خبر صحفي
يأتي هذا التصنيف عقب اإلعالن مؤخراً عن حصول الجامعة على المركز األول في ترتيب
الجامعات في الدولة في تقييمات عالمية

جامعة خليفة األولى عربيا ً في تصنيف جديد لمؤسسة "تايمز"
للتعليم العالي العالمية
أبوظبي 12 ،ديسمبر  :6102حصلت جامعة خليفة على المركز األول على المستوى العربي في آخر
تصنيف صادر عن مؤسسة "تايمز" للتعليم العالي يشمل جامعات الدول ذات االقتصادات الناشئة
والدول ذات االقتصادات األسرع نمواً (أو ما تعرف بدول البريكس) والتي تشمل البرازيل وروسيا
والهند والصين وجنوب أفريقيا .وقد حلت جامعة خليفة ،والتي تبلغ من العمر  9سنوات فقط ،في
الترتيب  99من أصل  033مؤسسة تعليمية في هذا التصنيف لتحل أوالً على المستوى العربي.
ويأتي هذا اإلنجاز عقب اإلعالن في وقت سابق من هذا العام عن حصول الجامعة على المرتبة األولى
في الدولة حسب تقييمين عالميين منفصلين للجامعات حول العالم صادران عن مؤسستي تقييم عريقتين
وهما "التايمز" للتعليم العالي و"كيو إس" ،كما أن جامعة خليفة حافظت على موقعها كأصغر جامعة
في قائمة أعلى  033جامعة عالمية تحت الخمسين عاما ً والصادر عن مؤسسة "كيو إس" ،مع صعودها
في الترتيب الكلي لتكون أحد أفضل  03جامعة في القائمة.
ويشمل تصنيف مؤسسة "التايمز" للتعليم العالي لجامعات دول الـ "بريكس" واالقتصادات الناشئة
 7302بشكل حصري المؤسسات في البلدان المصنفة "ناشئة متقدمة" أو "ناشئة ثانوية" أو "ناشئة"
من قبل صحيفة فاينانشال تايمز لألوراق المالية ،بما في ذلك بلدان الـ "بريكس" .وهذه هي المرة
األولى التي تشمل تصنيفات العام  033 7302جامعة مقابل  733مؤسسة في تصنيف العام الماضي
و 033مؤسسة في التصنيف في العامين الماضيين.
وفي تعليق على الموضوع ،قال الدكتور تود الرسن ،رئيس جامعة خليفة" :يدل التقدم الذي تشهده
الجامعة في التصنيفات العالمية المختلفة على الجهود الكبيرة ومستوى االبتكار الذي يظهره أعضاء
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الهيئة األكاديمية والطلبة لدينا ،كما يعتبر بعض أعضاء الهيئة األكاديمية والطلبة في جامعة خليفة من
أكثر ناشري البحوث في العالم العربي حيث يقومون بنشر نتائج أبحاثهم في المجالت العلمية الدولية
المرموقة وتستخدم أبحاثهم بشكل واسع كمرجعيات بحثية .وباإلضافة إلى ذلك ،فنحن نتمتع بموقع
الريادة في الدولة في إنتاج براءات االختراع ،ويعد هذا المستوى العالي من الملكية الفكرية ونقل
المعرفة أحد العوامل الدافعة لنجاحنا عالوة على مستوى االلتزام بنهج االبتكار الذي يظهره طلبتنا".
من جهته ،قال الدكتور عارف سلطان الحمادي ،مدير جامعة خليفة" :مرة أخرى ،تحصل جامعتنا
الفتية على تقييم عالمي مشرف بسبب إنجازاتها والتزامها بالجودة واالبتكار .لقد تم تأسيس جامعة
خليفة لتصبح مركزاً للبحوث واالبتكار في المنطقة ،حيث تعد السمعة الطيبة للجامعة التي تزداد بشكل
صاعد على المستوى الدولي دليالً على قدرة الجامعة على تحقيق الهدف من إنشائها وعلى الرؤية
السديدة للقيادة الرشيدة من خالل سعيها إلى تعزيز مكانة الدولة كمركز تكنولوجي مدفوعا ً باقتصاد
معرفي مستدام .مما ال شك فيه أن هذا اإلنجاز سيمثل حافزاً لطلبتنا وأعضاء الهيئتين األكاديمية
واإلدارية للعمل بجد للوصول إلى آفاق أبعد من أي وقت مضى من اإلبداع واالبتكار".
وقال فيل باتي ،المحرر في تصنيف "تايمز" العالمي للجامعات" :ال يعتبر الوصول إلى تصنيف
جامعات دول البريكس واالقتصادات الناشئة  7302باألمر السهل ،حيث يتم استخدام نفس مؤشرات
األداء الثالث عشرة الصارمة والشديدة التي يتم استخدامها في التصنيف العالمي الشامل للجامعات،
حيث يتوجب على المؤسسات أن تثبت معاييرها المرتفعة في األداء في مجاالت التدريس والبحوث
والجهود الدولية ونقل المعرفة وتتنافس مع الجامعات البحثية الرائدة األخرى في جميع أنحاء  03دولة
ذات االقتصادات الناشئة .نحن ال نقوم سوى بترتيب أفضل الجامعات في هذه المجموعة وذلك بهدف
جعل الوصول لقائمة أعلى  033مؤسسة إنجازاً كبيراً في حد ذاته وعليه فإنه يتوجب علينا أن نهنئ
جامعة خليفة بحرارة على هذا اإلنجاز".
ومع أكثر من  23براءة اختراع و 00مركزاً ومعهداً بحثيا ً متخصصا ً ونسبة طالبات تصل إلى ٪03
من المجموع العام للطلبة (ضعف المتوسط العالمي للمرأة في العلوم والتكنولوجيا) واثنين من طلبتها
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حاصلين على منحة "رودس" في عامين على التوالي ،تستمر جامعة خليفة في التميز على الخارطة
المحلية والدولية.
– انتهى –
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