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جامعة االنبار التاريخ و المستقبل 

م ليكون مقرها في مدينة الرمادي 23/12/1987والمؤرخ في ( 951)هـ  بموجب القرار ذي العدد 1408/ م 1987أُسست جامعة األنبار في عام 

فري  عرداد ويهرد  أسسريا المامعرة  لرا   امرة لرر  علمري وسهراري يسرهم, مركز محافظة األنبار ؛ وذلك لتوسيع دائرة التعليم العالي في العررا  

ي دورا فري مالك علمي متخصر،  يسذرد دورا العاعري فري بنراة نههرة العررا  الحدييرة وأوويرهرا  وكردلك أروفير فررم التعلريم للمروا   لكري يرؤد

.الممتمع  و عداد جيي المستقبي وضمان فرم العيش له

ا  لرا أزايرد متولبراك: وضمت المامعة عند أسسيسها كليتري  همرا المحافظرة التنمويرة التري كليرة التربيرة للبنراك وكليرة التربيرة  للعلروم اةنسرانية  ونظررا

, افرةفرضت علا جامعة األنبرار التوسرع مر  سيرد أعرداد الولبرة ومالكاأهرا العلميرة ومرد نورا  نمرا ها العلمري  لرا أ هرية ومردن محافظرة األنبرار  ك

ليرة علروم الحاسرو  ك, كليرة القرانون والعلروم السياسرية , كلية االدارة واال تصراد , كلية العلوم , كلية الهندسة )استحدثت جامعة األنبار أسع كلياك هي 

في المو ع المامعي (  رفة كلية العلوم اةسالمية  وكلية التربية للعلوم الص, كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة , كلية اآلدا  , وأكنولوجيا المعلوماك 

ليرة الزراعرة فري فري مدينرة الرمرادي  رر  مستمرعا الرمرادي التعليمري وك( كلية الوب و كلية  ب األسنان وكلية الصيدلة)الرئيا وثالث كلياك هي 

ة هيت مر  أجري يقية في مدينمركز مدينة الرمادي وكدلك أنمئت كلية التربية في مدينة القائم وكلية التربية االساسية في مدينة سديية وكلية العلوم التوب

عدد اال سرام العلميرة كلية بس سام وأخصصاك علمية مختلعة  وبلغ( ثماني عمرة)نمر المعرفة في أرجاة المحافظة كافة  ليصبح عدد كلياك المامعة  

ا وعدد المراكز العلمية والبحيية التابعة لمامعة األنبار ( 62) في كلياك المامعة   ا علميا . مراكز ( ستة ) سما

سراك لي  فري الدراوكانت جامعة األنبار مند أسسيسها ستا اآلن أستميب بسرعة لكي متولباك ذوط التنمية وذلك م  ذالل زيادة أعرداد الولبرة المقبرو

لدراسرة الماجسرتير فري ( 43)  ذ بلرغ عردد االذتصالراك فري الدراسراك العليرا فري جامعرة األنبرار, االولية والدراساك العليا فري االذتصالراك كافرة

.دبلوم عاٍل ( 1)لدراسة الدكتوراا في مختلف التخصصاك( 20)مختلف االذتصالاك العلمية واةنسانية و

المحافظرة أعرضت محافظة األنبار  الضوراباك أمنية بسبب العملياك االرهابية التي ألابت المحافظة مما أدى  لا نرزو  أهرالي2014وفي العام 

, و  لنرز لا المحافظاك المماورة واأخدك جامعة األنبار مقراك بديلة لها في مدينة بغداد ومدينرة كركروك و رد أكملرت ثالثرة أعروام دراسرية فري مردة ا

. عادك جامعة األنبار  لا مقرها األلي في مدينة الرمادي لتوالي مسيرة العلم1/9/2017وفي 

.وزارة التعليم العالي والبحد العلمي : أبعية المامعة

.فصلي + سنوي : نظام الدراسة في المامعة

.اللغة اةنمليزية + اللغة العربية : لغة التدريا في المامعة

.البكالوريوس   الماجستير   الدكتوراا: الدرجاك العلمية التي أمنحها المامعة
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لم  وذلرك لمرا أحظا التصنيعاك العالمية للمامعاك باهتمام كبير م   بي المامعاك سول العا
الكاديميرة لتلرك لهدا التصنيعاك م  دور كبيرر فري أوجيره سياسرية التعلريم وأحسري  السرمعة ا

عمرروة المامعراك وذلرف فرررم بري  المؤسسراك العلميررة لبنراة لرراكاك دوليررة أهرد  لرردم ال
ذتيار المامعراك العلمية بي  جامعاك العالم  كما أسهم بتوفير  اعدة لمولية أساعد الولبة با

.التي ألبي  موساأهم العلمية واليقافية
سدى اهرم هدا المنولف اهتمت جامعة االنبار بالتصنيعاك العالمية للمامعاك وجعلت ام  و

مو عها اولوياأها وضع ذوة عمي والياك مرسلية أهد  للدذول في هدا التصنيعاك وسمز
ا المامعة بمركي لدلك استحدثنا وسدة التصنيعاك العالمية وأم ربوها اداريا بالسيد رئي. فيها

أها وأرروفير مبالررر لتتررولا أنعيررد ذوررة المامعررة ودراسررة المعويرراك والنتررا  العلمرري لتمرركيال
ة الرلررينة البيانرراك الد يقررة الترري أوضررح  رردراك المامعررة العلميررة فرري التصررنيعاك العالميرر

.  والمعتمدة
ك والمامعة جادة في هدا الممال  سيد سققرت أقردما واضرحا فري أصرنيعاك مهمرة  واسررز

 اوال  ثم مراكز ومراأب متقدمة علا مستوى المامعاك العرا ية واال ليمية  وهدا بعهي هللا
يقروم بره بعهي التخويط الد يف والعمي المؤسساأي وأوزيرع االدوار والعمري الرد و  الردي

.المعنيون

كلمة رئيس جامعة االنبار

  والمرأبرة الياليرة فري أصرنيف (SIR)ونتيمة لهدا السعي والتخويط الد يف أقدمت جامعة االنبار لتحرز المرأبة االولا عرا يرا فري أصرنيف سريميكو 
RUR الروسي  والمرأبة الرابعة في أصنيفUI Green  والمرأبة العالرة في أصنيف  Webometricsكمرا لرنعت المامعرة ضرم  . االسرباني
جامعرة عالميرة فري ( 1300)مر  بري  ( 601)االنكليزي للمنوقة العربية  واستلرت المرأبرة QSم  جامعاك الو   العربي في أصنيف % 10افهي 

.أصنيف التاثير للتنمية المستدامة ضم  أصنيف التايمز االنكليزي
لمامعرة ضرم  هردا ان الهد  الدي نومح النمازا ال يقتصر علا الدذول في التصنيعاك العالمية للمامعراك  بري يتعردى ذلرك لتحقيرف أقردم فري مو رع ا

. التصنيعاك بعد الدذول فيها  وهدا يتولب أظافر جهود المميع والمزيد م  العمي الماد المستمر
عرايير ومؤلرراك ولغرض اأها  الر ية ومعرفة متولباك المرسلة لدى جميع المعني   وجهنا باعداد دليي التصرنيعاك العالميرة للمامعراك  يوضرح م

معرة ك التي أسعا الماالتصنيعاك العالمية المعتمدة في ذوة جامعة االنبار  ويوثف مو ع ومرأبة المامعة في كي أصنيف منها   كما يعرض التصنيعا
.الدذول فيها في السنواك القادمة ميي أصنيف التايمز االنكليزي وأصنيف لنغهاي الصيني

ومرا الرا مو عهرا يوفف المميع لما فيه رفع اسم جامعة االنبار عاليا  والعرودة بالسرمعة االكاديميرة للمامعراك العرا يرة عمأن اسال هللا أعالا ... وذتاما 
.       الدي أستحقه بي  المامعاك اال ليمية والعالمية

بســــــــــم هللا الرحمن الرحيم

االستاذ الدكتور مشتاق طالب صالح الندا
رئيس جامعة االنبار 
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استحداث وحدة التصنيفات العالمية 

. 30/5/2018بتاريخ ( 755م ر ج )استحدثت وحدة التصنيفات العالمية ضمن تشكيالت جامعة االنبار حسب االمر الجامعي ذي العدد 
العالميررة تسررلمت الوحرردة مسررؤولية تزويررد الوكرراالت االجنبيررة المفتصررة بالتصررنيفات. ترررتبا الوحرردة اداريررا بالسرريد رئرريس الجامعررة 

منر  لحضرة عملرت وحردة التصرنيفات العالميرة. بالمعلومات الضرورية الدخال جامعة االنبار ضمن التصنيفات المعتمردة دوليرا واقليميرا
ر مرن السريد استحداثها على بناء قاعدة بيانات متميزة بالتنسيق مع كافة التشركيالت العلميرة و االداريرة فري الجامعرة و باشرراف مباشر

غلرب اسرهمت فري دخرول ا( االستاذ الدكتور مشرتاق طالرب صرالح النردا( )رئيس الجامعة حاليا)مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 
. العالميQSالسعي الجاد لرئاسة الجامعة في دخول التصنيفات المتقدمة مثل شنغهاي و ال والسيما التصنيفات العالمية المهمة 

الرؤيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

باعتمادقليميةواالالدوليةالمعاييرمعتماشياوالبحثيةاالكاديميةالمحافلضمناالنبارجامعةاسملنشرتهدفاستراتيجيةاعتماد
خطةلتحقيقتهدفيرمعايتوفيرعلىوالعملالعالميةالتصنيفاتضمنكافةالجامعةلتشكيالتوالبحثيالعلميللنتاجالواقعيالتحليل
.المستدامةالتنميةبرنامجضمنالجامعة

. مفاتحة الجهات المسؤولة عن كل تصنيف عالمي ودراسة متطلبات كل تصنيف1.

