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 8جامعات لبنانية بين أفضل  1000جامعة يف العالم
أي معايير اعتمدتها  QSالعاملية يف تصنيف 2021؟

ابراهيم حيدر

ّ
حلت  8جامعات لبنانية بين افضل 1000
جامعة عالمية في تصنيف مؤسسة "كيو
أس" ال �ب��ري �ط��ان �ي��ة ال�ع��ال�م�ي��ة المتخصصة
ب��ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ال��ي (QS Quacquarelli
 )Symondsل�ل�س�ن��ة  ،2021وال� ��ذي نشر
قبل أسبوع على موقع المؤسسة .وسجلت
الجامعات اللبنانية تقدما في ترتيب النقاط
عالميًا ،في ظل المنافسة القائمة ،فيما بقي
ترتيب الجامعات عربيًا نفسه وفق تصنيف
 2020الذي أعدته مؤسسة  QSللجامعات
العربية في تشرين الثاني .2019
حافظت الجامعة األم�ي��رك�ي��ة ف��ي بيروت
 AUBعلى المركز األول لبنانيًا وحلت في
ال�م��رت�ب��ة  220عالميًا متقدمة م��ن المرتبة
 244في تصنيف  .2020وبقيت في المركز
الثاني عربيًا ،فيما حلت جامعة البلمند في
المركز الثاني في لبنان ،وصعدت  80نقطة
ه��ذه ال�س�ن��ة لتحل ف��ي ال�م��رت�ب��ة ب�ي��ن -501
 510عالميًا بعدما ك��ان��ت ف��ي المرتبة بين
 ،590 – 581لكنها بقيت في المركز 36
عربيًا .وجاءت جامعة القديس يوسف USJ
ف��ي ال�م��رك��ز ال�ث��ال��ث لبنانيًا وسجلت نقاطًا
جديدة محسنة ترتيبها عالميًا في المركز
بين  ،550 -541بعدما كانت في المرتبة
 ،561وهي مصنفة في المرتبة  18عربيًا .أما
الجامعة اللبنانية األميركية  ،LAUفجاءت
في المرتبة الرابعة لبنانيًا واحتلت المركز

 ،560 -551م�ت�ق��دم��ة م��ن ال�م��رت�ب��ة .581
وج��اءت جامعة ال��روح القدس – الكسليك
ف��ي ال�م��رت�ب��ة ب�ي��ن  650 -601عالميًا وه��ي
ذات�ه��ا ف��ي التصنيف ال�ع��ام ال�م��اض��ي ،فيما
بقيت في المركز  30عربيًا .وحلت الجامعة
اللبنانية السادسة بين الجامعات اللبنانية،
وهي حجزت موقعًا لها في الترتيب العالمي
في تصنيف "كيو أس" للمرة االولى بعدما
ك��ان يقتصر تصنيفها ع��رب�ي��ًا ،وح�ل��ت في

المرتبة  750 -701عالميًا ،فيما تصنيفها
عربيًا في المركز  .25وحلت جامعة سيدة
اللويزة سابعة لبنانيًا وتساوى مركزها عالميًا
مع الجامعة اللبنانية في المرتبة ،750 -701
متقدمة ع��ن تصنيف ال �ع��ام ال�م��اض��ي وف��ي
المرتبة  29عربيًا .أما جامعة بيروت العربية
فحلت في المرتبة  ،1000 -801وهو المركز
نفسه لها في تصنيف .2020
استند تصنيف "كيو أس" للسنة 2021

ع�ل��ى ع��دد م��ن المعايير ب ��أوزان متفاوتة،
منها السمعة األكاديمية ،%30 :سمعة
ص��اح��ب ال�ع�م��ل ،%20 :ن�س�ب��ة األس��ات��ذة
إلى الطالب ،%20 :نسبة االستشهادات
ب �ك��ل ورق� ��ة ب�ح�ث�ي��ة ،%5 :ن�س�ب��ة ح��ام�ل��ي
ال��دك �ت��وراه ف��ي الهيئة التعليمية،%5 :
نسبة األس��ات��ذة الدوليين إل��ى ك��ل هيئة
ال�ت��دري��س .%2.5 :كما يتم تقويم أداء
الجامعات ،حيث تستخدم “ ”QSالسمعة

