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قيادة اجلامعات إىل التصنيفات العاملية

قيادة الجامعات إلى التصنيفات العالمية
خطوات عملية لرؤساء الجامعات العراقية
إعداد :د .زياد يوسف عبد عون *
مراجعة :د .عبــاس كــاظم **

املقدمة
تتنوع التصنيفات العاملية للجامعات ،وتتعدد اجلهات املاحنة هلا ،وأهم ما مييّز هذه التصنيفات
صفتان :األوىل :أهنا تصنيفات غري متكاملة ،ولكل واحد منها طريقته يف احتساب تصنيف
اجلامعات ،والثانية :أهنا تصنيفات قوية التأثري حيث ميكن للتصنيف العاملي ألي جامعة أن يؤثر
وبقوة على أمور كثرية مهمة منها التحاق الطلبة واخلرباء األكادمييني بتلك اجلامعة ،فرص احلصول
على متويل للبحث العلمي ،وخمصصات التمويل احلكومي ،ومسعة وهيبة تلك اجلامعة على املستوى
احمللي أو الدويل ،فضالً عن فرص التعاون اليت تتوق تلك اجلامعة إىل احلصول عليها؛ لذا ،من املهم
جداً أن تبذل اجلامعات قصارى جهدها لضمان أن تكون البياانت اليت تقوم بتجميعها للدخول
يف التصنيفات العاملية نظيفة ،ودقيقة ،ومركزية ،وسهلة الوصول والتحديث.
حتتاج عملية مجع البياانت اخلاصة ابلتصنيفات العاملية تكامل العمل بني ثالثة حماور مهمة:
احملور األول :هو تعاون وتفاعل الباحثني يف هذه العملية من حيث تقدمي بياانت دقيقة عن
جهودهم البحثية وحساابهتم اإللكرتونية .أما احملور الثاين :فهو مشاركة املختصني يف جمال تكنولوجيا
املعلومات يف هذه العملية؛ لضمان وجود قاعدة بياانت مركزية تسهل عملية مجع البياانت ،وحتديثها
وضمان مركزيتها .وميثل احملور الثالث :أقسام التسجيل واملوارد البشرية واجلودة واألداء لضمان إدارة
املعلومات بطريقة قانونية دقيقة .وميكن أن يساعد العمل كفريق واحد واستخدام أنظمة خمصصة،
سواء أكانت انبعة من الداخل (من إعداد اجلامعة) أم طرف اثلث (شركات إدارة البياانت) ،يف
ضمان حتقيق اجلامعة ألفضل تصنيف ممكن ،سواء أكانت قد حققت ابلفعل مكان يف التصنيف
العاملي أم يف طور حماولة احلصول على مكان ضمن التصنيفات العاملية املعروفة.
من املنطقي أن تفهم رائسة اجلامعة الوضع احلقيقي للجامعة ضمن التصنيفات العاملية ،أو ملَ
* قسم هندسة الطب احليايت  -اجلامعة التكنولوجية.
** اجمللس األطلسي ،واشنطن-الوالايت املتحدة األمريكية.
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مل حتتل اجلامعة مكاانً يف التصنيف ،وتدرك أن العمل االستباقي يف إدارة بياانت اجلامعة هو العامل
األساس لعكس صورة حقيقية عن قدرات اجلامعة ومسعتها احمللية والدولية .وقد أدت عدم مركزية
إدارة البياانت يف اجلامعات إىل ضياع الكثري مما ميكن تقدميه لتحسني مواقف اجلامعات ضمن
التصنيفات الدولية وهلذا صار لزاماً على رؤساء اجلامعات تبين رؤية جديدة طويلة املدى لضمان
ارتقاء اجلامعات يف ُسلَّم التصنيفات الدولية.