. جمع المعلومات من كافة تشكيالت الجامعة واعداد قواعد البيانات بما يناسب كل تصنيف عالمي2.

. اعداد خطا مستقبلية لتطوير المستوى البحثي للجامعة3.

.ي خطا الجامعةتحليل نتائج االنتساب لكل تصنيف واعداد الدراسات التي تبين النقاط المهمة التي يجب تعزيزها واالهتمام بها ف4.

.اعداد البرامج التوجيهية واالرشادية الفاصة باهداف التنمية المستدامة5.

.اقي التشكيالتنتاج التشكيالت المتميزة وتحفيز بعلى اظهار بما يساعد الجامعة (ومراكزكليات )وضع خطا لتصنيف تشكيالت 6.

.ةتعزيز السمعة العلمية واالكاديمية للجامعة عالميا عن طريق البرامج االكترونية او المنشورات والمطويات التعريفي7.

اهداف ومهام وحدة التصنيفات العالمية
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التصنيفــــــات العالمية المعتمدة 

صنيفات من اولويات جامعة االنبار االرتقاء في سلم التصنيف العالمي من خالل تحسين موقعها في الت
ي المحلية و الدخول في التصنيفات العالمية و تعزيز السمعة االكاديمية بزيادة النشر العلمي ف

.التي تعزز التصنيف االكاديمي لهاالمستوعبات العالمية 

 اكملت الجامعة متطلبات الدخول الغلب ه ه التصنيفات:

 Scimago Institutions Rankings [Spain].

 Round University Ranking (RUR) [Russia]. 

 Universities Indonesia Green Metrics (UI Green Metrics ) [Indonesia].

 Webometrics [Spain].

 Quacquarelli Symonds (QS) : Arab Region University Rankings [UK].

 The Times Higher Education (THE) Impact Ranking [UK].

في التصنيفات التاليةتطمح جامعة االنبار الى الدخول:

 Quacquarelli Symonds (QS) : World  University Rankings [UK].

 The Times Higher Education World University Ranking (THE) [UK].

 Academic Ranking World Universities (ARWU) - Shanghai- [China]. 
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االسباني   Scimagoتصنيف 
Scimago Institutions Rankings (SIR) 1

هررو تصررنيف للمؤسسررات ايكاديميررة والبحثيررة المصررنفة مررن خررالل مؤشررر مركررب يجمررع بررين ثررالث
لمقراس مجموعات مفتلفة من المؤشرات بناًء على أداء البحث ومفرجات االبتكار والتأثير المجتمعي ا

.من خالل ظهورها على الويب

Research (50%)

Innovation (30%)

Societal (20%)

Scimago Institutions Rankings (SIR)  

معــــايير ه ا التصنيف ووزنها النسبي 
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االسباني   Scimagoتصنيف 
Scimago Institutions Rankings (SIR) 1

الوزن الوصف المعيار ت
50% ث يحتوي ه ا المعيار على عدة مؤشرات تتعلق بنوعية و كمية االبحا

الناتجة من الجامعة و ك لك عدد المجالت المملوكة و الفاصة و التمييز
.مع القيادة و نوعية الوصول له ه االبحاث

Research 1

30% مفرجات النشر العلمي من مؤسسة م كورة في براءات االختراع وك لك
عالنسبة المئوية لمفرجات النشر العلمي الواردة في براءات االخترا

Innovation 2

20% كات التاثير المجتمعي للجامعة و يمثل عدد الروابا الفلفية وعدد الشب
عة التي جاءت منها الروابا الواردة إلى موقع الجام( الشبكات الفرعية)

اي عدد الصفحات المرتبطة بعنوان ( حجم الويب) و. على الويب
 Googleللمؤسسة 

Societal 3

معايير ه ا التصنيف تعتمد بالدرجة االساس على مستوعبات سكوباس و نوعية المجالت المرتبطة به

معــــايير ه ا التصنيف ووزنها النسبي 
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االسباني   Scimagoتصنيف 
Scimago Institutions Rankings (SIR) 1
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University Of Anbar in Scimago

Research Innovation Societal

 عالميا و الرابعة عراقيا737كان الظهور االول لجامعة االنبار في ه ا التصنيف و قد احتلت المرتبة ال 2019في عام.

 االولى عراقيالتكون عالميا 727فقد تقدم تصنيف جامعة االنبار و احتلت المرتبة 2020اما في عام.

لم يظهر تصنيف 
الجامعة
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االسباني   Scimagoتصنيف 
Scimago Institutions Rankings (SIR) 1

ثير وجررودة يشررير تصررنيف البحررث إلررى حجررم وتررأالماضررية، البيانررات التاليررة تعطرري قررراءة سررريعة لررفداء العلمرري فرري السررنوات 
يرررتم حسررراب ترتيرررب االبتكرررار بنررراًء علرررى عررردد طلبرررات برررراءات االخترررراع الفاصرررة بالمؤسسرررة . مفرجرررات أبحررراث الجامعرررة
وقرع المؤسسرة أخيًرا ، يعتمد الترتيب المجتمعي على عدد صفحات م. البحثي من البراءاتنتاجها واالستشهادات التي يتلقاها 

.على الويب وعدد الروابا الفلفية واإلشارات من الشبكات االجتماعية
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االسباني   Scimagoتصنيف 
Scimago Institutions Rankings (SIR) 1

. 2020ة االنبار لسنتوضح تصنيف اول عشر جامعات عراقية على العالم و تتصدرها جامعة في ادناه الصورة 
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الروسي  RURتصنيف
Round University Ranking 2

Teaching Indicators 40% 

International Diversity 
Indicators 10% 

Research Indicatos  
40%

Financial Sustainability Indicators 10%

Round University Ranking (RUR) [Russia]

عرام فمنر  انطالقره الول مررة. احد اهم التصنيفات العالميرة الفاصرة بتقيريم اداء الجامعرات و المعاهرد فري العرالمRURتصنيف يعتبر
تصرنيف ( 30)علرى اكثرر مرن RURو يتضرمن تصرنيف . جامعرة و معهرد مرن مفتلرف بلردان العرالم930انظمت اليه اكثر من 2010

:فرعي ومن اهمها

 التصنيف الكلي(Overall Ranking: )-يشمل جميع المؤسسات التعليمية المشاركة في التصنيف لجميع دول العالم.

 تصرنيف حسرب المنراطق(Dimension Areas Rankings: )- يروزع المؤسسرات التعليميرة الرى اربرع منراطق ويظهرر لهرا
.تسلسل حسب المنطقة
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الروسي  RURتصنيف
Round University Ranking 2

Teaching Indicators 40% 

International Diversity 
Indicators 10% 

Research Indicatos  
40%

Financial Sustainability Indicators 10%

Round University Ranking (RUR) [Russia]

 تصنيف حسب الموضوع(Subject Rankings: )-
موضروعات هري العلروم االنسرانية وعلروم الحيراة و العلروم الطبيعيرة و العلروم ( 6)يصنف المؤسسات التعليمية باالعتماد علرى 

.العلوم الطبيةواخيرا التقنية و العلوم االجتماعية 
 تصنيف حسب الموضوع والمنطقة(Subject Rankings By Dimension Areas:)-

24ليميرة الرى توزيرع المؤسسرات التعيرتم وبهر ا ( يجمرع برين تصرنيفين)يصنف المؤسسات التعليمية حسرب الموضروع و المنطقرة 
.تصنيف فرعي

 تصنيفات اضافية(Additional Rankings: )-
.  السمعة االكاديميةداء يتم تصنيف  الجامعات الى مجموعتين باالعتماد على أ
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الروسي  RURتصنيف
Round University Ranking 2

Teaching Indicators 40% 

International Diversity Indicators 
10% 

Research Indicatos  40%

Financial Sustainability Indicators 10%

Round University Ranking (RUR) [Russia]

العررالي و اعتمررد هرر ا التصررنيف علررى عشرررين مؤشرررا تنضرروي تحررت اربعررة معررايير رئيسررة هرري التعلرريم و البحررث العلمرري و ترردويل التعلرريم
-:االستدامة المالية وكما موضح في ادناه

معــــايير ه ا التصنيف ووزنها النسبي 

الوزن  المعيار  ت
40% Teaching 1

10% International Diversity 2

40% Research 3

10% Financial Sustainability 4
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الروسي  RURتصنيف
Round University Ranking 2

Teaching (40%)

