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ثالث جامعات لبنانية يف تصنيف كيو اس العاملي 2018
األميركية واليسوعية بين أفضل 500 جامعة عامليًا 

ابراهيم حيدر 

أدرجت الجامعة األميركية وجامعة 
ال���ق���دي���س ي���وس���ف ض���م���ن ق��ائ��م��ة 
العالم،  في  األفضل  ال���500 جامعة 
األول�����ى ف���ي ال��م��رك��ز 235 ع��ال��م��ي��ًا، 
الفئة 491 – 500،  ف��ي  وال��ث��ان��ي��ة 
ف��ي��م��ا اح��ت��ل��ت ال��ج��ام��ع��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة 
األميركية المركز في الفئة 601 – 

.650
الجامعة  ُص��ّن��ف��ت  ال��م��ق��اب��ل،  ف��ي 
األم���ي���رك���ي���ة ض���م���ن م���ع���ي���ار أف��ض��ل 
العمل  ألصحاب  اجتذابًا  الجامعات 
في  األف��ض��ل  متخرجيها،  لتوظيف 
المنطقة ومن بين أفضل الجامعات 
أربعين  م��ن  قفزة  وحققت  عالميًا، 
نقطة في هذا التصنيف منذ العام 
��ت ف���ي ال��م��رت��ب��ة 41

ّ
ال��م��اض��ي. ف��ح��ل

السنة في تصنيف كيو اس  ه��ذه 
ف المتخرجين، 

ّ
العالمي لنسبة توظ

ك��م��ا ح��ل��ت ف��ي ال��م��رت��ب��ة األول����ى في 
مينا  منظومة  ودول  العربي  العالم 
أفريقيا(،  األوسط وشمال  )الشرق 

وذلك للعام الثاني تواليًا.
وس���ج���ل���ت ال���ج���ام���ع���ة األم���ي���رك���ي���ة 
ت��ق��دم��ًا الف��ت��ًا ف��ي أح����دث تصنيف 
ل��ل��ج��ام��ع��ات  ك���ي���و أس  ل���م���ؤس���س���ة 
المؤسسات  إح��دى  وه��ي  العالمية، 
ال����م����رم����وق����ة وأك����ث����ره����ا ن�����ف�����وذًا ف��ي 
م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ت��ص��ن��ي��ف ال��ج��ام��ع��ات، 
ب��ي��ن  األول  ال�����م�����رك�����ز  ف����اح����ت����ل����ت 
عربيًا  ثالثة  وحلت  لبنان  جامعات 
ل��ل��ب��ت��رول  ب��ع��د ج��ام��ع��ة الملك ف��ه��د 
)KFUPM(  األول������ى  وال��������م��������ع��������ادن
ع��رب��ي��ًا ف��ي ال��م��رت��ب��ة 173، وج��ام��ع��ة 
العربية  المملكة  في  سعود  الملك 
عالميًا   221 المركز  في  السعودية 
والثانية عربيًا، لكنها حققت انجازًا 
ك���ب���ي���رًا ب��ح��ص��ده��ا ن���ق���اط���ًا ج���دي���دة 
مكنتها من التقدم في التصنيف. 
وج����اءت ج��ام��ع��ة ال��م��ل��ك ع��ب��د العزيز 
األميركية  الجامعة  بعد  السعودية 
في المركز 267 عالميًا. أما جامعة 

ال���ق���دي���س ي���وس���ف، ف��ه��ي األخ����رى 
ح��ق��ق��ت ت��ق��دم��ًا ك��ب��ي��رًا ف��ح��ل��ت في 
المركز الثاني لبنانيًا وحجزت موقعًا 
العالمية  ال��ج��ام��ع��ات  ب��ي��ن  ب��إس��م��ه��ا 
ف��ح��ل��ت ف���ي ال��م��رك��ز 491 ع��ال��م��ي��ًا، 
وحصدت نقاطًا مهمة في المعايير 
المتبعة في التصنيف. فيما احتلت 
الجامعة اللبنانية األميركية المركز 
المركز  ف��ي  وح��ل��ت  لبنانيًا،  الثالث 
ع��دة  ب��ن��ق��اط  متقدمة  عالميًا   601

