مع األخع بعين االعتقار عدد أعضقققققققاء الهيئة
التدريسية إوافة لتمو التخددات في الجامعة من خالل معادلة رياوية لحسام كل .
 %4.5نسقة أعضاء هيئة التدريس إلى اليلقة.
 %2.25نسققققة طلقة الدراسقققات العليا إلى طلقة القكالوريو التي تعكس نشقققاط القيئة القحثية في الجامعة،
حيل ججد أن العالصة طردية بين عدد طلقة الدراسات العليا جالمشاط القحثي في الجامعة.
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➢  %2.25دخ جميزانية الجامعة مقارنة بعدد أعضاء هيئة التدريس الكلي مع مراعاة القوة الشرائية في ك
دجلة ججوعها اإلصتدادي.
 .4النظرة العالمية للجامعة :يشققك هعا المؤ ققر ما نسقققته  % 7.5من مجمو المقاط الكلي للتدققميف ،جيحدد هعا
المؤ ر كفاءة الجامعة في استقيام اليلقة جالقاحثين جالمدرسين األجانب جفقا ً للتفدي التالي:
➢  %2.5نسققققققة اليلقة المحليين لليلقة األجانب جهومعيار يتم من خالله صيا
اليلقة من تى دجل العالم.
➢  %2.5من المقاط تحدد من خالل نسقققققققة أعضققققققاء هيئة التدريس األجانب إلى المحليين للداللة على صدرة
الجامعة الستقيام الكفاءات العلمية عالميا ً.
➢  %2.5من المقاط يتم حسقققابها جف معادلة رياوقققية لقيا نسققققة ججود باحثين من جامعات عالمية وقققمن
األبحاف الممشورة من صق اعضاء هيئة التدريس في مجالت عالمية علمية محكمة.
كفاءة الجامعة في اسقققققتقيام

 .5الدخل المالي الناتج عن التعاون مع القطاع الصناعي
 %2.5اإلبدا جيحم هعا المؤ ققققققر مدلوالت مهمة حول نشققققققاط جفاعلية نق المعلومات في الجامعة جتوافر
عما لر الربط مع ال دماعة بما يعزز رغقة الجهات ال دماعية في الدجلة با ستقاء المعرفة من الجامعة جالتعاجن
معها جدلي على كفاءة الجامعة جمقدرتها على اسقققتقيام الدعم المادي من القيا الدقققماعي ،جيتم حسقققام هعا
المؤ قر من خالل معادلة تدخ فيها نسققة دخ الجامعة من الدخ الدقماعي إلى عدد أعضقاء هيئة التدريس في
الجامعة.
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الية التسجيل :
في هذذذ المرحلذذذة يتر ارسذذذذذذذذذال رسذذذذذذذذذالذذذة بذذذالبريذذذد اتلنتروني ال ال نوا الخذذذا بذذذالتصذذذذذذذنيف
والموجود في الموقع الرسمي للتصنيف ليتر اعالمهر برغبة الجام ة بالمشارنة بالتصنيف وتتر ه ال ملية
م خالل اتيميل الرسذذذذذذذمي للجام ة ويجم ا يحمل النطاق الخا بالجام ة عل سذذذذذذذبيل المرال البريد
بذذذذا ل مراسذذذذذذذذالت بجذذذذا م ذذذذة ب ذذذذداد نذذذذل تذذذذا لي qaa@uobaghdad.edu.iq
ات ل ن ترو ني ا لخذذذذا
نما يراع اتلتزار بقواعد المراسالت الرسمية.

جمع و ادخال البيانات :
 -1ب ذذد ا تتر الموافقذذة عل مشذذذذذذذذذارنذذة الجذذام ذذة في التصذذذذذذذنيف وتلبيتهذذا للشذذذذذذذروط يتر ارسذذذذذذذذذال
(اسذذر مسذذتخدر و نلمة السذذر الخاصذذة بقاعدب البيانات) او ما يطلق عليها بوابة جمع البيانات مع رابط
البوابة ل رض مل ْي البيانات المطلوبة ونما مبينة في ادنا .
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 -2بعد تسجيل الدخول تفتح لنا الصفحة االتية لختيار نوع التصنيف المراد
التسجيل عليه
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 -3تحميل دليل المستخدم و الذي يتضمن منهجية التصنيف و معاييره و الية
التسجيل المرفق نسخة منه ربطا*.
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ملي البيانات الخاصة بالجامعة و التي تامل نبذة عن الجامعة و موقعها و
ْ -4
معلومات االتصال
اكمال معلومات المؤسسة
(الجامعة )
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 -5مليء البيانات ال امة ) (OVERALLاوتً رر يتر مليء البيانات لـ  11تخص
مع المجاميع النهائية .
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عل ا تنو البيانات متوافقة

البدء بإدخال البيانات

لضما عدر ضياع البيانات المدخلة
الض ط عل حفظ جميع اتقسار ب د
انمال ادخال اي تخص
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ادخال البيانات ال امة

ادخال البيانات لنل
تخص
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عند انمال ادخال نل البيانات وب د التأند م
صحة الم لومات المدخلة الض ط عل زر
الطباعة لحفظ نسخة منها ورر
الضغط على مربع الموافقة على الشروط
وم رر ارسال
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ب د انمال ارسال البيانات تظهر الصفحة الحالية مرفقة بنافة
الجداول التي تر ملئها و التي تؤند مليء البيانات قبل ارسالها

ترسل الجهة المسؤولة ع التصنيف ايميل يؤند استالر البيانات و بخالف لك فأ هناك مشنلة في ارسال البيانات
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