الوزن  الوصف المؤشر  ت

8% الى الطلبةنسبة االسات ة Academic Staff Per Students 1

8% (البكالوريوس)نسبة االسات ة الى الفريجين  Academic Staff Per Bachelor Degrees 
Awarded

2

8% من العدد نسبة الحاصلين على شهادة الدكتوراه
الكلي للتدريسيين

Doctoral Degrees Awarded Per Academic 
Staff

3

8% نسبة الفريجين الحاصلين على شهادة الدكتوراه 
على شهادة البكالوريوسالى الفريجين الحاصلين

Doctoral Degrees Awarded Per Bachelor 
Degrees Awarded

4

8% السمعة العالمية للتعليم World Teaching Reputation 5
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الروسي  RURتصنيف
Round University Ranking 2

International Diversity (10%)

الوزن  الوصف المؤشر  ت

2% االسات ة االجانب Share Of International Academic Staff 1

2% الطلبة االجانب Share Of International Students 2

2% (في نشر البحوث)االشتراك مع الباحثين االجانب  Share Of International Co-authored 
Papers

3

2% السمعة االكاديمية خارج المنطقة االقليمية Reputation Outside Region 4

2% المستوى العالمي International Level 5
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الروسي  RURتصنيف
Round University Ranking 2

Research (40%)

الوزن  الوصف المؤشر  ت

8% ناالقتباسات الى عدد التدريسيين و الباحثينسبة Citations per academic and research 
staff

1

8% نسبة الفريجين الحاصلين على شهادة الدكتوراه 
الى عدد المستمرين بدراسة الدكتوراه

Doctoral degrees per admitted PhD 2

8% كلي بعد تقسيم عدد االقتباسات ال)تاثير االقتباسات 
(على عدد البحوث

Normalized citation impact 3

8% نسبة البحوث المنشورة الى عدد التدريسيين و 
الباحثين

Papers per academic and research staff 4

8% السمعة العالمية للبحوث World research reputation 5
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الروسي  RURتصنيف
Round University Ranking 2

Financial Sustainability (10%)

الوزن  الوصف المؤشر  ت

2% نسبة دخل المؤسسة الى عدد التدريسيين Institutional Income Per Academic Staff 1

2% نسبة دخل المؤسسة الى عدد الطلبة Institutional Income Per Students 2

2% نسبة البحوث الى الدخل الناتج منها Papers Per Research Income 3

2% من البحوث الى عدد التدريسيين و نسبة دخل الناتج
الباحثين

Research Income Per Academic And 
Research Staff 

4

2% من البحوث الى الدخل الكلي نسبة دخل الناتج
للمؤسسة

Research Income Per Institutional 
Income

5
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الروسي  RURتصنيف
Round University Ranking 2

ترتيب جامعة االنبار في ه ا التصنيف

0.1

33.134 34.32

0.1

21.336

28.734

0.1

30.191
29.654

0.1

23.442

16.397

0
5
10
15
20
25
30
35
40

2018         #726   #7   2019    #699   #3   2020

University Of Anbar in RUR

Teaching Indicators Research Indicatos
International Diversity Indicators Financial Sustainability Indicators

لم يظهر تصنيف 
الجامعة

 تصنيفRUR  مرثال تصرنيف )يطلب بيانات خاصة لسنوات سابقة وليس للسنة الحاليةRUR يرتم اكمرال بياناتره 2019لعرام
ليتم االعالن عرن ( اي بتاخر قدره ثالثة اعوام)2016وتحديدا بين شهر حزيران وتموز ويطلب بيانات العام 2018خالل العام 

(.2019النتائج في شهر ايار من العام 

 يتم احتساب عدد البحوث و عدد االقتباسات باالعتماد على قاعدة البيانات التي توفرها مؤسسةClarivate .
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الروسي  RURتصنيف
Round University Ranking 2

2020الروسي لعام  RURجامعة االنبار في تصنيف

World University Rankings 2020

عراقيا3 699  ً عالميا

Technical Sciences 2020 Natural Sciences 2020

3 500 7 673

 ً عراقيا  ً ً عراقيا عالميا  ً عالميا
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االندونوسي   UI Green-Metricsتصنيف
World University Rankings 3

أطلقت جامعة(UI )Universitas Indonesiaوالر ي ععررف فيمرا بعرد باسرم 2010عالميًرا للجامعرات فري عرام صنيفًا ت،
(UI Green-Metric World University Rankings  ) وكان الهردف . في الحرم الجامعيستدامة الا،لقياس جهود

 .للجامعات في كافة أنحاء العالمستدامة الامن ذلك هو إنشاء قاعدة بيانات الكترونية لمعرفة برامج وسياسات 
 االوزان الجامعررات علررى مرردى تطبيررق معررايير المحافظررة علررى البيئررة ولقررد صررممت المؤشرررات وترتيررب التصررنيف فرري اسررتند

سربيًا وتتطلرب إن عملية جمع البيانرات وتقرديمها تعتبرر بسريطة ن. الفاصة به ا التصنيف لتكون خالية من التحيز قدر اإلمكان
 .وقتًا ليس بالكثير من قبل القائمين على التصنيف

 جامعرة 40جامعة من أوروبا و35جامعة من االمريكيتين و18تالفت من 2010دولة في نسفة 35جامعة من 95شاركت
. من آسيا وجامعتين من أستراليا

 ممرا يجعرل هر ا التصرنيف االول عالميرا علرى مسرتوى . دولة حول العرالم76جامعة من 619،صنف مايقارب 2017عام في
.ستدامةالا
يمكرن لجميررع الجامعررات فرري العررالم الترري تهررتم بقضررايا االسررتدامة المشراركة فرري التصنيفـــــررـاتUI Green-Metric) )

.جانياالسنوية، لكون ه ا التصنيف يهدف الى تفضير الجامعات واستدامة الحرم الجامعي وعليه فان التسجيل يكون م
ومرن منطلرق . أفضل تعريف لالستدامة هو تجنب االفراط في استنزاف الموارد الطبيعية من أجل الحفاظ على التوازن البيئري

-UI Greenاالستدامة واهميتها في الحفاظ على الموارد الطبيعية والتوازن البيئي فدخول الجامعات العراقية في تصنيف
Metrics  رة االسرتدامة يعتبر كمعيار مهم في الحفاظ على البيئة العراقيرة وبدايرة لتواكرب البنيرة المجتمعيرة للعرراق مرع ثرو

معة الجامعرات فدخول الجامعات العراقية في ه ا التصنيف سيحسن سمعة العراق كبلد مستدام ويؤثر ايجابا على س. العالمية
.العراقية في التصنيفات العالمية االفرى

-:يهدف ه ا التصنيف لتحسين واقع الجامعات بما يفص االستدامة و اهم االمور هي

المساهمة في نشر الوعي االكاديمي حول االستدامة في التعليم وتفضير الحرم الجامعي.
تعزيز التغيير االجتماعي ال ي تقوده الجامعة فيما يتعلق بأهداف االستدامة.
تكوين أداة للتقييم ال اتي الستدامة الحرم الجامعي لمؤسسات التعليم العالي في جميع أنحاء العالم.
إعالم الحكومات والهيئات البيئية الدولية والمحلية والمجتمع حول برامج االستدامة في الحرم الجامعي.
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االندونوسي   UI Green-Metricsتصنيف
World University Rankings 3

معايير ه ا التصنيف ووزنها النسبي 

Setting & Infrastructure (SI) 15%  

Energy and climate change 
(EC) 21%

Waste (WS) 18%Water (WR) 10%

Transportation (TR) 
18%

Education (ED)18%

UI GreenMetrics

والطاقرة بيئرة العمرل والبنيرة التحتيرة فري الحررم الجرامعي،: معايير رئيسية تهتم بقياس عدد من المؤشرات هري6يقوم التصنيف على 
هرا لمسرافات والتغير المناخي، وإدارة النفايات، واالستفدام ايمثل للمياه، و مدى االهتمام في االستدامة البئية في مجرال التعلريم وطرح
وتوزيرع . يمتفصصة بالبيئة والتنمية المستدامة ضمن برامجها ايكاديمية، وفي مجال وسائل المواصالت والتنقل داخل الحرم الجامع

.النسب بصورة شبة متساوية و ه ا يدل على اهمية جميع المعايير
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االندونوسي   UI Green-Metricsتصنيف
World University Rankings 3

معايير ه ا التصنيف ووزنها النسبي 

Setting & Infrastructure (SI) 15%  

Energy and climate change (EC) 
21%

Waste (WS) 18%Water (WR) 10%

Transportation (TR) 18%

Education (ED)18%

UI GreenMetrics

%الوزنالمعيارت
15%( SI)االعدادات و البنية التحتية 1

21%(EC)ادارة الطاقة و تغيرات المناخ 2

18%(WS)ادارة النفايات 3

10%(WR)ادارة الماء 4

18%(TR)النقل 5

18%(ED)التعليم المستدام 6

%100المجوع7
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االندونوسي   UI Green-Metricsتصنيف
World University Rankings 3

معايير ه ا التصنيف ووزنها النسبي 

15 %

 عن للجامعة والتحتية والمعلومات االساسية و البنية الحرم الجامعي يطلب إعداد بنايات
ر خضراء أكبمن ذلك هو تحفيز المشاركة على توفير مساحة والهدف . البيئة الفضراء

.البيئة وحماية 

المساحة الكلية للجامعة1.