عن العام الماضي.
وي���ش���م���ل ت��ص��ن��ي��ف ك����ي����و- إس 
ل�����ل�����ج�����ام�����ع�����ات ت�����ق�����وي�����م�����ات ع����ام����ة 
وت����ص����ن����ي����ف����ات م����وض����وع����ي����ة ع��ل��ى 
ال���م���س���ت���وى ال���ع���ال���م���ي واإلق���ل���ي���م���ي. 
التصنيف من  وقد صممت معايير 
للجوانب  وف��ق��ًا  األداء  ت��ق��وي��م  أج���ل 
ال��رئ��ي��س��ي��ة ال��م��ه��م��ة ض��م��ن رس��ال��ة 
ال����ج����ام����ع����ات ودوره�������������ا، وت���ش���م���ل: 
ال���ت���دري���س، ال��ب��ح��ث، وال��ت��وظ��ي��ف، 
واالن���ت���ش���ار ع��ل��ى م��س��ت��وى ال��ع��ال��م. 
وك�������ذل�������ك م�����س�����ت�����وى م�������ا ت���ق���دم���ه 

الجامعات الحديثة. 

وف��������ي ال�����ج�����وان�����ب ال���ت���ف���ص���ي���ل���ي���ة 
ل���ل���ت���ص���ن���ي���ف ال���������ذي ي���ع���ت���م���د ع��ل��ى 
6 خ��الل  م��ن  الجامعات  أداء  تقويم 

م��ع��اي��ي��ر، م���ن ب��ي��ن��ه��ا ال��س��م��ع��ة ل��دى 
إلى  إضافة   ،)%10( العمل  صاحب 
االقتباسات المستخدمة من أعضاء 
نسبة   ،)%20( ال���ت���دري���س  ه��ي��ئ��ة 
إلى الطالب  التدريس  أعضاء هيئة 
األج���ان���ب  ال��ط��ل��ب��ة  ن��س��ب��ة   ،)%20(
ه��ي��ئ��ة  أع������ض������اء  ون����س����ب����ة   ،)%5(
إضافة  األج��ان��ب )%5(،  ال��ت��دري��س 
 ،)%40( األك��ادي��م��ي��ة  السمعة  ال��ى 
طرح أسئلة في ما يتعلق بالتوظيف، 
مثل "كم تشتهر مؤسسات التعليم 
ال���ع���ال���ي ب���ي���ن أص����ح����اب ال���ع���م���ل؟"، 
"وه�������ل ه������ذه ال���م���ؤس���س���ات ت���خ���ّرج 
ونظر  العالية؟".  اإلنجازات  أصحاب 
المتخرجين  تواصل  إل��ى  التصنيف 
الجدد مع أصحاب العمل واجتذابهم 
ل��ه��م م��ن ح��ي��ث ف���رص ال��ع��م��ل. وق��د 
ت����م ت��ص��ن��ي��ف ال���ج���ام���ع���ة األم��ي��رك��ي��ة 
ف��ي ب��ي��روت وف��ق بيان لها، م��ن بين 
م����ؤس����س����ات ت���ع���ل���ي���م ع������ال ن��خ��ب��وي��ة 

ف��ي ال��ع��ال��م م��ث��ل ج��ام��ع��ات شيكاغو 
 )22( وب��ن��س��ي��ل��ف��ان��ي��ا   )21 )ال��م��رت��ب��ة 
وم��ي��ش��ي��غ��ان )25( ون����ورث وس��ت��رن 
 )43( وب����راون   )34( ودي����وك   )32(
ميلون  وك��ارن��ي��غ��ي   )51( وب��وس��ط��ن 

)55( وجونز هوبكنز )64(.
ال���ت���ص���ن���ي���ف 900 وق�������د ش����م����ل 

مؤسسة للتعليم العالي، لكنه صّنف 
26 ومنها  بينها  األرف���ع  الخمسمئة 

مؤسسة للتعليم العالي في منطقة 
ال��ش��رق األوس����ط وش��م��ال أف��ري��ق��ي��ا. 
وفي لبنان، كانت الجامعة األميركية 
وجامعة القديس يوسف وحيدتين 
ال���500 جامعة  في التصنيف ضمن 
األول�����ى ف���ي ال���ع���ال���م. أم����ا ف���ي ال��ع��ال��م 
العربي، فبعد أربع جامعات سعودية 
ت مصر 