حىت أولئك الذين أحتلت جامعاهتم ترتيباً عالياً ضمن التصنيفات الدولية عليهم أن يدركوا
تتغي أولوايت ومنتجات
تتغي ابستمرار وكذلك ّ
أن خوارزميات ومنهجيات التصنيفات الدولية ّ
البحث العلمي بنح ٍو سريع .ومن طريق فهم اإلجراءات الداخلية للتصنيفات الدولية ومراقبتها
ابستمرار ،ميكن للجامعات حتسني طرق عملها لضمان احلصول على مراتب أعلى يف التصنيفات
الدولية.
التصنيف األكادميي املثايل
يف مقال نُ ِشَر هلا حديثاً يف صحيفة التاميز للتعليم العايل ( )THEالربيطانية ،تقول ليداي
سوفر مديرة قسم البحوث يف معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا يف الوالايت املتحدة األمريكية:
«امسحوا يل أن أكون واضحة :ال يوجد شيء أمسه تصنيف جامعي مثايل .ال توجد نتائج صحيحة
ألنه ال يوجد أمنوذج موحد للتميز يف قطاع التعليم العايل والبحث العلمي ،ويستند كل تصنيف إىل
البياانت املتاحة والقابلة للمقارنة ،ويكون التصنيف عادة مبنياً على نظام تقييم ذايت خاص بذلك
التصنيف ،ومعتمد على املؤشرات واألوزان اليت وضعها مؤلفو التصنيف»(.)1
ومثال على ما ورد آنفاً ،نشرت صحيفة سرتيتس اتميز يف سنغافورة يف عام  2017أن
جامعة اننيانغ التكنولوجية قد احتلت املرتبة  11يف واحد من التصنيفات اجلامعية العاملية ،بينما
احتلت جامعة سنغافورة الوطنية املرتبة  15يف ذلك التصنيف لذلك العام( .)2بينما يف تصنيف
آخر ويف السنة نفسها ،احتلت جامعة اننيانغ التكنولوجية املرتبة  ،25واحتلت جامعة سنغافورة
الوطنية املرتبة  11يف التصنيف نفسه .وابلعودة سنتني للوراء جند أن اجلامعتني املذكورتني آنفاً قد
تقدمتا ملرتبة أفضل  13جامعة يف العامل ،إذ تقدمت جامعة سنغافروة الوطنية من املرتبة  22إىل
املرتبة  ،12بينما تقدمت جامعة اننيانغ التكنولوجية من املرتبة  39إىل املرتبة  .13وتبني الحقاً
أن هذا الصعود املثري كان نتيجة للتغيري املنهجي يف الطريقة اليت يتم فيها احتساب االستشهادات
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البحثية من قبل ذلك التصنيف .وميكن ملثل هذه التغيريات أن حتدث بني سنة وأخرى لعدم وجود
طريقة قياس موحدة وقياسية واثبتة.
على الرغم من هذا االختالف الكبري واملالحظات الكثرية اليت تشتمل عليها عملية ترتيب
اجلامعات ضمن التصنيفات بيد أن قوة التأثري الكبرية لتلك التصنيفات ومداها املؤثر هي من أكرب
األخطاء اليت ميكن أن ترتكبها أي جامعة إبمهال تلك التصنيفات ،أو التقاعس عن هتيئة البياانت
الالزمة هلا .ويقول توين تشان الرئيس السابق جلامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا والرئيس احلايل
جلامعة امللك عبد هللا للعلوم والتقنية يف اململكة العربية السعودية ،يف مقال نشر له يف صحيفة التاميز
للتعليم العايل ( )THEالربيطانية« :لقد أصبحت التصنيفات حقيقة واقعة؛ مع ذلك ال جيب
أن نضع التصنيفات كهدف .وبدالً من ذلك ،جيب على اجلامعات استخدام التصنيفات كأداة
لتعزيز مهمتها األساسية إذ ينبغي أن تكون التصنيفات -عند استخدامها ابلطريقة الصحيحة -أداة
مرجعية مفيدة لكل جامعة الكتشاف نقاط قوة اجلامعة ومواطن الضعف فيها وحماولة حتسني وضع
اجلامعة بناء على ذلك»(.)3
تركز هذه الدراسة املختصرة على تقدمي خطوات عملية ميكن للقيادات اجلامعية اتباعها
إلدارة بياانت اجلامعة بنحو استباقي مستمر لتقدمي أفضل صورة ممكنة لإلجنازات اجلامعية يف احملافل
الدولية .وتتضمن الدراسة أيضاً شرحاً خمتصراً للمنظمات والتصنيفات العاملية اليت تتسم ابلشفافية
واملهنية بشأن منهجيتها يف تقييم اجلامعات وتصنيفها .ولتحقيق أقصى استفادة من اجلهود املبذولة
لتلبية متطلبات التصنيفات العاملية للجامعات ،يقرتح الباحث اتباع اخلطوات اآلتية يف هذه الدراسة.