عدد االبنية ومساحتها2.

مساحة المنطقة الفضراء3.

 در من المؤشر ال ي يحظى بأكبر قوهو يكون اهتمام الجامعة باستفدام قضايا الطاقة وتغير المناخ
يطلب ه ا المعيار من الجامعات أن تزيد من الجهود المب ولة في مجال. في ه ا التصنيفايهمية 

.كفاءة استفدام الطاقة في مبانيها وأن تهتم أكثر بالموارد الطبيعية والطاقة

للطاقةاستفدام ايجهزة الموفرة 1.

.استفدام الطاقة المتجددة وسياسة 2.

.اإلجمالي للكهرباء االستفدام 3.

.التكيف وتففيف تغير المناخ وبرنامج 4.

.تففيض انبعاثات غازات الدفيئةوسياسة 5.

21 %
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االندونوسي   UI Green-Metricsتصنيف
World University Rankings 3

معايير ه ا التصنيف ووزنها النسبي 

18 %

دامةأنشطة معالجة النفايات وإعادة تدويرها من العوامل الرئيسية في تهيئة بيئة مست  .
ات ، ستؤدي أنشطة موظفي الجامعة والطالب في الحرم الجامعي إلى إهدار الكثير من النفاي

.وبالتالي ينبغي أن تكون بعض البرامج ومعالجة النفايات من بين اهتمامات الجامعة
.مثل برنامج  إعادة تدوير النفايات1.
.معالجة النفايات العضوية 2.
.ومعالجة النفايات غير العضوية 3.
.التفلص من مياه الصرف الصحي 4.
.سياسة الحد من استفدام الورق والبالستيك في الحرم الجامعي5.

ن الهدف هو أ. استفدام المياه في الحرم الجامعي هو مؤشر آخر مهم في ه ا التصنيف
تفدام الجامعات يمكنها تقليل استفدام المياه ، وزيادة برنامج الحفاظ على المياه ، واس

%10.المياه عبر اينابيب هي من بين المعايير
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االندونوسي   UI Green-Metricsتصنيف
World University Rankings 3

معايير ه ا التصنيف ووزنها النسبي 

18 %

يلعب نظام النقل دوًرا مهًما على مستوى انبعاثات الكاربون والملوثات في الجامعة  .
معي سياسة النقل للحد من عدد السيارات في الحرم الجامعي ، واستفدام حافلة الحرم الجا

.والدراجة سوف يشجع على بيئة صحية
ب ستشجع سياسة المشاة للطالب والموظفين على التجول داخل الحرم الجامعي ، وتجن

.  استفدام المركبات الفاصة
ول الحرم استفدام وسائل النقل العام الصديقة للبيئة سوف يقلل من انبعاثات الكاربون ح

.الجامعي

 تم اضافته حديثا الى ه ا التصنيف( التعليم)ه ا المعيار  .
فكرة ه ا المعيار أن الجامعة لها دور مهم في خلق اهتمام الجيل الجديد باالستدامة.
االبحاث
الندوات و ورش العمل
التفطيا والمناهج الدراسية

18 %
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االندونوسي   UI Green-Metricsتصنيف
World University Rankings 3

ترتيب جامعة االنبار في ه ا التصنيف

فري هر ا علرى مسرتوى العرالم 364الـعلى مستوى الجامعات العراقية وفي المرتبة المرتبة الرابعة صعنفت جامعة االنبار في 
علرق فري التنميرة التصنيف العالمي ال ي يقوم بتصنيف الجامعات بناء على معايير تعبر عن مدى اهتمام الجامعرات بالقضرايا التري تت

ها المجتمعيررة واإلسررتدامة البيئيررة، ومرردى التزامهررا بالممارسررات الصررديقة للبيئررة، وحرصررها علررى زيررادة الرروعي ضررمن نشرراطات
.والمجتمعالحرم الجامعيداخل

0.1

1050

0.1

1000

0.1
450

0.1
700

0.1

1025

0.1

900

0.1

5125

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2018 2019  # 364   # 4

University Of Anbar in UI Green-Metrics 

Setting & Infrastructure Energy &
Climate Change

Waste Water

Transportation Education & Research Total Score

لم يظهر تصنيف 
الجامعة
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االندونوسي   UI Green-Metricsتصنيف
World University Rankings 3

اسباب دخول ه ا التصنيف و الحصول على ه ه 
:المرتبة

س جامعررة االنبررار مررن أوائررل المؤسسررات التعليميررة فرري العررراق الترري انتهجررت مبرردأ المبرراني الفضررراء، إذ صررممت مبانيهررا علررى أسرر
.مدروسة تفضع لمعايير المباني الصديقة للبيئة

ة و اسرتفدام مصرادر الطاقرة المتجرددفري تعد جامعة االنبار من أوائرل الجامعرات التري اهتمرت بالطاقرة المتجرددة تماشريا مرع رؤيتهرا
قطرراع الكهربرراء وترروفير برردائل لففررض الكلفررة المتعلقررة باسررتهالك الكهربرراء، والتغلررب علررى أي مشرركالت تتعلررق بانالصررديقة للبيئررة

.  باستفدام أفضل اينظمة والبرمجيات ذات الكفاءة العالية
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االندونوسي   UI Green-Metricsتصنيف
World University Rankings 3

اسباب دخول ه ا التصنيف و الحصول على ه ة 
:المرتبة

ع التصنيف عالمي ا

ً التصنيف عراقي ا

 مسرتوى الروعي البيئري الجامعة بالشؤون والقضايا البيئية وتطبيقاتها يمثل انعكاًسا حقيقيًّرا السرتراتيجية جديرة نحرو رفرعإن اهتمام
. وينصررب تركيررز الجامعررة علررى اعتمرراد آليررات متطررورة وحلررول متكاملررة لمشرراريع إدارة الميرراه والطاقررة. لرردى مجتمررع الجامعررة

ي مجراالت تتضمن عدة محاور يتم تطبيقها من أجل ترشريد اسرتفدام المروارد المتاحرة والتنميرة والتطروير فراستراتيجية الجامعةإن
".أخرى لتفعيل مفهوم التنمية المستدامة من خالل استثمار كافة أدوات التنمية بجانب المحافظة على البيئة المحلية
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االندونوسي   UI Green-Metricsتصنيف
World University Rankings 3

.غدادالصورة توضح المقارنة بين جامعة االنبار و الجامعة االولى على ه ا التصنيف و جامعة بابل و ب
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االسباني  Webometricsتصنيف  4

 جامعة16,000يعتمد على قاعدة معلومات بها.

 جامعرررات الررردول الناميرررة مرررن هررر ا التصرررنيف تسرررتفيد
للحصول على معلومات عن موقعها الحرالي حترى وان

.لم تكن ضمن قائمة الجامعات العالمية

يشمل معيار التواجد على االنترنت عاملين هما  :
ة حجررم المحترروى علررى الشرربكة العنكبوتيرر1)

.الرؤيةوقدرة الجامعات ايخرى على 
تأثير منشرورات الجامعرة علرى االنترنرت2)

مررن خررالل عرردد الررروابا الفارجيررة الترري 
.إليهاتشير 

 أشررهر فرري كررانون الثرراني 6تحررديث الترتيررب كررل يررتم
.وحزيران

 يأخررر  بعرررين االعتبرررار اينشرررطة العلميرررة المتنوعررررة
.الموجودة في المواقع ايكاديمية

 قررد تحصررل بعررض الجامعررات ذات الجررودة االكاديميرررة
عها العاليررة علررى ترتيررب أقررل مررن المتوقررع بسرربب وضرر

.قيود على سياسات النشرعلى االنترنت

Presence  5%

Visibilty 50% 

Transparency 
10%

Excellence 35%

Webometrics
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ث يهردف هرر ا التصرنيف االسررباني بالدرجرة االولررى الرى حرر
طة الجهات االكاديمية في العرالم لتقرديم مرا لرديها مرن انشر

.علمية تعكس مستواها العلمي على االنترنيت

امعرات برل هرو ال يعتبر ه ا التصنيف ترتيباً او تصنيفا للج
.ترتيبا في االساس لمواقع الجامعات

 يعتمرررد علرررى قيررراس اداء الجامعرررات مرررن خرررالل مواقعهرررا
حجرررم وسرررعة )االلكترونيرررة ضرررمن معرررايير تشرررتمل علرررى 

الررروابا والظهررور لموقررع–الموقررع االلكترونرري للجامعررة 
وجرود ملفرات متنوعرة علرى –الجامعة برالمواقع االخررى 

.االشارات للبحوث المنشورة–المواقع 

Presence  5%

Visibilty 50% 

Transparency 
10%

Excellence 35%

Webometrics

معايير ه ا التصنيف ووزنها النسبي 
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معايير ه ا التصنيف ووزنها النسبي 

-:وكما موضح في ادناهاعتمد ه ا التصنيف على اربع معايير رئيسة

Weight Source Meaning Indicators

5% Google نطاق الويب الرئيسي ( عدد الصفحات)حجم 
للجامعة

Presence

50% Ahrefs Majestic (  الشبكات الفرعية)عدد الشبكات الفارجية 
التي ترتبا بصفحات الويب الفاصة بالجامعة

