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أفض  "تصنيفات حو  و  إصدارها ال  نيوز آند وورلد ريبورت" تكشف .إس."يو
 خال  مؤتمر )وايز( "المنطقة العربية جامعات

 - تصنيفات جديدة تقدم أكثر التقييمات شمولية لمتعميم العالي في المنطقة -

لد ريبورت"، نيوز آند وور  .إس.كشفت "يو :4104نوفمبر  4، العاصمة وواشنطن ،قطر - الدوحة
يات المتحدة األمريكية مقرًا التعميمية والتي تتخذ من الوال والتصنيفات المؤسسة الرائدة في توفير التحميالت

عمى الموقع وفرىا والتي ت المنطقة العربية جامعاتأفضل ن اإلصدار األول من تصنيفات ع ،ليا
الذي انطمقت مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في التعميم )وايز( خالل وذلك ، usnews.comاإللكتروني 

جامعة ثالث جامعات سعودية في مقدمة التصنيف حيث حمت  اءتجو  ،اليوم في الدوحةأعمال جمساتو 
وم والتكنولوجيا ملمع اهللالممك عبدوجامعة  العزيزيا جامعة الممك عبدتتم ،ألولىالمرتبة افي  الممك سعود

في يا تمت رابعة،المرتبة ال في جامعة القاىرة المصرية ة والثالثة عمى التوالي، فيما جاءتالمرتبتين الثانيفي 
    .الجامعة األمريكية في بيروتالمرتبة الخامسة 

منصات التقييم أكثر  م5102المنطقة العربية لعام  جامعاتفضل نيوز" أل .إس.وتقدم تصنيفات "يو
إجراء مقارنات وأولياء أمورىم  منطقة، مما يسمح لمطالبحول مؤسسات التعميم العالي في ال يةشمول

دولة، باإلضافة إلى  01جامعة في  10التصنيفات  ملتتشو . التعميمية تمك المؤسساتبين دقيقة فيما 
اليندسة، والطب، والرياضيات، ة مثل عموم يات الرئيسالتخصص تشملمجااًل  01تصنيفات منفصمة في 

 العموم االجتماعية.الكمبيوتر و و 

أفضل عمى تحديد واختيار ما يناسبيم من  الطالب نيوز" .إس.عامًا، تساعد تصنيفات "يو 01ومنذ 
. إس.دير المحتوى في "يوالواليات المتحدة األمريكية. وحول ذلك قال برايان كيمي، محرر وم جامعات

م لممجتمع ، لذلك نقد  نيوز": "نحرص عمى توفير موارد تتيح لمطالب وأولياء األمور فيم خياراتيم التعميمية
الواليات المتحدة في تتمتع بيما الدراسة  التي ذاتيا دقةوالااللتزام مستويات  ةالعربي المنطقةالجامعي في 
 األمريكية".

http://www.usnews.com/education/arab-region-universities
http://www.usnews.com/
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مقدمة من قبل قاعدة التي تستند إلى بيانات ومقاييس بحثية و ، ةالعربي منطقةالفي تصنيفات الوتركز 
عمى بصورة محددة "، إلسيفير ريسيرش إنتيميجنسالتي تعتبر جزءًا من محفظة " ،س"و بيانات "سكوب

األبحاث األكاديمية لممؤسسات. وتيتم ىذه المنيجية بالعوامل التي تقيس األداء البحثي، وذلك إجمالي 
. وتمتمك كل جامعة واالقتباسات المرجعية المنشورات ؛مثل ،خدام مجموعة من المؤشرات الببمومتريةباست
تحتوي عمى معمومات  usnews.comالعربي صفحة عمى الموقع اإللكتروني  العالمفة في مصن  

 وتفاصيل مؤشرات التصنيف.