اخلطوة األوىل :كيف حتدد التصنيف الذي تطمح جلامعتك أن تكون فيه؟
إن املهمة األساسية للجامعة -فضالً عن االعتبارات العملية مثل احلاجة أو الرغبة جلذب
الطلبة وأعضاء اهليئة التدريسية -هي جذب متويل للمشاريع اجلامعية ،وعقد تعاون مع جهات
أجنبية أو غريها ،فهذه هي اليت جيب أن تساعد أو توجه رؤساء اجلامعات وقياداهتا يف حتديد نظام
التصنيف الذي جيب أن توجه وتركز جهود القيادات وجهود مالك اجلامعة حنوه .على سبيل املثال:
إذا كانت مهمة اجلامعة هي جذب طلبة يركزون يف البحوث العلمية ،فعلى اجلامعة الرتكيز على
موقفها يف التصنيف العاملي ( )CWTS Leiden Rankingالذي أطلقه مركز دراسات
العلوم والتكنولوجيا يف جامعة اليدن ،اليت تع ّد من أقدم جامعات هولندا ،إذ يركز هذا التصنيف
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السنوي حصرايً على املؤشرات «الببليومرتية» وهي حتليل إحصائي للمنشورات املكتوبة مثل الكتب
أو املقاالت البحثية.
أما إذا كانت اجلامعة تسعى إىل الدخول يف أكثر من تصنيف عاملي يف الوقت نفسه وهو
أمر مرحب به للجامعات اليت متتلك أكثر من مهمة يف أكثر من جمال أكادميي ،فعلى القيادات
اجلامعية اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
	-هل تبحث اجلامعة عن مزيد من الدعاية األكادميية أو فرص التعاون؟
	-هل تبحث اجلامعة عن مزيد من التميز يف جمال البحث العلمي؟ هنا على القيادات
اجلامعية الرتكيز ليس فقط على كمية البحوث العلمية املنشورة ،بل جيب الرتكيز على نوعية تلك
البحوث بنحو أكرب ،فبحث واحد قد أييت للجامعة مبا ال تستطيع آالف البحوث أن أتيت به من
تعاون أو متويل يف واحد من جماالت البحث العلمي.
	-أميكن للجامعة أن تبحث -كخطوة أوىل -عن التميّز يف تقييمات إقليمية؟ كون ذلك
سيجعل من مهمة التميز العاملي أسهل ،هلذا فإن وجود رؤية واضحة وحمددة لدى القيادات اجلامعية
سيساعد كثرياً يف عملية تركيز جهود التحضري للدخول ضمن التصنيفات العاملية ،وحتسني كمية
املدخالت ونوعيتها اليت جيب على اجلامعة تقدميها إىل تلك التصنيفات .وإن غياب الرؤية أو انعدام
الروح القيادية ،والتخبّط بني تصنيف وآخر فقط للدخول للتصنيف قد يتسبب بضياع الكثري من
اجلهود وتشتيتها؛ والنتيجة هي غياب شبه مجاعي للجامعات يف التصنيفات العاملية املرموقة مثل
تصنيف التاميز الربيطاين.