Visibility

10% Google Scholar
Profiles

مؤلفين110عدد االستشهادات من أفضل  Transparency
(Or Openness)

35%

Scimago

٪ التي 10عدد ايوراق البحثية من بين أفضل 
26تم االستشهاد بها في كل واحد من 

تفصًصا في قاعدة البيانات الكاملة

Excellence
(Or Scholar)
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Presence (5%)

1#جامعة بابل      9#جامعة االنبار    
2019 3091 8241
2020 250 945

3091

8241

250
945

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000

Iraq Ranking 

2019 2020

University of Anbar
2019  # 12
2020  # 9

ار التقدم في مرتبة الجامعة به ا المعي
جاء نتيجة ربا مواقع الجامعة 

االكترونية مثل 
1-FACEBOOK

-2LINKEDIN
YOUTUBE -3

مع الموقع الرسمي للجامعة 
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Impact (Visibility) (50%)

University Of Anbar
2019  # 18
2020  # 26

1#جامعة بابل      9#جامعة االنبار    
2019 3372 12583
2020 4117 13337

3372

12583

4117

13337

0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000

Iraq Ranking 

2019 2020
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Transparency (Openness) (10%)

University Of Anbar
2019  # 10
2020  # 6

 د يف هدا المعيار جاة نتيمة أبالتقدم في مرأبة المامعة
 GOOGLE SCHOLARمعلوماك لعحاك 

هدا ) الخالة بالباسيي  واالكادميي  في جامعة االنبار
(المعيار يسما بالمعافية

1#جامعة بابل      9#جامعة االنبار    
2019 2415 3004
2020 2187 2664

2415

3004

2187
2664

0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500

Iraq Ranking 

2019 2020
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Transparency (Openness) (10%)

University Of Anbar
2019  # 6
2020  # 6

1#جامعة بابل      9#جامعة االنبار    
2019 1946 2822
2020 1944 2817

1946

2822

1944

2817

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Iraq Ranking 

2019 2020

 عتمد على عدد النشريات تمعلومات ه ا المعيار
واالستشهادات للبحوث المنشورة من قبل باحثي 

الجامعة ومعلومات تجمع عن طريق بعض المواقع 
)SCOPUS)الفاصة مثل 
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ترتيب جامعة االنبار في ه ا التصنيف

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

2018    #4971
#7

2019   #5265
#8

2019   #3875
#9

2020  #3697
#9

2020  #3613
#10

University Of Anbar in Webometrics Ranking
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ترتيب جامعة االنبارعراقياً نسبةَ لمعايير التصنيف
2020و 2019لعامين 

2020 /2 2020 /1 2019 Indicators

7 9 12 Presence (5%)

26 26 18 Visibility (50%)

8 6 10 Transparency
(Or Openness) (10%)

5 6 6 Excellence
(Or Scholar) (35%)

ترتيب جامعة االنبار في ه ا التصنيف
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مرن خراللمرشرحةجامعرة ( 4000)جامعة فري العرالم مرن برين اكثرر مرن 1000تقييم افضل يعمل علىهو تصنيف بريطاني سنوي 
المفتصة برالتعليم وهري ( QS: Quacquarelli Symonds)تنشره شركة كواكوريلي سيموندس ه ا التصنيف . البياناتجمع 

وبرردات عملهررا كمصررنف 1990مؤسسررة غيررر ربحيررة مقرهررا الرئيسرري لنرردن ولهررا فررروع منتشرررة حررول العررالم حيررث تاسسررت عررام 
:اكثر من تصنيف وكما مبين في ادناهQS، كما تعد شركة 2004للجامعات من  العام 

 QS world University Rankings
 QS world University Rankings by subject
 QS Business Masters Rankings
 QS Global MBA Rankings
 QS Graduate Employability Rankings
 QS USA University Rankings
 QS University Rankings by Region
 QS University Rankings by Location
 QS Best Student Cities
 QS Top 50 Under 50

اصرة تسرجيل خله معايير واليرة تصنيف فرعي ان كل 
( QS Stars University Rankings) بره عردا 

فهررو نظررام تقيرريم ممررا يعنرري ان الجامعررات المشرراركة 
تفتار الفضوع لمراجعة شاملة، كما تمرنح الجامعرات

(.نجمة واحدة الى خمس نجوم) تصنيفا 

البريطاني QSتصنيف 
Quacquarelli Symonds (QS) World

University Rankings
5
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البريطاني QSتصنيف 
Quacquarelli Symonds (QS) World

University Rankings
5

 ( 40)االكاديمية السمعة%.

 (10)العمل ارباب سمعة%.

 ( 20)الطلبة اعضاء هيئة التدريس الى نسبة%.

 ( 20)التدريس العضاء هيئة ( االقتباسات)االستشهادات نسبة%.

 ( 5)التعليمية الطلبة االجانب في المؤسسة نسبة%.

 ( 5)التعليمية اعضاء هيئة التدريس االجانب في المؤسسة نسبة%

معايير ه ا التصنيف ووزنها النسبي 

Academic 
Reputaion 40%  

Employer Reputation 10%
Faculty/Student Ratio 20%

Citations per faculty  20%

International Students 5%
International Faculty 5%

Quacquarelli Symonds (QS)
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البريطاني QSتصنيف 
Quacquarelli Symonds (QS) World

University Rankings
5

40تعتبر من اهم المعايير الموجودة في ه ا التصنيف وذلك الن وزنها يساوي .%

وجيه عدة ويعتمد على اراء و معلومات شفصية قد تؤدي برفع مستوى جامعة فتية على حساب جامعات عريقة، حيث يتم ت

.اسئلة لكل باحث او اكاديمي ضمن قاعدة بيانات ه ا التصنيف 

 تصنيفQS  باحث و اكاديمي حول العالم تستفاد منها ه ه الوكالة لجمع االستبيانات التي94000يمتلك قاعدة بيانات ل

.توضح الجامعات ذات السمعة االكبر بين جامعات العالم

 (.االختصاص ، الجامعة التي ينتمي اليها الباحث، البلد او القارة التي يمتلك معرفة بجامعاتها)من ه ه االسئلة

Academic Reputation & Employer Reputation 
(50%)

Academic 
Reputaion   

40%

Employer 
Reputation 

10%

Other Indicators 
50%

Quacquarelli Symonds (QS)
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البريطاني QSتصنيف 
Quacquarelli Symonds (QS) World

University Rankings
5

 باحث و اكاديمي و ارسالها الى وكالة ه ا التصنيف400تقوم كل جامعة بتجهيز قائمة معلومات عن  .

الى في حالة وجود اسماء غير موجودة سابقا في قاعدة البيانات المشار اليها اعاله يتم اضافة معلومات الباحث الجديد

.  قاعدة البيانات

كل الصحيح سمعة ارباب العمل تعتمد على  تقييم مدى نجاح المؤسسات التعليمية في توفيرها لفريجين يتم اعدادهم بالش

قة لرفد سوق العمل وعليه يعتمد ه ا المقياس على استبيان الراء جهات التوظيف عن خريجي الجامعة وبنفس الطري

.  الم كورة سابقا

ويعتبر اكبر استطالع من نوعه في العالم.

Academic Reputation & Employer Reputation 
(50%)

Academic 
Reputaion   

40%

Employer 
Reputation 

10%

Other Indicators 
50%

Quacquarelli Symonds (QS)
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البريطاني QSتصنيف 
Quacquarelli Symonds (QS) World

University Rankings
5

 لمؤسسات وهو المقياس االكثر فعالية لجودة التعليم وال ي يقيم مدى قدرة ا( الطلبة/ اعضاء هيئة التدريس )قياس نسبة

.  التعليمية على توفير االعداد الكافية من التدريسيين نسبة الى الطلبة

 اس اجمالي يتم قياس جودة البحث العلمي للمؤسسة بقي( العضاء هيئة التدريس( االقتباسات)نسبة (من خالل ه ا المعيار

ن قبل اعضاء عدد االستشهادات التي تلقها جميع االوراق البحثية التي تنتجها المؤسسة التعليمية خالل فترة خمس سنوات م

.هيئة التدريس في تلك المؤسسة

Faculty/Student Ratio (20%) &
Citations per faculty (20%)

Faculty/Student Ratio
20%

Citations per faculty 
20%

Other Indicators 
60%

Quacquarelli Symonds (QS)
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البريطاني QSتصنيف 
Quacquarelli Symonds (QS) World

University Rankings
5

 و االستشهادات لمدة ست ( 2017الى عام 2013من عام )يكون حساب المدة لفمس سنوات للبحوث المنشورة مثال ،

.سنوات و التي تعكس حقيقة ان البحث يستغرق وقتا طويال لنشره بفعالية

 (.2018-2013) من التصنيف تم االعتماد على استشهادات من 2019ففي اصدار

كما يتم الحصول على جميع بيانات االستشهادات باستفدام قاعدة بياناتElsevier’s Scopus ))، وهو اكبر مستودع

.لبيانات المجالت االكاديمية في العالم

Faculty/Student Ratio (20%) &
Citations per faculty (20%)