ً
استنادا إلى مشاركة أكثر من
األكاديمية
 94ألف أكاديمي في االستطالع ،وسمعة
ً
جهة ال�ع�م��ل ،اس�ت�ن��ادا إل��ى م�ش��ارك��ة أكثر
من  44ألف جهة عمل في استطالع حول
ال�ع�لاق��ة ب�ي��ن ال�م��ؤس�س��ة وق��اب�ل�ي��ة توظيف
المتخرجين ،واالس�ت�ش�ه��ادات لكل هيئة
ال�ت��دري��س لقياس األث��ر البحثي ،ويقسم
ع��دد االس�ت�ش�ه��ادات ال�ت��ي حصلت عليها
أوراق ب�ح�ث�ي��ة م ��ن إح � ��دى ال �ج��ام �ع��ات في
ف �ت��رة خ �م��س س� �ن ��وات ع �ل��ى ع ��دد أع �ض��اء
هيئة التدريس في المؤسسة ،إضافة إلى
نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطالب،
ونسبة أع�ض��اء هيئة ال�ت��دري��س األج��ان��ب،
وهذا المؤشر األخير تقدمت به الجامعات
السعودية واإلم��ارات�ي��ة بفضل إمكاناتها،
ون�س�ب��ة ال �ط�لاب األج��ان��ب ف��ي ال�ج��ام�ع��ات،
وه��و ال��ذي تقدمت ب��ه الجامعة األميركية
ف� ��ي ب� � �ي � ��روت .وق � ��د اس� �ت� �ن ��د االس� �ت� �ط�ل�اع
أي �ض��ًا إل ��ى االق �ت �ب��اس��ات واالس �ت �ش �ه��ادات
المستخدمة م��ن أع�ض��اء هيئة التدريس.
ونظر التصنيف إل��ى ت��واص��ل المتخرجين
الجدد مع أصحاب العمل واجتذابهم لهم
من حيث الفرص.
ال� �ج ��ام� �ع ��ات ال� �خ ��اص ��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة األرب � ��ع
االول��ى بقيت متقدمة ضمن معيار أفضل
الجامعات اجتذابًا ألصحاب العمل لتوظيف
متخرجيها ،وع��دد الكادر التعليمي مقارنة
مع عدد الطالب في صفوف ما قبل التخرج
وبعده.

وب�ي�ن�م��ا اش�ت�غ�ل��ت ج��ام�ع��ات لبنانية على
تطوير لجان التصنيف لديها انطالقًا من
جمع البيانات والبحوث لتحسين تصنيفها،
من بينها الجامعة اللبنانية والبلمند ،كانت
جامعات عربية تسجل مراتب متقدمة في
التصنيف العالمي ،وهذا يعكس امكاناتها
وقدرتها على اجتذاب األساتذة الدوليين.
وق��د تقدمت جامعة الملك عبد العزيز الى
ال�م��رت�ب��ة  143عالميًا واألول� ��ى ع��رب�ي��ًا ،فيما
احتلت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
المرتبة  186عالميًا ،وجامعة خليفة للعلوم
والتكنولوجيا االم��ارات �ي��ة ف��ي المرتبة 211
ع��ال �م �ي��ًا ،ج��ام �ع��ة ق �ط��ر ف ��ي ال �م��رت �ب��ة 245
ع��ال�م�ي��ًا ،ج��ام�ع��ة اإلم� ��ارات ال�ع��رب�ي��ة المتحدة
 ،284جامعة الملك سعود  ،287الجامعة
األم� �ي ��رك� �ي ��ة ف ��ي ال� �ش ��ارق ��ة  ،348ج��ام �ع��ة
ال �س �ل �ط��ان ق��اب��وس ال�ع�م��ان�ي��ة ف��ي ال�م��رت�ب��ة
 ،375والجامعة األميركية في القاهرة .411
ف� ��ي ال� �ت ��رت� �ي ��ب ال� �ع ��ال� �م ��ي ،اس� �ت� �ح ��وذت
ال�ج��ام�ع��ات األم�ي��رك� ّ�ي��ة على ال�م��راك��ز األرب�ع��ة
األول ��ى ،حيث ج��اء معهد ماساتشوستس
للتكنولوجيا ف��ي ال�م��رت�ب��ة األول� ��ى عالميًا،
وج��ام �ع��ة س �ت��ان �ف��ورد االم �ي��رك �ي��ة ال �ث��ان �ي��ة،
وجامعة هارفرد الثالثة ،ومعهد كاليفورنيا
للتكنولوجيا راب�ع��ًا ،ث��م جامعة أوكسفورد
البريطانية خامسة عالميًا.
ibrahim.haidar@annahar.com.lb

