
 

 التصنيف الدولي للجامعة
 ،* نشر في لندن ملحق تصنيفات الجامعات في العالم 2006في عام 

  من بين أفضل الجامعات 46وقد صّنف جامعة أوآالند في المرتبة الـ 
 .في العال

 
 :آما تم تصنيف جامعة أوآالند آذلك في مجاالت محددة مثل

 
  في مجال الطب الحيوي26تعادل المرتبة الـ  •
  في مجال اآلداب والعلوم اإلنسانية29تبة المر •
  في مجال العلوم االجتماعية33المرتبة  •
  في مجال التقنية43تعادل المرتبة  •
  في مجال العلوم58تعادل المرتبة  •
 

وقد حصلت آلية األعمال في جامعة أوآالند على جائزة التاج الثالثي 
من % 1 وهو إنجاز ال تحققه إال Equis, AACSB, AMBA لالعتماد

 .أفضل آليات األعمال في العالم
 

 شبكة عالمية
آما أن جامعة أوآالند هي الجامعة النيوزیلندیة الوحيدة في عضویة شبكات 

 Universitas 21جامعات البحث المرموقة عالميًا، وآذلك في مجموعة 
 .وفي اتحاد جامعات منطقة المحيط الهادي

 
 طنيرائدة في مجال األبحاث على المستوى الو

 .جامعة أوآالند هي الجامعة النيوزیلندیة الرائدة في مجال األبحاث
 

 في تقييم صندوق تمویل األبحاث على أساس األداء لعام 
2006 Performance Based Research Fund  الذي أجرته

فقط من % 18الحكومة النيوزیلندیة، حصلت جامعة أوآالند على 
 على المستوى الوطني، ولكنها حصلت الموظفين المؤهلين إلجراء األبحاث

من التمویل المخصص وجاءت في المرتبة األولى % 30على ما یزید عن 
في مجال التمویل القائم على أساس تقييم جودة األبحاث وإآمال برامج 

 . الدراسات العليا والدخل المتحصل عليه من األبحاث
 

 تستضيف الجامعة أربع مراآز وطنية لجودة األبحاث
 National Centres of Research Excellence  من بين سبع

وقد تأسست تلك المراآز من قبل الحكومة النيوزیلندیة . مراآز في نيوزیلندا
 .لتطویر البحث المبدع والعالمي

 
 إذ تعتبر. تعمل الجامعة بشكل فعال في مجال استغالل األبحاث تجاریًا

UniServices  أآبر مؤسسة من نوعها وهي الذراع التجاریة للجامعة
 مليون دوالر 70في آسيا وأستراليا، حيث أنها تحقق إیرادات تزید عن 

سنویًا من خالل االستغالل التجاري لخبرات الجامعة واألبحاث التي تجرى 
 70آما أن الباحثين العاملين في الجامعة یحصلون على ما یزید عن . فيها

قّدرت . لية لرعایة نشاطاتهممليون دوالر سنویًا من مؤسسات وطنية ودو
 مليارات 4مساهمة الجامعة في االقتصاد الوطني النيوزیلندي بما یزید عن 

 . دوالر سنویًا
 
 

 خریجون متميزون
یحظى خریجو جامعة أوآالند المتميزون بمناصب قيادیة في مختلف 

 . القطاعات العامة والخاصة في نيوزیلندا والبلدان األخرى
 

 :عة أوآالند المشهورینومن بين خریجي جام
 
 أناند ساتياناند، الحاآم العام لنيوزیلندا/ معالي  •
 هيلين آالرك، رئيسة وزراء نيوزیلندا/ معالي •
 دیم شان إلياس، رئيسة المحكمة العليا في نيوزیلندا/ معالي •
 جون هود، نائب رئيس جامعة أوآسفورد/ الدآتور  •
 یكروسوفتآریس ليدل، المدیر المالي، مؤسسة ما/ السيد  •
 

 : لمعرفة المزید عن جامعة أوآالند یرجى زیارة الموقع االلكتروني
www.auckland.ac.nz 

  nz.ac.auckland@contactus :البرید االلكتروني
Private Bag 92019, Auckland Mail Centre, 

Auckland 1142  
 نيوزیلندا 

 +64 9 373 7999: هاتف
 
 *www.thes.co.uk/worldrankings  
 )جب االشتراك لالطالع على التصنيفاتی(

 مقدمة حول جامعة أوآالند
 

، وهي تعتبر اليوم أآبر جامعة في نيوزیلندا، حيث تقدم أآبر مجموعة متنوعة من 1883تأسست جامعة أوآالند عام 
 طالب أجنبي جاؤوا 4,000  طالب منهم حوالي 38,000آما أنها أآبر جامعة في البالد، إذ یدرس فيها . التخصصات الدراسية

 . بلدًا من بلدان العالم80من حوالي


