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ابرهيم حيدر

س��ج��ل��ت ال���ج���ام���ع���ة األم���ي���رك���ي���ة ف��ي 
ب���ي���روت ت��ق��دم��ًا الف���ت���ًا ف���ي أح���دث 
ت���ص���ن���ي���ف ل����م����ؤس����س����ة ك����ي����و أس 
ل��ل��ج��ام��ع��ات ال��ع��ال��م��ي��ة، وه���ي إح��دى 
ال���م���ؤس���س���ات 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 

األول  ال��م��رك��ز  فاحتلت  ال��ج��ام��ع��ات، 
ب��ي��ن ج��ام��ع��ات ل��ب��ن��ان وح��ل��ت ثالثة 
ع���رب���ي���ًا، ع��ل��ى رغ����م أن���ه���ا ك���ان���ت في 
ال����م����رك����ز ال����ث����ان����ي ف�����ي ال��ت��ص��ن��ي��ف 
ال����س����اب����ق، ل��ك��ن��ه��ا ح���ق���ق���ت ان����ج����ازًا 

كبيرًا تمثل في تقدمها 40 نقطة 
ليسجل ترتيبها 228 عالميًا، وهو 
250 جامعة  ال��� بين  االكبر  التقدم 

التي دخلت في التصنيف.
أم����ا ج��ام��ع��ة ال���ق���دي���س ي��وس��ف، 
كبيرًا  تقدمًا  األخ��رى حققت  فهي 
ف��ح��ل��ت ف��ي ال��م��رك��ز ال��ث��ان��ي لبنانيًا 
وح������ج������زت م����وق����ع����ًا ب���إس���م���ه���ا ب��ي��ن 
ال���ج���ام���ع���ات ال���ع���ال���م���ي���ة ف��ح��ل��ت ف��ي 
احتلت  فيما  عالميًا.   491 ال��م��رك��ز 
الجامعة اللبنانية األميركية المركز 
المركز  ف��ي  وحلت  لبنانيًا،  الثالث 

651 عالميًا.
وت���ص���درت ع��رب��ي��ًا ج��ام��ع��ة الملك 
فهد للبترول والمعادن، فحلت في 
المركز األول وهي جامعة تخصصية 
في مجاالت العلوم والهندسة، فيما 
احتلت جامعة الملك سعود المركز 

الثاني عربيًا.
والالفت وفق التصنيف الجديد 
كيو  لمؤسسة  الثالثة  نسخته  في 
ع��دة  م��ج��االت  وال����ذي يشمل  أس، 
أك��ادي��م��ي��ة وب��ح��ث��ي��ة وع��ل��م��ي��ة، ال��ى 
ع���دد األس���ات���ذة م��ق��ارن��ة ب��ال��ط��الب، 
واس���������م ال����ج����ام����ع����ة ل�������دى ال���ق���ط���اع 

ال����خ����اص، أن ال��ج��ام��ع��ة األم��ي��رك��ي��ة 
صنفت أول���ى ع��رب��ي��ًا ف��ي م��ا يتعلق 
ب��ال��ص��ي��ت ال��وظ��ي��ف��ي ل���دى ال��ق��ط��اع 
ال�����خ�����اص، م����ا ي���ع���ك���س ال��م��س��ت��وى 
ال��ع��ال��ي ل��ل��ط��الب وه��ي��ئ��ة ال��ت��دري��س 
AUB. كما حلت ال� واإلدارة في ال�
�في المركز الثاني عربيًا بين  AUB
الجامعات الخاصة من ناحية نسبة 

 بالطالب.
ً
عدد االساتذة مقارنة

وك���������ان واض������ح������ًا ف������ي ت��ص��ن��ي��ف 
ل���ل���ج���ام���ع���ات،  ال���ع���ال���م���ي  ك���ي���و اس 
اح����ت����الل م��ع��ه��د م��اس��ات��ش��وس��ت��س 