Faculty/Student Ratio
20%

Citations per faculty 
20%

Other Indicators 
60%

Quacquarelli Symonds (QS)
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البريطاني QSتصنيف 
Quacquarelli Symonds (QS) World

University Rankings
5

 كانة من جميع انحاء العالم مما يشير الى م( اعضاء هيئة التدريس االجانب)يوضح قدرة المؤسسة التعليمية على ج ب

.المؤسسة التعليمية دولياً 

 لتعليمية من جميع انحاء العالم مما يشير الى مكانة المؤسسة ا( الطالب االجانب)يوضح قدرة المؤسسة التعليمية على ج ب

.دولياً 

International Faculty Ratio/International 
Student Ratio  (5% Each)

International faculty ratio 5%

International student ratio 5%

Other Indicators 
90%

Quacquarelli Symonds (QS)
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البريطاني QSتصنيف 
QS Arab Region University Rankings 

5

البريطاني ال ي يعنى بترتيرب جامعرات المنطقرة QSللمنطقة العربية هو أحد التصنيفات الفرعية المعتمدة من قبل التصنيف  QSتصنيف 
ربيرة مؤشرا حيث تم اضافة مؤشرات اكثر في ه ا التصرنيف لتقيريم اداء الجامعرات فري المنطقرة الع10العربية و يتكون ه ا التصنيف من 

. وكما موضح في الشكل

معايير ه ا التصنيف ووزنها النسبي 

Academic Reputaion 30%  

Employer Reputation 20%
Faculty/student ratio (15%)

International 
research network 

(10%)

Web impact (5%)

Proportion of staff with a PhD 
(5%)

Citations per paper (5%)

Papers per faculty (5%)

Proportion of international faculty  (2.5%) Proportion of international students  
(2.5%) 

QS Arab Region University Rankings
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البريطاني QSتصنيف 
QS Arab Region University Rankings 

5

0

1

2

3

4

5

6

2016   #81-90 2017   #61-70 2018   #61-70 2019   #91-100 2020   #101-110

QS Arab Region University Rankings

Academic Reputaion Employer Reputation
Faculty/student ratio International research network
Web impact Proportion of staff with a PhD
Citations per paper Papers per faculty
Proportion of international faculty/studens
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البريطاني QSتصنيف 
QS Arab Region University Rankings 

5

.من جامعات المنطقة% 10بتقييم جامعات المنطقة العربية صنفت جامعة االنبار من بين اول 

 University Of Anbar is the one of the best 10% among the Arab region universities.

 University Of Anbar is ranked 101 out of 131 summit universities of 1,200 Arab Region University.
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تصنيف التايمز البريطاني           
(THE)Times Higher Education 

World University Rankings 
6

  حيث كان قبل ه ا التراريخ يرتم بالتعراون مرع تصرنيف 2004تصنيف التايمز للتعليم العالي يتم بصورة سنوية للجامعات العالمية من ،
(QS )ولكنهما انفصال واستحدث معايير و طورها مع الزمن ويطبقها حاليا.
 معيار، لتغطية خمس مجموعات اساسية لتقييم اداء الجامعات13ويصنف التايمز الجامعات العالمية طبقا ل.

 30( البيئة التعليمية)التدريس%.
 30( البحث االكاديمي)البحث العلمي  .%
 30االستشهادات العلمية .%
 7.5النظرة العالمية للجامعة .%
 2.5الدخل المالي الناتج عن التعاون مع القطاع الصناعي.%

Teaching 30%  

Research 30%

Citations 30%

International Outlook 7.5% Industry Income 2.5%

Times Higher Education (THE)
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لجرامعيين، الطرالب وعرائالتهم، االكراديميين ا) يعتمد تصنيف التايمز للجامعات العالمية علرى بيانرات اداء موثوقرة عرن الجامعرات بمرا تفردم 
و الترري تعنررى بشررؤون الجامعررات و 2004، والرر ي تنشررره مجلررة التررايمز البريطانيررة منرر  عررام   (قررادة الجامعررات، الحكومررات و الصررناعات
سرات التعلريم فضال عن اهم الوسائل التي يتم مرن خاللهرا الحكرم علرى المسرتويات االكاديمرة لمؤس. الترتيب العالمي لها وفق معايير شمولية

ع ترتيرب تسلسرلي كما يعتمد نظام التصنيف على وضر. العالي وفقا لمعايير و شروط يتم تحديدها بموضوعية علمية من قبل ادارة التصنيف
ر نترائج التصرنيف للجامعات لبيان مدى توافر الشروط العلمية و البحثية الضابطة لجودة البيئة التعليميرة علرى المسرتوى العرالمي، ليرتم نشر

لعلميررة و والتري تتضرمن ترتيرب الجامعرات سرنويا علرى مسرتوى العرالم وبيران مردى تطورهرا و الرنقالت النوعيرة التري تحردث فري مسريرتها ا
.االكاديمية

Teaching 30%  

Research 30%

Citations 30%

International Outlook 7.5% Industry Income 2.5%

Times Higher Education (THE)
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الترايمز لفمررس ال برد مرن معرفرة مراهي منهجيررة تصرنيف الترايمز وكيفيرة احتسرراب النترائج، اذ تروزع معرايير التقيرريم الرئيسرية لتصرنيف
-:عايير التاليةمعايير يتفرع منها ثالثة عشرة مؤشرا فرعياً تتفاوت في النسب المعطاه لكل منها لينحصر التصنيف بتقييم الم

 30( البيئة التعليمية)التدريس.%
 30( البحث االكاديمي)البحث العلمي  .%
 30االستشهادات العلمية .%
 7.5النظرة العالمية للجامعة .%
 2.5الدخل المالي الناتج عن التعاون مع القطاع الصناعي.%

Teaching 30%  

Research 30%

Citations 30%

International Outlook 7.5% Industry Income 2.5%

Times Higher Education (THE)

معايير ه ا التصنيف ووزنها النسبي 
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من نقاط التصنيف وتاتي % 30يتم من خاللها تقييم واقع حال البيئة الجامعية باستفدام عدة مؤشرات فرعية بنسبة 
:على النحو التالي

%30( البيئة التعليمية)التدريس 

الوزن
(30%)

الوصف  Teaching (the Learning
Environment)

البحثيرة و استبيانات شركة ثومبسون رويترز لقياس السرمعةنتائج %15
بحثيررة التعليميررة للجامعررات ويررتم حسررابها بجمررع نتررائج اسررتبيانات

وق عالمية يشارك بها علماء و باحثون من كرل انحراء العرالم بمرا يفر
.استبيانا21000

Reputation Survey

.نسبة اعضاء هيئة التدريس الى الطلبة %4.5 Staff-to-student Ratio

عكررس طلبررة البكررالوريوس الترري تنسرربة طلبررة الدراسررات العليررا الررى %2.25
.نشاط البيئة البحثية في الجامعة

Doctorate-to-bachelor’s 
Ratio

%6 الدكتوراه الممنوحة مرن قبرل الجامعرة مرع االخر  بعرينعدد شهادات
صرات االعتبرار عردد اعضراء الهيئرة التدريسرية اضرافة لتنروع التفص

.في الجامعة من خالل معادلة رياضية لحساب ذلك

Doctorates-awarded-to-
academic-staff Ratio

%2.25 لري مقارنرة بعردد اعضراء هيئرة التردريس الكدخل و ميزانية الجامعة
.مع مراعاة القوة الشرائية في كل دولة ووضعها االقتصادي

Institutional Income
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من نقاط التصنيف وتاتي % 30ويشغل ه ا المؤشر بجزئياته ما نسبة ( العدد، السمعة، الدخل المتأتي منها) يضم 
:على النحو التالي

%30( البحث االكاديمي)البحث العلمي 

الوزن
(30%)

الوصف  Research (Reputation, 
Income and Volume)

%18 وية يتم قياس ه ا المؤشر الفرعي من خالل عمل استبيانات سن
ة استبيانا ويتم من خاللها استقصاء السمع21000يفوق بما

.االكاديمية للجامعة مقارنة بمثيالتها من الجامعات العالمية

Reputation Survey

%6 للجامعة من خالل االبحاثيقصد به الدخل السنوي المتأتي
.العلمية التي تجري فيها

Research income

%6 ق وفيتم من خالل ه ا المؤشر قياس انتاجية الجامعة البحثية
ورة معادلة حسابية مدروسة تتضمن عدد االبحاث العلمية المنش
ي في مجالت عالمية محكمة و عدد اعضاء الهيئة التدريسية ف

.  الجامعة باالضافة لمجاالت البحث

Research productivity
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، حيرث يرتم مرن خرالل هر ا المؤشرر %30هو داللة على التأثير البحثي للجامعة وال ي يشغل ثقال في التصرنيف بنسربة تبلر  
تكروين حساب العدد الكلري لالستشرهادات الفاصرة فري ابحراث الجامعرة المنشرورة و الموثقرة وتحديرد مجراالت تلرك االبحراث ل

