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األميركية واليسوعية و LAUواللبنانية تتقدم يف التصنيفات الدولية
وجامعات لبنانية جديدة أدرجت يف تقويم للمحتوى على اإلنترنت
تقدمت مؤسسات التعليم العالي اللبنانية في التصنيفات الدولية ،ودخلت جامعات
جديدة في قائمة أحد التصنيفات ،وإن كان تقويمها جرى على أساس معيار واحد .في حين
بقي عدد من الجامعات في موقعه الثابت على رغم اختالف مرجعية التقويم.

نماذج من مراكز جامعات في تصنيف ..webometrics

ابراهيم حيدر

ال ي�ع�ن��ي دخ� ��ول ج��ام �ع��ات ح��دي�ث��ة
في التصنيفات الدولية دليل نقلة
نوعية في ج��ودة التعليم لديها ،إذ
أن بعض التصنيفات ت�ش��دد على
معايير ال عالقة لها بالبحوث العلمية،
فتصنيف  Webometricsالعالمي
األخ �ي��ر ل�ل�ج��ام�ع��ات ال ��ذي ص ��در في
ك��ان��ون الثاني الماضي أدخ��ل أكثر
من  20جامعة لبنانية ضمن الئحة
ال �ج��ام �ع��ات ال �ع��رب �ي��ة ،وه� ��و ي �ه��دف
ف ��ي األس � � ��اس ال� ��ى ح ��ض ال �ج �ه��ات
األك��ادي �م �ي��ة ف��ي ال�ع��ال��م ل�ت�ق��دي��م ما

ل��دي�ه��ا م��ن أن�ش�ط��ة علمية تعكس
م �س �ت��واه��ا ال �ع �ل �م��ي ال �م �ت �م �ي��ز ع�ل��ى
االنترنت .وهذا التصنيف ال يهدف
الى تقويم الجامعات وفق الجودة أو
المكانة العلمية لكل جامعة وإنما
هو بمثابة المؤشر اللتزام الجامعات
ب��االس �ت �ف��ادة م��ن االن �ت��رن��ت ل�ع��رض
م��ا لديها لكي تتم االس�ت�ف��ادة منه
من قبل اآلخرين .وإذا ما أرادت أي
جامعة إحراز تقدم في هذا الترتيب
ف � ��إن ع �ل �ي �ه��ا أن ت �ع �ي��د ال �ن �ظ��ر ف��ي
محتوياتها على اإلنترنت لتتناسب
م ��ع م�ك��ان�ت�ه��ا ال�ع�ل�م�ي��ة وس �ت �ج��د أن
م��رك��زه��ا ف��ي ال�ت�ق��وي��م ق��د تغير إل��ى

األفضل في التصنيفات التالية.
س � � � �ن � � � �ج � � � ��د ف � � � � � � ��ي ت� � �ص� � �ن� � �ي � ��ف
 Webometricsال��ذي يصدر في
إسبانيا عن مجلس البحث العلمي،
وال��ذي يختلف ع��ن تصنيفي "كيو
أس" وش �ن �غ �ه��اي ال�ع��ال�م�ي�ي��ن على
س�ب�ي��ل ال �م �ث��ال ،أن ��ه ن �ظ��ام مختلف
ف��ي ال�ت�ق��وي��م ي��ؤخ��ذ ع�ل��ى القيمين
عليه ع��دم تدقيقهم ف��ي مضمون
ال� �م� �ح� �ت ��وى ،ع� �ل ��ى رغ� � ��م أن ي�ن�ش��ر
تقويمه ألك�ث��ر م��ن  12000جامعة
وي �غ �ط��ي أح �ي��ان��ًا  20أل� ��ف ج��ام �ع��ة،
لكن ثغرته تبقى في اعتماده على
معيار واح��د ب�ه��دف تحسين وج��ود
م��ؤس�س��ات التعليم ال�ع��ال��ي والبحث
العلمي على اإلنترنت ،فيما يستند
"كيو أس" على جودة البحث وجودة
التعليم وتوظيف المتخرجين وهيئة
التدريس والنظرة العالمية للجامعة
وغ �ي��ره��ا .أم ��ا "ش �ن �غ �ه��اي" فيعتمد
ع�ل��ى ح�ج��م ال�ج��ام�ع��ة ون��وع�ي��ة أع�ض��اء
الهيئة التعليمية وج ��ودة التعليم
وم �خ��رج��ات ال �ب �ح��ث ال �ع �ل �م��ي ،حيث
ل ��م ي �ت �ض �م��ن ت�ص�ن�ي�ف��ه األخ� �ي ��ر أي
ج��ام �ع��ات ل�ب�ن��ان�ي��ة .ول ��ذا وج��دن��ا أن
ع��ددًا م��ن الجامعات اللبنانية أدرج
ف� ��ي ت �ص �ن �ي��ف webometrics
األخير ،وهي غير مدرجة على لوائح
ال �ت �ص �ن �ي �ف��ات ال �ع��ال �م �ي��ة األخ� � ��رى.
لكن خطوة إدراج �ه��ا تعتبر اعترافًا
بالجامعات اللبنانية وانتشارها ،وإن
ك��ان التقويم فيه التباسات كثيرة
ح ��ول ت �ق��دم ج��ام �ع��ات ع�ل��ى ح�س��اب
أخرى.