اخلطوة الثانية :ضمان مركزية البياانت اجلامعية املقدمة للتصنيفات العاملية وحداثتها
يتطلب حتقيق مرتبة مرموقة يف التصنيفات العاملية للجامعات وجود بياانت مركزية حديثة
عن مجيع ابحثي تلك اجلامعة وأقسامها اإلدارية ذات الصلة مبا فيها قسم املوارد البشرية .وبدالً من
االعتماد على املعلومات اليت يقدمها الباحثون ذاتياً إىل اجلامعة ،فإن الكثري من اجلامعات العاملية
ذات التصنيفات الدولية العالية متتلك نظماً خمصصة جلمع البياانت ،ومالكاً متخصصاً يعمل بدوام
كامل ،ومهمته الوحيدة مجع البياانت الالزم تقدميها إىل التصنيفات العاملية للجامعات ،وحتليلها،
وهتيئتها.
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وجيب أن تستند القرارات اليت تتخذها اجلامعات بشأن التصنيفات إىل بياانت كاملة
ودقيقة؛ ولتحقيق ذلك على اجلامعات العمل على هيكلة كل قواعد البياانت اخلاصة هبا (إن
وجدت إلكرتونياً) وختزينها يف مستودعات ميكن الوصول إليها من أكثر من جهة داخل اجلامعة،
وإلغاء االعتماد على التبادل الورقي للبياانت .وميكن ربط قواعد البياانت هذه مع الكثري من
منصات حتليل البياانت أوتوماتيكياً لتحليل البياانت اخلام وتيسيريها قبل الشروع يف أي عملية
معاجلة متقدمة للبياانت.
وقد ال تتمكن كل جامعة من توظيف مالك متخصص بدوام كامل جلمع البياانت وحتليلها،
لكن على األقل جيب وجود موظف خمتص يف كل قسم من أقسام اجلامعة ،فضالً عن مكاتب
العمداء واملديرين العامني تكون وظيفته الدخول إىل قاعدة البياانت املوحدة للجامعة املعنية وحتديث
بياانت القسم املعين يومياً .وإن هناك دوراً شبه مغيب للمكتبات اجلامعية اليت جيب أن تؤدي دوراً
حمورايً يف قضية التصنيف العاملي للجامعات ،إذ ميكن أن تتوىل املكتبة املركزية لكل جامعة موضوع
توحيد بياانت الباحثني واملنشورات اخلاصة ابجلامعة.
ال تقتصر عملية مجيع البياانت على إحصاء كمية األوراق البحثية أو الكتب املنشورة ،بل
تتعدى ذلك إىل تفاصيل أخرى منها براءات االخرتاع املسجلة عاملياً ابسم اجلامعة ،واجلوائز العلمية
املسجلة حتت اسم اجلامعة ،أو ابحثيها وكذلك عدد التعاقدات التجارية املستندة على األحباث
العلمية للجامعة مثل تقدمي اخلدمات االستشارية ونقل املعرفة من اجلامعة إىل القطاع اخلاص
وغريها .كل هذه البياانت جيب أن تنسب بنحو دقيق إىل الباحثني واجلامعات واألقسام واجلهات
اخلارجية املتعاونة مع اجلامعة .يسمى هذا اجلزء من معاجلة البياانت بـ ـ «تنظيف البياانت» والغرض
منه هتيئة البياانت قبيل معاجلتها ألغراض التقدمي للتصنيفات العاملية .ذكر أحد التقارير الصادرة
من التصنيف العاملي ( ،)CWTS Leiden Rankingالذي أطلقه مركز دراسات العلوم
والتكنولوجيا يف جامعة اليدن «أن أول وأهم عملية مجع بياانت لغرض التقدمي للتصنيفات العاملية
هي عملية ربط األحباث ومعلومات الباحثني جبامعاهتم وهذه العملية ال ختلو من األخطاء حىت يف
أفضل اجلامعات و من أشهر تلك األخطاء:
	-اإلجيابيات الكاذبة :هي املنشورات من البحوث والكتب اليت يتم ربطها ابسم اجلامعة يف حني
أهنا ال تنتمي لتلك اجلامعة يف الواقع.