نيوز" لتطوير االستطالعات  .إس.بداية لمشروع طويل األمد من قبل "يو م5102عام لتصنيفات الوتعتبر 
 مؤشراتنيوز" إدراج  .إس."يو  عتزمدارات الالحقة من التصنيفات، توالتصنيفات في المنطقة. وفي اإلص

 منطقةعمل في الوأرباب أكاديميين تشمل  "سمعةاستطالع  تدراسا"، بما في ذلك إضافيةتصنيف 
  .ةالعربيالمنطقة تم جمعيا مباشرة من جامعات ي، وبيانات إحصائية عمى مستوى المدارس ةالعربي

المشروع قد انطمق بتشجيع من صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجمس إدارة مؤسسة  وكان
 من نوع إليجادوسيمة باعتبارىا  ،لجيود البحثيةا ىذه لدعممقدمة  بمنحةالمؤسسة  ساىمت حيث ،قطر

ضافة قيمة  العالمي االتساق  .فريقياأإلى التعميم العالي في منطقة الشرق األوسط وشمال  جوىريةوا 

تصنيفات  ، إدارةنيوز" .إس.ورئيس البحوث التعميمية في "يو كبير محممي البياناتروبرت مورس،  ىويتول
نيوز" دورًا ىامًا في  .إس.لعب مورس مع "يوقد منذ ثالثة عقود. و  ةالعربي المنطقةفي جامعات الأفضل 

 نات المعيارية لمتعميم العالي في الواليات المتحدة األمريكية.تطوير البيا

بيانات تحميمية  خاللياقدمنا مورس: "في السنوات الثالثين التي  تعميقو عمى التصنيفات، قالسياق وفي 
 ستتمكنألول مرة، و ة. إتاحة إجراء أكثر المقارنات إنصافًا ودق   عميم العالي، كان ىدفنا دائماً التقطاع حول 
 ". اومناطقي ابالمدارس في بمداني دائياقياس أمن  ةالعربي المنطقةفي جامعات المن  الكثير

عمى يد تقوم عمى إعدادىا بالكامل تحميمية وبيانات  التي توفر تقارير ،مونيتور" اإلعالميةالوتقدم شركة "
نيوز" محتوى  .إس."يو لمؤسسة ،الشرق األوسط منطقة مجموعة من الصحفيين البارزين والخبراء من

 نيوز". .إس.التعميم العالي الخاص بكل منطقة، باإلضافة إلى نشر النسخة العربية من تصنيفات "يو
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نيوز آند وورلد ريبورت".  .إس.جزء من استراتيجية التوسع التي تعتمدىا "يوكوتأتي ىذه الخطوة الجديدة 
، والتي تضم فات أفضل الجامعات العالميةتصنيأكتوبر عن  52نيوز" قد كشفت بتاريخ  .إس.وكانت "يو

 دولة. 91جامعة من  211

 

 -انتهى-

 اإلعالمية: لالستفسارات
 1+-202-955-2155، )الواليات المتحدة( llyons@usnews.com ليونز، لوسي

 
 "ريبورت وورلد آند نيوز إس "يو عن نبذة

 والصحة التعميم عمى وبالتركيز .ممستيمكينل نصائحالو  والتحميالت، والتصنيفات، األخبار، لنشر ئطالوسا متعددة مؤسسة
 سمعة www.usnews.com نيوز" إس "يو اكتسبت الرأي، واستبيانات واألخبار والسيارات والسفر الشخصي والتمويل

 وتشمل مط معة. مصيرية قرارات اتخاذ عمى ر ائياق ةساعدلم ممستيمكينل لنصائحوا لمتحميالت الرائد المزود لتصبح بارزة
 التصنيفات تتضمن التي "Best" المستيمكين نصائح ودليل المنشورات سمسمة ريبورت" وورلد آند نيوز إس "يو امتيازات
  وغيرىا. والسيارات المشتركة، االستثمار وصناديق والمستشفيات لمكميات العالمية

 : بـ التصا ا يرجى اإلعالمية، لالستفسارات
 لوسي ليونز

 الواليات المتحدة األمريكية  -"يو إس نيوز"
  2155-955-202-1+ىاتف: 

  llyons@usnews.comبريد إلكتروني 
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