Twitter: @ihaidar62

كورونا لبنان 1489 :حالة وارتفاع إصابات الوافدين
استمرار الفحوص العشوائية لتحديد منحى الوباء
فحوص في مشغرة بالتعاون بين مؤسسة عامل والجامعة واليسوعية.

ع��اد ف �ي��روس ك��ورون��ا ليسجل ارت�ف��اع��ًا في
لبنان إنما هذه المرة بين الوافدين ،ما يطرح
ت �س��اؤالت ع��ن اإلج� � ��راءات ال �ت��ي ستتخذها
ال �ح �ك��وم��ة ب �ع��د ف �ت��ح م �ط��ار رف �ي��ق ال�ح��ري��ري
الدولي المقرر في األول من تموز المقبل.
فقد سجل العداد أمس  16إصابة جديدة
بكورونا ،من بينها  13في صفوف الوافدين
من الخارج و 3بين المقيمين ،ليرتفع العدد
اإلجمالي إلى .1489
وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها
اليومي ان العدد اإلجمالي لإلصابات بلغ في
لبنان منذ  21شباط الماضي إل��ى ،1489
مشيرة إل��ى إج��راء  1668فحص  PCRألول
من أمس ،والذي كانت نتيجته  16إصابة،
 3للمقيمين و 13للوافدين .وقالت الوزارة
إن ع��دد ح ��االت ال�ش�ف��اء بلغت  ،907فيما
ت ��وزع ��ت إص� ��اب� ��ات األم � ��س وف� ��ق ال �م �ن��اط��ق
للمقيمين ،ع�ل��ى ب��رج��ا ف��ي إق�ل�ي��م ال �خ��روب
 ال �ش��وف  ،2وع�ل��ى ص�ي��دا ف��ي ال�ج�ن��وب .1أم��ا بين الوافدين من الخارج فتوزعت على
مناطق ،الحمراء في بيروت  ،1سد البوشرية
ف��ي المتن  ،1م��زي��ارة ف��ي زغ��رت��ا  ،7المعلقة
في زحلة  ،1والمنصوري في صور  .3وأفاد
التقرير أن بيروت تصدرت االصابات وفق
األقضية منذ  21ش�ب��اط الماضي م��ع 256
إص��اب��ة ،ال�م�ت��ن  ،163ب�ع�ب��دا  ،125ال�ش��وف

