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 7جامعات لبنانية يف تصنيف  QSبين األلف عاملي ًا
األميركية  244واليسوعية  561و LAUوالبلمند 581
ابراهيم حيدر

ح��اف�ظ��ت ال�ج��ام�ع�ت��ان األم �ي��رك �ي��ة ف��ي ب�ي��روت
 AUBوال �ق ��دي ��س ي��وس��ف  USJوال �ج��ام �ع��ة
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة األم �ي��رك �ي��ة  LAUوال �ب �ل �م �ن��د على
م��راك��زه��ا ب�ي��ن ال�ج��ام�ع��ات ال�ع��ال�م�ي��ة ،وادرج ��ت
ف��ي تصنيف م��ؤس�س��ة ك�ي��و أس البريطانية
العالمية المتخصصة بالتعليم ال�ع��ال��ي )QS
 )Quacquarelli Symondsللسنة 2020
بين أف�ض��ل أل��ف جامعة ف��ي ال�ع��ال��م ،فاحتلت
األول ��ى ال�م��رك��ز  244وال�ث��ان�ي��ة ال�م��رك��ز ،561
والثالثة في المرتبة  ، 581في حين حجزت
 4ج��ام�ع��ات لبنانية أخ��رى م��رك�زًا بين أفضل
أل ��ف ج��ام�ع��ة ع��ال�م�ي��ة ،وه ��ي ،ج��ام�ع��ة البلمند
في المرتبة بين  ،590 – 581وجامعة الروح
ال�ق��دس – الكسليك ف��ي المرتبة بين 601-
 ،650وج��ام�ع��ة ب �ي��روت ال�ع��رب�ي��ة ف��ي المرتبة
 ،1000 801وسيدة اللويزة في المركز بين ،1000 – 801وه ��و ال �م��رك��ز ن�ف�س��ه ل�ه��ا في
تصنيف .2019
خ��رج��ت الجامعة اللبنانية م��ن التصنيف،
وهي التي كان تصنيفها يحتل موقعًا متقدمًا
ف��ي تصنيف ال�ج��ام�ع��ات العربية ف��ي المرتبة
 26عربيًا .وقد تمكنت الجامعة األميركية من
حجز موقعها م��ع ت��أخ��ر  5درج ��ات ،م��ن 237
في تصنيف العام الماضي إل��ى  ،244وذلك
بسبب بعض التراجع في المجال البحثي ،فيما
بقيت جامعة القديس يوسف ضمن تصنيف
ما بين  590 - 561عالميًا .وتقدمت جامعتا
 LAUوال�ب�ل�م�ن��د ال ��ى ال �م��وق��ع ت�ح��ت ال � �ـ.600
واستند التصنيف للسنة  2020على عدد من
المعايير ب��أوزان متفاوتة ويعتمد على تقويم
أداء الجامعات من خاللها ،حيث تستخدم QS
ً
استنادا إلى مشاركة أكثر
السمعة األكاديمية
من  94ألف أكاديمي في االستطالع ،وسمعة
جهة العمل ،اس�ت�ن� ً�ادا إل��ى مشاركة أكثر من
 44ألف جهة عمل في استطالع حول العالقة
بين المؤسسة وقابلية توظيف المتخرجين،

الجامعات اللبنانية في الئحة .2020

واالستشهادات لكل هيئة تدريس لقياس
األث ��ر ال�ب�ح�ث��ي ،وي�ق�س��م ع��دد االس�ت�ش�ه��ادات
ال�ت��ي حصلت عليها أوراق بحثية م��ن إح��دى
الجامعات في فترة خمس سنوات على عدد
أعضاء هيئة التدريس في المؤسسة ،إضافة
إلى نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطالب،
ونسبة أعضاء هيئة التدريس األجانب ،وهذا
المؤشر األخير تقدمت به الجامعات السعودية
واإلم � ��ارات� � �ي � ��ة ب �ف �ض��ل إم� �ك ��ان ��ات� �ه ��ا ،ون �س �ب��ة
ال�ط�لاب األج��ان��ب ف��ي الجامعات .وق��د استند
االس�ت�ط�لاع الجديد على السمعة إض��اف��ة إلى
االقتباسات واالستشهادات المستخدمة من
أعضاء هيئة التدريس .ونظر التصنيف إلى
تواصل المتخرجين الجدد مع أصحاب العمل
واجتذابهم لهم من حيث فرص العمل.
ب �ق �ي��ت ال �ج ��ام �ع ��ة األم� �ي ��رك� �ي ��ة وال �ج��ام �ع��ة
ال�ي�س��وع�ي��ة وال�ل�ب�ن��ان�ي��ة االم�ي��رك�ي��ة والبلمند