7

مركز البيان للدراسات والتخطيط

	-السلبيات الكاذبة :هي املنشورات من البحوث والكتب اليت مل تُربط ابسم اجلامعة يف حني أهنا
تعود للجامعة يف الواقع»(.)5
قد تتشابه أمساء املؤسسات أو تتقارب كثرياً فعلى سبيل املثال :يف الوالايت املتحدة األمريكية
هناك قرابة  10أمساء لفروع مرتبطة جبامعة كاليفورنيا ،ومن املهم جداً معرفة جهة انتماء الباحث
كل ما ينشره هذا الباحث ابجلامعة اليت ينتمي هلا فعالً ،وقد حتدث املشكلة
الدقيقة كي يُربط ُّ
نفسها يف حال تشابُه أمساء الباحثني ،إذ يصبح من الصعب ربط منتجات الباحث من حبوث،
وكتب ،ومقاالت ،وغريها إىل اجلامعة اليت ينتمي هلا فعالً؛ وهلذا جاء نظام «اهلوية املفتوحة للباحث
واملساهم  »Open Researcher and Contributor IDالذي يسمى اختصاراً
ليحل هذه املشكلة عرب حتديد معرف رقمي اثبت لكل ابحث ،ويوفر عملية ربط
(ّ )ORCID
آلية بني الباحث ومنتجاته املهنية واألكادميية مثل البحوث املنشورة واملنح البحثية وغريها .ويعد نظام
حث الباحثني
أهم أنظمة إدارة بياانت الباحثني ،وضمان دقتها؛ وهلذا جيب ّ
( )ORCIDمن ّ
على التسجيل والتحديث املستمر لبياانهتم يف هذا النظام .وميكن أيضاً لنظم املعلومات والفهارس
األخرى مثل نظام ( )Scopusإزالة الغموض من بياانت الباحثني واملؤسسات ،وضمان ظهور
املعلومات مرة واحدة فقط دون تكرار ،وضمان ربط اسم الباحث ،وجهة البحث بنحو واضح
ودقيق.
من املهم جداً ألي جامعة تقييم األمنوذج الذي تعتمده جلمع البياانت وإدارهتا وحتليلها،
والتحقق من صحتها ،ويبقى السؤال األهم هو :أمتتلك اجلامعة نظاماً كهذا أساساً؟ وإن وجد فهل
هو نظام مركزي؟ وإن مل يكن مركزايً فمن الضروري جعله مركزايً.
ميكن للجامعة االستثمار يف إنشاء نظام بياانت خاص هبا أو استخدام نظم إدارة البياانت
شرحت خصائص هذا النظام ومميزاته يف فصل أنظمةاملتوافرة مثل نظام (ُ )Elsevier’s Pure
إدارة بياانت اجلامعات وبراجمها -أو غريه .بغض النظر عن اخلدمة اليت تستخدمها اجلامعة إلنتاج
ملفات تعريف األحباث وإدارهتا ،من املهم التأكيد على أن اخلدمة حتتوي على مجيع البياانت املتاحة
لكل ابحث وأن البياانت مرتبطة بنحو صحيح مبلف تعريف اجلامعة.