ّ
تمثل ال���500 جامعة،  ضمن 

في التصنيف بجامعتين ضمن فئة 
األميركية في  الجامعة  ال���500، هما 
متراجعة   395 المركز  ف��ي  القاهرة 
عن تصنيف العام الماضي، وجامعة 
 .490 -  481 ال��ف��ئ��ة  ف���ي  ال���ق���اه���رة 
وف����ي االم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة ال��م��ت��ح��دة، 

اح���ت���ل���ت ج���ام���ع���ة اإلم���������ارات ال��م��رك��ز 
األميركية  وال��ج��ام��ع��ة  عالميًا،   390
411 الفئة  في  المركز  الشارقة  في 
 –  451 خ��ل��ي��ف��ة  وج��ام��ع��ة   ،420  –
المركز  قطر  جامعة  واحتلت   .460
ال���ج���ام���ع���ات م��ن  ام�����ا  349 ع���ال���م���ي���ًا. 
األخ������رى، فاحتلت  ال��ع��رب��ي��ة  ال�����دول 
ج��ام��ع��ة ال��ك��وي��ت ال��م��رك��ز ف��ي الفئة 
بين 651 – 700، جامعة بغداد بين 
501 – 550 وجامعة الكوفة 601 – 
650، جامعة األردن 551 – 600، 
وجامعة األردن للعلوم والتكنولوجيا 
601 – 650. كما دخلت التصنيف 
ج��ام��ع��ات إي��ران��ي��ة منها واح����دة بين 
ال������500 األول�����ى ع��ال��م��ي��ًا، وك���ذل���ك 5
ج���ام���ع���ات اس���رائ���ي���ل���ي���ة ف����ي الئ��ح��ة 
في  العبرية  الجامعة  بينها  ال�����500 

القدس في المركز 145.
وب����ي����ن����م����ا ت�������ص�������درت ال����ج����ام����ع����ة 
األميركية في بيروت المرتبة األولى 
في منطقة الشرق األوس��ط وشمال 
أف���ري���ق���ي���ا، ف����ي ت��ص��ن��ي��ف ك���ي���و اس 
ال��ج��ام��ع��ات  ال��ع��ال��م��ي 2018 ألف��ض��ل 
اج��ت��ذاب��ًا ألص��ح��اب ال��ع��م��ل لتوظيف 
م���ت���خ���رج���ي���ه���ا، ان���ط���الق���ًا م����ن س��م��ع��ة 
أصحاب  ل��دى  التعليمية  المؤسسة 
ال���ع���م���ل، ون���ت���ائ���ج ع��م��ل ال��م��وظ��ف��ي��ن 
ال��م��ت��خ��رج��ي��ن، ل��ت��ح��دي��د ال��ج��ام��ع��ات 
ق��درة  المتخرجين  أك��ث��ر  تنتج  ال��ت��ي 
ع��ل��ى إح������داث ال��ت��غ��ي��ي��ر ف���ي ال��ع��ال��م، 
مع  التعليمية  المؤسسات  وعالقات 
الشركاء الخارجيين، ونسبة توظيف 
ف�������إن 4 ج���ام���ع���ات  ال����م����ت����خ����رج����ي����ن، 
م���ن ال����والي����ات ال��م��ت��ح��دة األم��ي��رك��ي��ة 
ت���ص���درت ال��ت��ص��ن��ي��ف ال��ج��دي��د ه��ي: 
معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا 
األول عالميًا تليه جامعة ستانفورد 
ال��ث��ان��ي��ة، ه���ارف���رد ث��ال��ث��ة ع��ال��م��ي��ًا، ثم 
في  للتكنولوجيا  كاليفورنيا  معهد 

المرتبة الرابعة عالميًا.

ibrahim.haidar@annahar.com.lb
Twitter: @ihaidar62
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