متقدمة ضمن معيار أفضل الجامعات اجتذابًا
ألص�ح��اب العمل لتوظيف متخرجيها .لكن
االميركية تراجعت الى المركز الثالث عربيًا،
وج��ام�ع��ة ال�ق��دي��س ي��وس��ف ال��ى ال�م��رك��ز ال �ـ15
عربيًا واللبنانية االميركية  16والبلمند 17
وال��روح القدس  ،19ما يعني أن  5جامعات
لبنانية ضمن أفضل  20جامعة عربية .وغابت
ال�ج��ام�ع��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ع��ن الئ �ح��ة االل ��ف جامعة
ول��م تعد بين الجامعات ال �ـ 50عربيًا .وبقيت
األميركية في المركز األول بين جامعات لبنان
تلتها جامعة القديس يوسف ثم اللبنانية
األميركية .أم��ا عربيًا فاحتلت جامعة الملك
عبد العزيز السعودية المركز األول متقدمة
الى المرتبة  186عالميًا ،وتقدمت على جامعة
الملك فهد للبترول وال�م�ع��ادن (KFUPM)
التي أصبحت الثانية عربيًا وفي المرتبة 200
عالميًا ،وب�ع��د األم�ي��رك�ي��ة ف��ي ب�ي��روت الثالثة

عربيًا حلت جامعة خليفة ف��ي اإلم� ��ارات في
المركز الرابع عربيًا وفي المرتبة  268عالميًا،
ثم جامعة قطر الخامسة عربيًا وف��ي المرتبة
 276عالميًا ،ثم جامعة الملك سعود سادسًا
وف��ي المرتبة  281عالميًا ،فجامعة االم��ارات
في المرتبة  329عالميًا ،والجامعة األميركية
في الشارقة  ،371وجامعة السلطان قابوس
 ،379ث��م ال�ج��ام�ع��ة األم�ي��رك�ي��ة ف��ي ال�ق��اه��رة
 ،395فجامعة الملك خالد  ،501وجامعة أم
القرى السعودية  501أيضًا ،جامعة القاهرة
 ،521جامعة االم��ام عبد الرحمن ب��ن فيصل
 ،541فجامعة القديس يوسف ف��ي بيروت
 ،561تليها اللبنانية األم�ي��رك�ي��ة والبلمند
وجامعة الروح القدس – الكسليك ،والجامعة
األميركية في دبي .601
أم��ا في الترتيب العالمي ،فقد بقي معهد
ماساتشوستس للتكنولوجيا األول عالميًا
وه��و ب�ق��ي ف��ي م��وق�ع��ه م��ن ال �ع��ام  ،2019تليه
جامعة ستانفورد الثانية ،هارفرد ثالثة عالميًا،
وتقدمت جامعة أوك�س�ف��ورد البريطانية الى
ال�م��رك��ز ال��راب��ع ع��ال�م�ي�ًا ،ث��م معهد كاليفورنيا
للتكنولوجيا ف��ي ال�م��رت�ب��ة ال�خ��ام�س��ة عالميًا،
معهد زي ��ورخ للتكنولوجيا س��ادس �ًا ،جامعة
ك��اي �م �ب��ردج س��اب �ع��ة ،ك�ل�ي��ة ل �ن��دن ال�ج��ام�ع�ي��ة
ثامنة ،،امبريال كولدج لندن تاسعة ،جامعة
شيكاغو األميركية في المرتبة العاشرة.
وتبين وف��ق التصنيف  2020أن اإلم��ارات
ً
تمثيال في
العربية المتحدة هي البلد األكثر
الجدول عربيًا ،حيث لها  8جامعات من أصل
 37جامعة من المنطقة .ولدى كل من لبنان
والسعودية سبع جامعات داخ��ل التصنيف.
ووفق االستطالع لم تنتج أي من الجامعات في
المنطقة العربية أكثر من  25ألف ورقة بحثية
في فترة الخمس سنوات التي تستخدمها QS
إلجراء التحليل.
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