أدرج� ��ت ال�ج��ام�ع��ة األم�ي��رك�ي��ة في
ب � �ي� ��روت ب� �ي ��ن أف� �ض ��ل  50ج��ام �ع��ة
ف ��ي ال �ع��ال��م ال �ع��رب��ي ف ��ي ال�ت�ص�ن�ي��ف
األس �ب��ان��ي ع��ن م�ح�ت��وى ال�ن�ش��ر على
اإلن � �ت � ��رن � ��ت ،ف �ح �ل ��ت ف � ��ي ال �م��رت �ب��ة
الخامسة عربيًا والمرتبة  826عالميًا،
فيما جاءت جامعة الملك سعود في
المرتبة األول��ى عربيًا و 383عالميًا.
وحلت الجامعة اللبنانية األميركية
ف ��ي ال �م��رت �ب��ة  25ع��رب �ي��ًا وال � � ��2000
ع��ال�م�ي��ًا ،وج��ام�ع��ة ال�ق��دي��س يوسف
في المرتبة  32عربيًا و 2197عالميًا،
فيما ج��اء ترتيب الجامعة اللبنانية
في المركز  42عربيًا و 2343عالميًا.
وهذه الجامعات األربع أدرجت في
أك �ث��ر م��ن تصنيف ج��ام�ع��ي ،أب��رزه��ا
"ك� �ي ��و أس" .ل �ك��ن ال ��الف ��ت إدراج
ج��ام �ع��ات ل�ب�ن��ان�ي��ة وع��رب �ي��ة ج��دي��دة
ف� ��ي ت �ص �ن �ي��ف webometrics
ف ��ي ال �ت��رت �ي��ب ال �ع��ال �م��ي ،م ��ن دون
ش� ��رح دق �ي ��ق ل �م �ض �م��ون ال �م �ح �ت��وى
ال��ذي تقدمه بعض الجامعات على
اإلنترنت ،من بينها الجامعة اللبنانية
الدولية التي جاءت في المرتبة 67
عربيًا و 2832عالميًا ،متقدمة على
جامعة البلمند التي حلت في المركز
 95عربيًا و 3520عالميًا .وج��اءت
ج��ام�ع��ة ب �ي��روت ال�ع��رب�ي��ة ف��ي المركز
 101و ،3609تلتها ج��ام�ع��ة ال��روح
ال �ق��دس – ال�ك�س�ل�ي��ك ف��ي المرتبة
 140و  4315ع��ال �م �ي��ًا ،ث��م ج��ام�ع��ة
سيدة اللويزة في المركز  193عربيًا
و 5815عالميًا .وفي الترتيب أيضًا
بين  200و 300عربيًا نجد الجامعة