.صورة شمولية عن نوعية االبحاث االكثر استشهاداً من قبل باحثين العالم

%30االستشهادات العلمية 

%2.5الدخل المالي الناتج عن التعاون مع القطاع الصناعي 

بمرا يحمل ه ا المؤشر مدلوالت مهمة حول نشاط وفعالية نقل المعلومات فري الجامعرة وتروافر عناصرر الرربا مرع الصرناعة
قردرتها يعزز رغبة الجهات الصناعية في الدولة باستقاء المعرفة من الجامعة والتعراون معهرا دليرل علرى كفراءة الجامعرة وم

.على استقطاب الدعم المادي من القطاع الصناعي
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% 7.5النظرة العالمية للجامعة 

الوزن
(7.5%)

الوصف  International Outlook 
(Staff, Students, Research)

%2.5 يراس االجانرب وهرو معيرار يرتم مرن خاللره قنسبة الطلبة المحليين للطلبرة
.كفاءة الجامعة في استقطاب الطلبة من شتى دول العالم

Proportion of International 
Students

%2.5 درة اعضرراء هيئررة الترردريس االجانررب الررى المحليررين للداللررة علررى قررنسرربة
.الجامعة الستقطاب الكفاءات العلمية عالميا

Proportion of International 
Staff

%2.5 جامعراتيتم حسابها وفق معادلة رياضية لقياس نسبة وجود باحثين من
عالميررة ضررمن االبحرراث المنشررورة مررن قبررل اعضرراء هيئررة الترردريس فرري

.مجاالت عالمية علمية محكمة

International Collaboration

اته ما نسبته يحدد ه ا المعيار كفاءة الجامعة في استقطاب الطلبة و الباحثين و المدرسين االجانب ويشغل ه ا المؤشر بجزئي
:من مجمل ثقل التصنيف ومكون من ثالثة مؤشرات وتاتي على النحو التالي% 30
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 1400حيث يقوم ه ا التصنيف على فحرص و تصرنيف اكثرر مرن 2020الصورة توضح تصنيف اوائل جامعات العالم لسنة
.جامعة في العالم

ي كر ان جامعة االنبار قد اكملت مراحل ادخال البيانات في ه ا التصنيف.
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شرر هردفاَ يعتمد ه ا التصنيف على اهداف التنمية المسرتدامة المعتمردة مرن قبرل منظمرة اليونسركو والمتكونرة مرن سربعة ع
:  تهتم بالفرد و المجتمع و استدامة الموارد الطبيعية للطاقة و كما موضح في ادناه

أهداف التنمية المستدامة 
Sustainable Development Goals (SDGs)
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هري عبرارة عرن ( للتنميرة المسرتدامة2030جردول أعمرال )و المعروفرة رسرمياً باسرم ( SDGs)أهداف التنمية المستدامة 
ضعت من قٍبل منظمة االمم المتحدة17 الهرداف تترابا ه ه االهداف فيما بينها على الرغم ان لكل هدف مرن هر ه ا. هدفاً وع

وتغطري اهرداف التنميرة المسرتدامة مجموعرة واسرعة مرن . غايرة169غايات صغيرة محددة خاصة به، تتمثل فري مجمروع 
جنسرين، الميراه، الفقرر، الجروع، الصرحة، التعلريم، تغيلرر المنراخ، المسراواة برين ال)قضايا التنمية االجتماعية و االقتصرادية 

دولة علرى أهرداف التنميرة المسرتدامة 193وافقت 2015وفي آب (. الصرف الصحي، الطاقة، البيئة، والعدالة االجتماعية
:  السبعة عشر اآلتية

أهداف التنمية المستدامة 
Sustainable Development Goals (SDGs)

الوصف الهدف  ت

.انهاة العقر بكي الكاله و في كي مكان القضاء على الفقر  1

و أحقيف االم  الغدائي  وأحسي  التغدية  وأعزيز الزراعة انهاة الموع
.المستدامة

القضاء التام على الجوع 2

.ضمان سياة لحية وأعزيز الرفاا للمميع م  جميع االعمار و الرفاهالصحة الجيدة 3

.لمميعومتساٍو  وأعزيز فرم التعلم  وال العمر لضمان أعليم ذي جودة لامي التعليم الجيد 4

.أحقيف المساواة بي  المنسي  و أمكي  جميع النساة و العتياك المساواة بين الجنسين 5

.ضمان الوفرة و االدارة المستدامة للمياا و الصحة للمميع ةالنظافة الصحيالمياه النظيفة و 6

تي يمك  الحديية المستدامة للمميع باسعار معقولة الضمان الحصول علا الوا ة
.االعتماد عليها

ظيفة و بأسعار معقولةنطاقة 7

.المنتجو التوظيف الكامي وأعزيز النمو اال تصادي النامي و المامي والمستدام العمل الالئق ونمو االقتصاد 8
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أهداف التنمية المستدامة 
Sustainable Development Goals (SDGs)

الوصف الهدف  ت

.االبتكاربناة بنية أحتية مرنة  وأعزيز التصنيع المامي والمستدام و أعزيز والهياكل الصناعة و االبتكار
االساسية

9

.في داذي الدول وما بي  الدول وبعهها لبعضأقليي عدم المساواة الحد من اوجه عدم المساواة 10

.جعي المدن و المستو ناك االنسانية لاملة وآمنة و مرنة و مستدامة المدن و المجتمعات المحلية 
المستدامة

11

.المستدام و أنما  االنتا ضمان االستهالك االستهالك واالنتاج المسؤول 12

.التصر  العاجي لمكافحة التغير المناذي وأسثيراأه العمل المناخي 13

نمية االستخدام المحافظ و المستدام للمحيواك و البحار و الموارد البحرية للت
المستدامة

تحت الماءالحياة 14

ية  دارةسماية و استعادة وأعزيز االستخدام المستدام للنظم اةيكولوجية االرض
.الغاباك و مكافحة التصحر و و ف أدهور االراضي واستعادأها

في البرالحياة 15

ول علا أعزيز الممعياك المسالمة و الماملة للتنمية المستدامة و أوفير الحص
.ة المستوياكوبناة مؤسساك فعالة و ابلة للمحاسبة ولاملة علا كافالعدالة للمميع

السالم و العدل والمؤسسات 
القوية

16

.امةأقوية وسائي أنعيد و عادة أنميط المراكة العالمية للتنمية المستد الشراكة من اجل تحقيق اهداف 
التنمية المستدامة

17
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2020امة لسرنة من الجدير بال كر أن جامعة االنبار تمكنت من الدخول رسمياً في تصرنيف الترايمز البريطراني للتنميرة المسرتد
( 601+)وهي تشترك فيه للمررة االولرى و تقدمرة علرى الكثيررمن الجامعرات العراقيرة العريقرة، حيرث احتلرت الجامعرة المرتبرة 

.2020جامعة لسنة 1300جامعة عالمية مقيمة ،علماً إن عدد الجامعات المتنافسة بل  اكثر من 767عالميا من بين 
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م كبرررى التصررنيف االكرراديمي لجامعررات العررالم هررو ترتيررب برردء مررن قبررل معهررد التعلرريم العررالي التررابع لجامعررة شررانغهاي جيرراو تونرر  ويضرر
ل مسرتقل، وكران مؤسسات التعليم العالي مصنفة وفقا لصيغة محددة تعتمد علرى عردة معرايير لتصرنيف افضرل الجامعرات فري العرالم بشرك

ا وبرين افضرل الهدف االصلي له ا التصنيف هو تحديد موقع الجامعات الصينية فري مجرال التعلريم العرالي ومحاولرة تقلريص الفجروة بينهر
.ينشر ه ا التصنيف2009ومن  " ليو تشن "الجامعات في العالم كما يقول االستاذ 

س الحرتالل موقرع المعايير الموضوعية التي يستند اليها ه ا التصنيف جعلته يحتل اهمية عند كافة الجامعات العالمية والتي اخ ت تتناف
جامعرة فري العرالم ويرتم 1800متميز فيه حتى تضمن سمعة علمية عالمية جيدة، ويقوم ه ا التصنيف على فحرص و تصرنيف اكثرر مرن 

.جامعة في العالم1000نشر افضل 
مجرالت عالميرة المعايير المعتمدة لقياس كفاءة الجامعات وجودتها في ه ا التصنيف، تعتمد في االساس على البحث العلمي والنشر فري

. وثوالحصول على جوائز علمية عالمية مرموقة، وه ا يحدد للمصنف بصورة واضحة جودة التعليم وجودة هيئة التدريس و البح

Quality of Education 10%

Award 20%

HiCi 20%
Papers published in Nature and 

Science 20%

Papers indexed in 
Science Citation 
Index-expanded 

(PUB)20%

Per Capita Performance 10%

Shanghai Ranking (AWRU)
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ن كرراديمي أو البحثرري المتضررمنة اعررداد الفررريجين والمرروظفيااليداء ال عرردد مررن مؤشرررات اليررتم تصررنيف الجامعررات مررن خرر

ستشرهادات االي الحاصلين على جوائز نوبل والميداليات في الحقول التفصصرية والبراحثين الحاصرلين علرى اعلرى نسربة فر

كراديمياالداء االستشرهاد الرئيسرية واالبحاث المفهرسة فري مؤشررات االوNatureو Scienceبحاث المنشورة في االو

