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 جامعة الكفيل يف / كلية اهلندسة التقنية هندسة تقنيات احلاسوبأقام قسم 

السيد  حبضور( ةول أهم التصنيفات اجلامعيحنظرة عامة بعنوان ) حلقة نقاشية

ام مت وذلك يف الكليةوطلبة ومنتسيب  يريسيتدمن  عددو عميد الكلية احملرتم

 .ZOOMلـ ا منصة عرب 2020/  12/  09ملوافق ا مساء يوم األربعاءمن  09الساعة 

عاون عميد م (س )علي جاسم رمضان العامرياملدر لقة النقاشيةاحل حاضر يفو

مة عن أهمية ملقدمة عايف البداية عرض ت مشل واليت كلية اهلندسة التقنية

تصنيفات جامعية عاملية  9ستعراض معايري أهم إالتصنيفات اجلامعية ومن ثم مت 

 وهي:

 الصني. –/ شنغهاي  ARWUتصنيف . 1

 بريطانيا. – Timesتصنيف . 2

 بريطانيا.  –QSتصنيف   . 3
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 إسبانيا. – SIRتصنيف . 4

 تركيا. – URAPصنيف ت. 5

 إندونيسيا. – Green Metricتصنيف . 6

 هولندا. Leiden –تصنيف . 7

 إسبانيا. –Webometricsتصنيف . 8

 روسيا. – RURتصنيف. 9

قاشية حول عدة أسئلة نالعامري اضر حملاعرض  قة النقاشيةلنهاية احليف و

يف و ضرين واملشاركنيأ النقاش واحلوار مع احلادبا املوضوع مدار البحث وعلى إثره

، وفر عدة متطلباتتضرورة جلهات املعنية ومنها ااخلتام مت رفع عدة توصيات اىل 

يفات مدار ىل التصناقة بدخول جامعتنا املوقرة متعل على املدى القريب والبعيد،

هتمام بنوعية وكمية سات البحثية املرموقة واإلالتعاون مع املؤسها البحث وأهم

لنشاطات املتنوعة حث التدريسيني على إقامة اوالبحوث العلمية املنتجة سنويا 

مصادر و ى البيئة واملناخها ما خيص جانب احملافظة علاملتعلقة بالتعليم املستمر ومن

إللكرتوني للجامعة الك االهتمام أكثر باملوقع الطاقة املتجددة املستدامة وكذ

يث يتم عرض حبت جهات التصنيف العاملية، جيب ان يليب مجيع متطلباوالذي 

لي من الدقة لوصول وجذاب وعلى مستوى عااالبيانات املطلوبة بأسلوب سهل 

لعاملية تعتمد جهات التصنيف اان مجيع يث ، حواألمانة وباللغة اإلنكليزية

 .اتللجامع ةقع االلكرتونياوبشكل أساسي يف تقييمها على امل

 