في  األول����ى  المرتبة  للتكنولوجيا 
ال���ع���ال���م ل��ل��س��ن��ة ال��خ��ام��س��ة ت��وال��ي��ًا، 
ث���م ج��ام��ع��ة س��ت��ان��ف��ورد األم��ي��رك��ي��ة 
ث���ان���ي���ة ع���ال���م���ي���ًا، ف��ج��ام��ع��ة ه���ارف���رد 
ث��ال��ث��ة، وح��ل��ت ج��ام��ع��ة ك��اي��م��ب��ردج 
كاليفورنيا  وم��ع��ه��د  ع��ال��م��ي��ًا  راب��ع��ة 
في   )CALTECH( ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
المرتبة الخامسة عالميًا. أما الالفت 
ف��ه��و ت��ق��دم ال��ج��ام��ع��ات ال��س��ع��ودي��ة 
ع��ال��م��ي��ًا ف��ت��ق��دم��ت اف���ض���ل ج��ام��ع��ة 
ال��س��ع��ودي��ة،  ال��ع��رب��ي��ة  المملكة  ف��ي 
ل���ل���ب���ت���رول  ف����ه����د  الملك  ج����ام����ع����ة 

ب��ع��ش��رة   ، )KFUPM( وال������م������ع������ادن
في   189 ال��� المرتبة  لتحتل  مراكز، 
الملك  ج��ام��ع��ة  ح��ل��ت  ف��ي��م��ا  العالم. 
ال���227 عالميًا،  سعود، في المرتبة 
 ، )KAU(  وجامعة الملك عبد العزيز
ال��م��رك��ز 283. وي���الح���ظ وف��ق  ف���ي 
ج��ام��ع��ة  أن  ال����ج����دي����د  ال���ت���ص���ن���ي���ف 
س��ت��ان��ف��ورد ت��ق��دم��ت ع��ل��ى ج��ام��ع��ة 
ك��اي��م��ب��ري��دج، وح��ل��ت م��ك��ان��ه��ا بين 
ال���ث���الث األول�������ى، فيما  ال���ج���ام���ع���ات 
المتحدة  الواليات  جامعات  احتلت 
المراتب الثالث األولى للمرة األولى 

ووف����ق   .2004 ت��ص��ن��ي��ف��ات  م���ن���ذ 
بيانات كيو أس، سجلت جامعات 
الجنوبية  وك��وري��ا  والصين  روس��ي��ا 
واليابان تقدمًا في التصنيف، فيما 
تراجعت جامعات المملكة المتحدة 

والمانيا وإيطاليا.
وت���ض���م���ن ت���ص���ن���ي���ف ك���ي���و أس 
ال��ج��دي��د 916 ج��ام��ع��ة، ب��ع��دم��ا ك��ان 
800 شمل  ق��د  السابق  التصنيف 

جامعة حول العالم.
الجديد  التصنيف  على  وتعليقًا 
��ق رئ��ي��س 

ّ
ل��م��ؤس��س��ة ك��ي��و أس، ع��ل

فضلو  الدكتور  األميركية  الجامعة 
لع على 

ّ
خوري فقال: ُيفرحني أن أط

تصنيف QS المرموق وعلى تأكيده 
للتعليم  مؤسسة  كأفضل  اعتبارنا 
العالي في لبنان، وواحدة من أفضل 
ثالث مؤسسات للتعليم العالي في 
من  فقط  جامعتان  ال��ع��رب��ي.  ال��ع��ال��م 
ب��ي��ن أف��ض��ل خ��م��س��م��ئ��ة ج��ام��ع��ة في 
قتا في التصنيف تحسنًا 

ّ
العالم حق

قناه. 
ّ
حق بالذي  شبيهًا  دراماتيكيًا 

ومع أن هذه التصنيفات ال تعُكس 
كل األثر الهائل للجامعة األميركية 
في بيروت على لبنان والعالم العربي 
وال��ُم��ج��ت��م��ع ال����ُدول����ي ك��ك��ل وال كل 
فإنها  إليهم،  التي تضيفها  القيمة 
بمثابة تأكيد على تقّدمنا المستمر 
اعتبارنا  على  اإلج��م��اع  تحقيق  نحو 
واح������دة م���ن أف���ض���ل ال��ج��ام��ع��ات في 

العالم.

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

ثالث جامعات لبنانية تقدمت يف تصنيف كيو أس العاملي
األميركية 228 عامليًا واليسوعية 491 واللبنانية األميركية 651

مبنى الجامعة األميركية في بيروت.
تقدمت جامعة 

 الملك فهد للبترول 
  (KFUPM)  والمعادن

عشرة مراكز، لتحتل المرتبة 
الـ 189 في العالم

تقدمت جامعات لبنانية في تصنيف 
Quacquarelli Symonds للجامعات 

في العالم للسنة 2016 - 2017. فللمرة 
األولى تدرج جامعات لبنانية في قائمة 

الجامعات العالمية.