 ،142زحلة  ،109كسروان  ،85عكار ،79
ب �ش��ري  ،74ع��ال�ي��ه  ،64زغ��رت��ا  ،55ص��ور
 ،52جبيل  ،57صيدا  ،39طرابلس ،36
والنبطية .25
م ��ن ج �ه �ت �ه��ا ،اص � ��درت غ��رف��ة ال�ع�م�ل�ي��ات
الوطنية الدارة ال �ك��وارث تقريرها اليومي
حول وباء كورونا المستجد أمس ،وجاء فيه
ان ع��دد االص��اب��ات بين المقيمين منذ 21
شباط الماضي بلغ  ،1009وبين الوافدين
 .480وق ��ال ��ت ال �غ��رف��ة ان ع ��دد ال�ف�ح��وص
المخبرية للوباء بلغ منذ  21شباط الماضي
.109267
وفي حين استمرت الفحوص العشوائية
ف ��ي ال �م �ن ��اط ��ق ،أف� � ��اد ت �ق��ري��ر غ ��رف ��ة ادارة
ال� �ك ��وارث ف��ي م�ح��اف�ظ��ة ع �ك��ار ،ان ��ه ول�ل�ي��وم
ال ��راب ��ع ع �ش��ر ع �ل��ى ال �ت ��وال ��ي ل ��م ت �س �ج��ل اي
اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
واس�ت�ق��ر ع��دد ال�م�ص��اب�ي��ن المسجلين ،في
عكار لدى الغرفة ،منذ  17آذار الماضي على
 :77الحاالت االيجابية  ،19ح��االت الشفاء
 ،58ح��االت الحجر المنزلي ( 286مقيمين
ووافدين) .فيما أعلن رئيس بلدية إجدبرا
البترونية حميد خ��وري أن "جميع فحوص
كورونا التي أجريت السبت الماضي وعددها
 ،50جاءت كلها سلبية".
وفي صيدا ،واصلت مصلحة الصحة في

محافظة ل�ب�ن��ان ال�ج�ن��وب��ي متابعة ت�ط��ورات
ح��االت "كوفيد  "19المستجد على صعيد
أق �ض �ي��ة ص� �ي ��دا ص � ��ور وج ��زي ��ن وال� �ب� �ل ��دات
الجنوبية الواقعة ضمن نطاقها ،ومجريات
عملية ال�ح�ج��ر ال�ص�ح��ي ل�ل�ح��االت اإلي�ج��اب�ي��ة
منها بالتنسيق مع البلديات وأجهزة القوى
األم �ن �ي��ة وال �م �ج �ت �م��ع األه� �ل ��ي وال �ع �م��ل على
تقصي المخالطين لها بهدف احتواء الوباء
والحؤول دون انتشاره.
وكشف رئيس المصلحة جالل حيدر أن
"هناك محاضر ضبط سطرت بحق وافدين
خالفوا عملية الحجر بسبب تفلتهم وخرق
فترة ال �ـ 14يوما ال�لازم��ة التي تقتضي عند
انتهائها إجراء فحص الـ PCRللتثبت مخبريا

م��ن ش�ف��اء ال�م��رض��ى ال�ك��ام��ل م��ن ال �ع��دوى".
وطمأن حيدر الى أن "معدل حاالت الشفاء
ال�ت��ام وص�ل��ت ف��ي ق�ض��اء ص�ي��دا إل��ى  22من
أصل .59
ك ��ذل ��ك ف� ��ي ق� �ض ��اء ص � ��ور ب �ل �غ��ت ن�س�ب��ة
ال�ت�ع��اف��ي  29م��ن أص ��ل  65م��ري �ض��ا ،فيما
شكل قضاء جزين نتائج جيدة وهو التعافي
ال �ك �ل��ي ل �ل �ح��االت ال �خ �م��س ال ��وح �ي ��دة ال�ت��ي
سجلت فيه".
في غضون ذلك ،اعلنت "مؤسسة عامل"،
في بيان ،انها "اجرت بالتعاون مع شركائها،
حملة فحوص  PCRفي بلدة مشغرة ضمن
مركزها الصحي  -التنموي ال��ذي استقبل
رئيس جامعة القديس يوسف البروفسور