ويف حال كون اجلامعة مل تدخل إىل أي من التصنيفات العاملية حىت اآلن ،فيجب على
القيادات اجلامعية العمل ابخلطوات اآلتية فيما خيص هتيئة بياانت التصنيف العاملي ومتطلباهتا
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وإدارهتا لدخوله للمرة األوىل:
1 .1على قيادات اجلامعة معرفة ملاذا مل تدخل اجلامعة إىل أي تصنيف عاملي حىت اآلن؟ ما
احلد األدىن من متطلبات الدخول ألي تصنيف عاملي؟ هل متتلك اجلامعة احلد األدىن من البحوث
املنشورة للدخول يف تصنيف معني؟ وهل حتتاج إىل أن تكون أكثر وضوحاً بشأن متطلبات
التصنيف؟
إن نظماً معينة مثل ( )Elsevier’s Scopusميكنها إنشاء ملف اجلامعة املعنية أو ترتيبه،
والتحقق من حتديثه ودقته .بينما ميكن لربامج أخرى مثل ( )Elsevier’s Pureإنشاء بصمة
إلكرتونية لكل ابحث وتسليط الضوء على عملهم ابإلضافة إىل رصد إجنازات اجلامعة ،وضمان
التغطية اإلعالمية هلا ،وتزويد كل هذه املعلومات حملركات البحث الرئيسة يف شبكة اإلنرتنت.
2 .2على قيادات اجلامعة التحقق بنحو دقيق من منهجيات وخوارزميات التقييم اخلاصة بكل
للتغي سنوايً .على الرغم أن العديد من التصنيفات تعتمد على
تنصيف عاملي دورايً كوهنا قابلة ّ
إجنازات اجلامعات يف جمال البحث العلمي ،فإن بعضهم اآلخر يوازن أيضاً بني عوامل أخرى بطريقة
متفاوتة مثل السمعة األكادميية واالحتفاظ ابلطلبة والتكاليف وغريها .مت شرح أهم التصنيفات
العاملية وعوامل التقييم اخلاصة هبا يف احمللق اخلاص هبذا الدراسة.
3 .3على قيادات اجلامعات استخدم برامج مثل ( )DataPointsاخل ــاص ــة
ب ـ ( ،)Education Times Higherاليت ميكنها حتليل مرتبة اجلامعة ضمن أي تصنيف،
وتوفري مقارنة موضوعية ،وشاملة مع املؤسسات األخرى ،وميكن أيضاً أن تقدم تقديراً عن الوقت
املتوقع لدخول اجلامعة املعنية إىل التصنيفات العاملية بناء على املعطيات اليت تقدمها اجلامعة
هلذا الربامج .وميكن تقييم أداء اجلامعة البحثي ومقارنته ابجلامعات األخرى ابستخدام نظام
( )Elsevier’s SciValالذي يعمل أيضاً مع مستوعب (.)Scopus
اخلطوة الثالثة :تثقيف الباحثني على أمهية بياانهتم وضرورة التحقق منها
ميكن للربامج اليت ذكرت يف اخلطوة الثانية أن تساعد اجلامعة يف أن تقطع شوطاً طويالً حنو
ضمان أن بياانت اجلامعة منسوبة بنحو صحيح وسليم للجامعة من حيث أمساء الباحثني وعناوين
حبوثهم ،وعدد ونوعية إجنازاهتم لكن هذا كله يعتمد على اخلطوة األوىل؛ وهي :كون الباحث قد
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أدخل بياانته يف حساابته األكادميية بنحو دقيق وسليم .يف مؤمتر التميز البحثي الذي عقد يف مدينة
قازان يف روسيا ،حتدثت إيلونورا ابملارو عاملة البياانت يف مؤسسة ( )Elsevierعن أمهية دور
الباحثني يف ضمان دقة البياانت قائلة« :إن عملية التحقق النهائي من البياانت جيب أن جتري من
قبل الباحث»( .)6وأضافت إيلونورا ابملارو «ابلتأكيد إن الباحثني يهتمون للنشر ولكنهم ال يهتمون
ابلضرورة مبا يشري إليه بعضهم ابسم «البريوقراطية وراء املنشور» :أي البياانت .وحنن نقرتح دائماً
على شركائنا من اجلامعات واملؤسسات ضرورة قضاء بعض الوقت يف تثقيف الباحثني بشأن أمهية
البياانت ومدى دقتها ،وماذا يعين ذلك ليس فقط حلساب اجلامعة ،ولكن للحساابت األكادميية
اإللكرتونية اخلاصة هبم».