.للفرد في المؤسسة التعليمية

 خرى على اساس النسربة مئويرة مرن أعلرى درجرةاالدرجة في حين يتم حساب المؤسسات 100يتم اعطاء أعلى مؤسسة

.  لتلك المؤسسات

 ياسرية للتعرديل حصرائية القاالنحرراف وقرد تسرتفدم التقنيرات االيجري اختبار توزيع البيانات لكل مؤشرر علرى اسراس ترأثير

هائيررة أدنرراه للوصررول إلررى نتيجررة نفرري فرري حررين يكررون تقيرريم النتررائج لكررل مؤشررر كمررا موضررح . مررراالعلررى المؤشررر إذا لررزم 

.للمؤسسة التعليمية

حسرب –للتعرف على ه ا التصرنيف يجرب فهرم  المعرايير التري يرتم اسرتفدامها مرن أجرل ترتيرب الجامعرات، والتري تفتصرر

:في التالي–جامعة شنغهاي 
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معايير ه ا التصنيف ووزنها النسبي 

الوزن الرمز المعيار  المؤشر 

10% خريج على جائزة نوبل و ميداليات فيالفريجين الحاصلين
.الحقول التفصصية

جدودة التعليم 

20% جائزة الهيئة التدريسية الحاصلين على جائزة نوبل 
وميداليات في الحقول التفصصية

اعضاء هيئة التدريس
20% HiCi البحثين الحاصلين على اعلى نسبة استشهادات في

تفصص علمي21

20% *N&S االبحاث المنشورة في المجاالت
(Nature and Science  )

%20مفرجات البحث  PUB البحوث المفهرسة في كل من
 (Science Citation Index-expanded   )

و
Social Science Citation Index

10% PCP التعليميةاالداء االكاديمي للفرد في المؤسسة االداء للفرد
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ي كر إن التصنيف لم ينشر ترتيب يي جامعة عراقية.

 2020الصورة في ادناه توضح تصنيف اول عشر جامعات على العالم لسنة .
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عدد البحوث في جامعة االنبار المنشورة في المجالت الرصينة للفترة
1991-2020

Duration Number of papers  

1991 - 2020 More than 1729

1991 - 2012 121

2013 - 2016 278

2017 192

2018 314

2019 449

2020 374 till 31/8/2020

2021 1 till 31/8/2020

2017 - 2020 1329 till 31/8/2020
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 فقا% 23.2سنة بل  نسبة بحوث الجامعة 26خالل اكثر من.

 في حين كان رصيد الجامعة في سلة(Scopus ) و خالل اربع سنوات فقا% 76.8اكثر من.

ةوه ا يدل على ان النسبة تحسنت بمقدار اكثر من ثالثة اضعاف خالل السنوات االربعة الماضي.
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SCOPUSالتصنيفات وعالقتها بالمستوعب 
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لعالميةالتطور السنوية لجامعة االنبار في التصنيفات ا
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نبار بيانات عامة عن التصنيفات المعتمدة في جامعة اال

Sn Ranker Name Website (QR) Publishing Date

1 Academic Ranking World Universities 
(ARWU) [China]. Dec

2 The Times Higher Education World 
University Ranking (THE) [UK]. Apr (Impact) 

Sep (world)

3 Quacquarelli Symonds (QS) :
World  University Rankings [UK]. Jun (world)

Oct ( Arab region)

4 Webometrics [Spain]. Feb- Jul

5 Scimago Institutions Rankings [Spain]. Mar

6 Round University Ranking (RUR) 
[Russia]. Apr

7 Universities Indonesia Green Metrics
(UI Green Metrics ) [Indonesia]. Dec
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Berlin Principles on Ranking of Higher Education Institutions

Rankings and league tables of higher education institutions (HEIs) and programs are Phenomenon. 
They serve many purposes: they respond to demands from consumers for easily Interpretable 
information on the standing of higher education institutions; they stimulate Competition among them; 
they provide some of the rationale for allocation of funds; and they Help differentiate among different 
types of institutions and different programs and disciplines In addition, when correctly understood and 
interpreted, they contribute to the definition of "Quality" of higher education institutions within a 
particular country, complementing the Rigorous work conducted in the context of quality assessment 
and review performed by public And independent accrediting agencies. This is why rankings of HEIs 
have become part of the Framework of national accountability and quality assurance processes, and 
why more nations are likely to see the development of rankings in the future. Given this trend, it is 
important that those producing rankings and league tables hold themselves accountable for quality in 
their own data collection, methodology, and dissemination.

In view of the above, the International Ranking Expert Group (IREG) was founded in 2004 By the 
UNESCO European Centre for Higher Education (UNESC0-CEPES) in Bucharest and the Institute for 
Higher Education Policy in Washington, DC. It is upon this initiative that IREG's second meeting 
(Berlin, 18 to 20 May, 2006) has been convened to consider a set of Principles of quality and good 
practice in HEI rankings-the Berlin Principles on Ranking of Higher Education Institutions.

It is expected that this initiative has set a framework for the elaboration and dissemination of Rankings 
- whether they are national, regional, or global in scope-hat ultimately will lead to a system of 
continuous improvement and refinement of the methodologies used to conduct these rankings. Given 
the heterogeneity of methodologies of rankings, these principles for good ranking practice will be 
useful for the improvement and evaluation of ranking.
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Berlin Principles on Ranking of Higher Education Institutions

Rankings and league tables should:
A. Purposes and Goals of Rankings

 Be one of a number of diverse approaches to the assessment of higher education inputs, processes, 
and outputs. Rankings can provide comparative information and improved understanding of higher 
education, but should not be the main method for assessing what higher education 1s and does. 
Rankings provide a market-based perspective that can complement the work of government, 
accrediting authorities, and independent review agencies.

 Be clear about their purpose and their target groups. Rankings have to be designed with their purpose. 
Indicators designed to meet a particular objective or to inform due regard to one target group may not 
be adequate for different purposes or target groups.

 Recognize the diversity of institutions and take the different missions and goals of example 
institutions into account. Quality measures for research-oriented institutions for example, are quite 
different from those that are appropriate for institutions that provide broad access to underserved 
communities. Institutions that are being ranked and the experts that inform the ranking process should 
be consulted often.

 Provide clarity about the range of information sources for rankings and the messages each source 
generates. The relevance of ranking results depends on the audience’s receiving the information and 
the sources of that information (such as databases, students, professors, employers). Good practice 
would be to combine the different perspectives provided those sources in order to get a more 
complete view of each higher education institution included in the ranking.

 Specify the linguistic, cultural, economic, and historical contexts of the educational systems being 
ranked. International rankings in particular should be aware of possible biases and be precise about 
their objective. Not all nations or systems share the same values and beliefs about what constitutes 
"quality" in tertiary institutions, and ranking systems should not be devised to force such 
comparisons.
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B. Design and Weighting of Indicators

 Be transparent regarding the methodology used for creating the rankings. The choice of methods 
used to prepare rankings should be clear and unambiguous. This transparency should include the 
calculation of indicators as well as the origin of data.

 Choose indicators according to their relevance and validity. The choice of data should be grounded 
in recognition of the ability of each measure to represent quality and academic and institutional 
strengths, and not availability of data. Be clear about why measures included and what they are 
meant to represent.

 Measure outcomes in preference to inputs whenever possible. Data on inputs are relevant as they 
reflect the general condition of a given establishment and are more frequently available. Measures 
of outcomes provide a more accurate assessment of the standing and/or quality of a given institution 
or program, and compilers of rankings should ensure that an appropriate balance is achieved.

 Make the weights assigned to different indicators (if used) prominent and limit change them. 
Changes in weights make it difficult for consumers to discern whether an Institution’s or program's 
status changed in the rankings due to an inherent difference or due to a methodological change.

C. Collection and Processing of Data

 Pay due attention to ethical standards and the good practice recommendations articulated in these 
Principles. In order to assure the credibility of each ranking, those responsible for collecting and 
using data and undertaking on-site visits should be as objective and impartial as possible.
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 Use audited and verifiable data whenever possible. Such data have several advantages including 
the fact that they have been accepted by institutions and that they are comparable and compatible 
across institutions.

 Include data that are collected with proper procedures for scientific data collection. Data collected 
from an unrepresentative or skewed subset of students, faculty, or other parties may not accurately 
represent an institution or program and should be excluded.

 Apply measures of quality assurance to ranking processes themselves. These processes should 
take note of the expertise that is being applied to evaluate institutions and use this knowledge to 
evaluate the ranking itself. Rankings should be learning systems continuously utilizing this 
expertise to develop methodology.

 Apply organizational measures that enhance the credibility of rankings. These measure could 
include advisory or even supervisory bodies, preferably with some international participation.

D. Presentation of Ranking Results

 Provide consumers with a clear understanding of all of the factors used to develop a ranking, and 
offer them a choice in how rankings are displayed. This way, the users of rankings would have a 
better understanding of the indicators that are used to rank institutions or programs. In addition, 
they should have some opportunity to make their own decisions about how these indicators should 
be weighted.

 Be compiled in a way that eliminates or reduces errors in original data, and organized and 
published in a way that errors and faults can be corrected. Institutions and the public should be 
informed about errors that have occurred.

Berlin, 20 May 2006




	1
	دليل التصنيفات العالمية - للطبع
	2