س �ل �ي��م دك� � ��اش ل�ل��اش� ��راف ع �ل��ى م �ج��ري��ات
الحملة ،وكان في استقباله رئيس مؤسسة
ع��ام��ل ال��دول �ي��ة ال��دك �ت��ور ك��ام��ل م�ه�ن��ا ،في
حضور رئيس بلدية مشغرة المحامي جورج
الدبس ونائبه عبدالله هدلة ،فيما حضرت
ممثلة منظمة  Mérieux Fondationفي
لبنان جوزيت نجار وعميدة كلية الصيدلة
ماريان أبو فاضل.
واشار البيان الى ان "حملة الفحوص التي
انطلقت في نيسان الماضي جرت بالتعاون
م��ع م�خ�ت�ب��رات رودول � ��ف م�ي��ري��و ض�م��ن كلية
الصيدلة في الجامعة اليسوعية" .ولفت الى
ان "الفحوص التي اجريت أم��س في غرفة
العزل الخاصة بمركز مهدي عيدي الصحي

 التنموي ،استهدفت عددا من أبناء بلدةم�ش�غ��رة وم�خ�ي�م��ات ال�ن��ازح�ي��ن ال�ت��اب�ع��ة لها،
وه��ي إح��دى ط��رق االستجابة التي أطلقتها
عامل في الخطوط األمامية إضافة إلى اطالق
غرفة اتصاالت مركزية بإشراف وزارة الصحة
وبالتعاون مع مفوضية لالجئين ،والمشاركة
في الحملة لجمع  4200فحص من مخيمات
النازحين التي تشكل بؤرة خطيرة في حال
تفشي اإلصابات فيها".
من جهتها أصدرت إدارة مرفأ طرابلس
بيانًا في ما خ� ّ�ص إصابة اح��د عمال المرفأ
ب� ـ"ك��ورون��ا" ،ف�ق��ال��ت إن�ن��ا تبلغنا م��ن وزارة
الصحة العامة ،بأنه نتيجة قيامها بفحوص
عشوائية ف��ي منطقة وادي النحلة ّ
تبين
ل �ه��ا إص��اب��ة اح ��د األش� �خ ��اص ال� ��ذي يعمل
بصفة ع��ام��ل ف��ي ت�ف��ري��غ ال�س�ف��ن ف��ي مرفأ
ط��راب �ل��س" .وع �ل��ى ال �ف��ور ت��م ال �ت��واص��ل مع
األج� �ه ��زة األم �ن �ي��ة ف ��ي ال �م��رف��أ (م �خ��اب��رات
الجيش ،أمن عام وجمارك) ،ونقابة العمال
وشركة الـ"ستيفادور" التي يعمل لديها
العامل وبلدية طرابلس ،وتم إيقاف عمل
السفينة موقتًا ،وحصر العمال المخالطين
ً
الذين ّ
عامال ،والذين تم
قدر عددهم بـ 17
حجرهم في منازلهم بتوجيهات من وزارة
الصحة.
أض��اف��ت ان وزارة الصحة سترسل اليوم
ف��ري �ق��ًا ط�ب�ي��ًا م �ج� ّ�ه �زًا ب��ال �م �ع��دات واألدوات
ال �ط �ب �ي��ة ك ��اف ��ة ،إلج� � ��راء ال �ف �ح��وص ال�ل�ازم��ة
للمخالطين وغيرهم م��ن ال�ع�م��ال .واتخذت
إدارة ال�م��رف��أ ب��ال�ت�ع��اون م��ع األج �ه��زة األمنية
ون �ق��اب��ة ال �ع �م��ال وش��رك��ات ال �ـ"س �ت �ي �ف��ادور"
وال�م�ت�ع� ّ�ه��دي��ن ف��ي ال�م��رف��أ أق �ص��ى إج� ��راءات
الطوارئ والخطوات االحترازية لحماية جميع
العاملين في المرفأ من انتقال العدوى ،إلى
حين إجراء الفحوص وإعالن النتائج.