األن �ط ��ون �ي ��ة وال �ج ��ام �ع ��ة األم �ي��رك �ي��ة
ل �ل �ع �ل��وم وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا وج��ام �ع��ة
الشرق األوسط والجامعة األميركية
للتكنولوجيا وال�ج��ام�ع��ة ال�ح��دي�ث��ة،
ث��م ج��ام�ع��ة ه��اي�ك��ازي��ان ف��ي المرتبة
 302وال�ج��ام�ع��ة ال�ع��رب�ي��ة المفتوحة
 ،323وال �م �ع �ه��د ال �ع��ال��ي ل��أع �م��ال
 365والجامعة األميركية للثقافة
وال�ت�ع�ل�ي��م  400وت��رت�ي�ب�ه��ا 13628
عالميًا ،فجامعة الحكمة في المرتبة
 400عربيًا ،ث��م الجامعة اإلسالمية
 498وج��ام�ع��ة ال�ك�ف��اءات والجامعة
ال �ك �ن��دي��ة .وي �ب �ل��غ ع� ��دد ال �ج��ام �ع��ات
العربية ال�م��درج ف��ي ه��ذا التصنيف
 989جامعة ومعهد عربيين.
وي �ع �ت �م��د ه � ��ذا ال �ت �ص �ن �ي��ف ع�ل��ى
ق �ي ��اس أداء ال �ج��ام �ع��ات م ��ن خ��الل
مواقعها االلكترونية ضمن معايير
ي�ق��دم�ه��ا ال �م �ح �ت��وى ،وت�س�ت�ن��د ال��ى
الحجم بنسبة  ،%20ث��م مخرجات
ال �ب �ح��ث ب �ش �ق �ي��ه :ال �م �ل �ف��ات ال �ث��ري��ة
وع �ل �م��اء غ��وغ��ل ب�ن�س�ب��ة  %15لكل
منهما ،وأخ�ي�رًا األث��ر م��ن خ��الل رؤي��ة
ال��راب��ط بنسبة  ،%50م��ا يعني أن
تقويم الجامعات العربية ال يستند
ال ��ى ال�ب�ح��ث ال�ع�ل�م��ي ،وه ��و م��ا جعل
بعض الجامعات تركز على محتوى
م��واق �ع �ه��ا اإلل �ك �ت ��رون �ي ��ة ل�ت�ح�س�ي��ن
تصنيفها في هذا التقويم.
وف � ��ي ال �م �ق ��اب ��ل ،ك ��ان ��ت ف��رض��ت
ج ��ام� �ع ��ات ل �ب �ن��ان �ي��ة ح� �ض ��وره ��ا ف��ي
ال �ت �ص �ن�ي�ف��ات ال��دول �ي��ة ع �ن��د إدراج
 10ج ��ام � �ع ��ات م �ن �ه ��ا ع� �ل ��ى ق��ائ �م��ة
ت �ص �ن �ي��ف (ك � �ي� ��و أس) ال �ع��ال �م �ي��ة

""Quacquarelli Symonds
ل�ل�ج��ام�ع��ات ال�ع��رب�ي��ة ل�ل�ع��ام - 2015
 .2016فحافظت الجامعة األميركية
ف ��ي ب �ي ��روت ( )AUBع �ل��ى م��رك��زه��ا
األول ضمن ج��ام�ع��ات لبنان وحلت
ث��ان�ي��ة ف��ي منطقة ال �ش��رق األوس��ط
وش�م��ال أفريقيا .ودخ��ل التصنيف
 10ج��ام �ع��ات ل�ب�ن��ان�ي��ة ض�م��ن قائمة
ال� 100جامعة عربية ،و 5ضمن قائمة
الخمسين األول��ى ،فاحتلت الجامعة
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة األم �ي��رك �ي��ة ال �م��رك��ز ،15
تلتها جامعة القديس يوسف في
المركز  ،17ثم البلمند في المرتبة
 ،28فالجامعة اللبنانية  ،31جامعة
س�ي��دة ال�ل��وي��زة  ،38جامعة بيروت
العربية  ،39جامعة ال��روح القدس-
الكسليك  ،61جامعة رفيق الحريري
(الكندية)  ،71والجامعة األنطونية
في المرتبة .91
وج� � � � ��اء ت� �ص� �ن� �ي ��ف "ك� � �ي � ��و أس"
ل�ل�ج��ام�ع��ات ال �ع��رب �ي��ة ح�ي�ن�ه��ا م�ك�م��الً
ل �ل �ت �ص �ن �ي��ف ال� �ع ��ال� �م ��ي ل �ل �ج��ام �ع��ات
باستخدام منهجية تقويم تعتمدها
ال �م��ؤس �س��ة م ��ن خ � ��الل  9م �ع��اي �ي��ر،
ب��اإلض��اف��ة ال��ى ال �ف��رص وال�ت�ح��دي��ات
ال �ت��ي ت��واج�ه�ه��ا ال �ج��ام�ع��ات إقليميا
وع��ال �م �ي��ًا ،ف �ض� ً�ال ع��ن ال �ت �ف��وق ال��ذي
حققته .وه��و يختلف ع��ن تصنيف
 ،webometricsم� ��ا ي �ع �ن��ي أن
التركيز يجب أن يكون على البحث
العلمي.
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