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تقرير حول جامعة سبها
مقدمة:
يشهد التعليم العالي في العصر الحالي توسعا ً كميا ً غير مسبوق األمرالذي يستوجب تصنيف
مؤسساته وتقويمها .لذا أصبح تقييم الجامعات و تصنيفها أكاديميا ً من حيث جودة البحث العلمي على
المستوى العالمي يشغل أذهان االكاديمين و السياسين في كثير من البلدان ليست فقط التي تحتضن أعرق
الجامعات و أجودها (جامعات النخبة )World-class universities ،بل إمتد إلى البلدان النامية بما في
ذلك البلدان العربية.
تقدم عملية تصنيف الجامعات العالمية صورة فيها نسبة كبيرة من الواقعية عن المؤسسات الجامعية للباحثين
وطلبة الدراسات األولية والعليا لمختلف بلدان العالم ،كما تتيح فرصة للتنافس فيما بين الجامعات المختلفة
لغرض تحسين أدائها العام بالشكل الذي يخدم الحركة العلمية على مستوى البلد الذي تنتمي إليه أو على
مستوى بلدان العالم عامة ،كما تتيح التصنيفات فرصة للجامعات لتصحيح أخطائها ومسارها من خالل
االستفادة من أداء الجامعات المناظرة لها.
كانت لجامعة سبها العديد من المحطات الهامة مع التصنيفات االكاديمية وخصوصا ً تصنيف معمل ويب
ماتريكس الذي يصدر دوريا في يناير ويوليو من كل عام ،كانت جامعة سبها خارج هذا التصنيف نهائيا ً
حتى نهاية عام  ،2017ثم بدأت جامعة سبها في الظهور فعليا ً في عام  ،2018حيث تبؤت الجامعة
المراتب التالية حتي آخر تصنيف:
في يوليو  2017كانت الجامعة خارج التصنيف الدولي
في يوليو  2018كانت المرتبة  6224بالتقدم على  9776جامعة دولية
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في يناير  2019كانت المرتبة  6189بالتقدم على  35جامعة دولية
في يوليو  2019كانت المرتبة  5334بالتقدم  855جامعة دولية
وفي عام  2019تحصلت جامعة سبها على الترتيب الثاني للجامعات الليبية في االستشهاد البحوث وفق
تقييم محرك الجوجل سكولر فقد تظافرت الجهود حققت نجاحات كبيرة مضطردة ،أسهمت بشكل فعال
وملحوظ لحصول الجامعة علي الترتيب االول في تصنيف الجامعات الليبية والترتيب  285علي مستوى
افريقيا وفقا للتصنيف العالمي من حيث استخدام المواقع االلكترونية وفعاليتها .واليوم تتحصل جامعتنا
بالترتيب الثاني على مستوى الجامعات الليبية حيث دخلت للمفاضلة  20000جامعة على مستوى العالم فقط
عن طريق تقييم الباحث العلمي لجهود وابحاث اعضاء هيئة التدريس بالجامعات .نهني جميع العاملين
بالجامعة بهذا االنجاز ومزيدا من التقدم والرقي بهذه الجامعة سواء على الصعيد المحلي او العالمي ولمزيد
من المعلومات االطالع على الرابط التالي
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