ميكن ألمناء املكتبات أن يؤدوا دوراً أساسياً يف اإلشراف على البياانت اخلاصة ابلباحثني
وضمان دقتها .إذ يذكر سكوت اتيلور من مكتبة جامعة مانشسرت مثاالً جيداً على ذلك يف مقالته
«مكتبة الربط» عن « كيف تعمل البياانت الغنية ونظم املعلومات البحثية املتنوعة على دعم
خدمات البحوث يف املكتبات ذات املستوى العاملي» .يركز فريق سكوت على «البياانت املرتابطة
عالية اجلودة ،اليت تساعد اجلامعات على إضافة قيمة مللف اجلامعة بعدة طرق ،من تعزيز تقييمات
األحباث إىل إثراء امللف الشخصي للباحث»( .)7ويقول سكوت« :حنن مهووسون بعض الشيء
بتشجيع أعضاء هيئة التدريس والطلبة على احلصول على ( .)ORCIDيدير فريق خدمات
األحباث التابع لنا تدريباً يسمى 7« :خطوات لرفع حساب تعريفك البحثي» إذ نوصي ابختيار
ملف تعريف أساس» .واألهم من ذلك ،إذا مل يراجع الباحثون بياانهتم يف الوقت املناسب ،فإهنم
خياطرون ابلعثور على أخطاء بعد فوات األوان ،وقد ال يكون من املمكن إجراء أي تغيريات يف
ذلك الوقت؛ وهذا يقودان إىل اخلطوة الرابعة اليت سأشرح فيها كيفية التقدمي قبل املواعيد النهائية.
اخلطوة الرابعة :املواعيد النهائية للتصنيفات العاملية
إن أنظمة التصنيف هلا مواعيد هنائية خمتلفة جيب أن تكون هبا مجيع بياانت اجلامعة حديثة
ومنظمة وتسلّم قبل انتهاء مدة التقدمي .وميكن إجراء عدد قليل جداً من تصحيحات حمتوى بياانت
التقدمي بعد انقضاء املوعد النهائي للتقدمي .تقول إيلونورا ابملارو« :إذا كانت هناك حاجة إلجراء
تصحيح للمحتوى اخلاص ببياانت اجلامعة؛ ألن هناك خطأ ما كبري ،فقد يُعاجل ذلك .لكن إذا
كان هذا اخلطأ هو عبارة عن ابحث مل يكتب اسم جامعته صحيحاً يف أحد حبوثه ومل يُربط البحث
بتلك اجلامعة فإن هذا النوع من األخطاء ال ميكن تصحيحه بعد انتهاء مدة التقدمي»؛ لذلك ،فمن
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املنطقي إاتحة الوقت الكايف إلجراء التصحيحات قبل انتهاء مدة التقدمي اليت حتددها املؤسسة
املصنفة .على سبيل املثال :إذا كان جيب مجع البياانت ،وحتليلها ،وتقدميها حبلول األول من أاير،
فعلى القيادات اجلامعية التخطيط لتقدمي البياانت ،ومراجعتها ،والتحقق منها حبلول شباط .ومينح
هذا بعض الوقت للفريق املتخصص بتقدمي البياانت اجلامعية بعض الوقت إلجراء تغيريات ،إذا لزم
األمر ،قبل فوات األوان.
اخلطوة اخلامسة :إدامة التواصل
التواصل هو املفتاح لبذل قصارى اجلهد لقيادة اجلامعات إىل التصنيفات العاملية ،إذ جيب
أن تكون االتصاالت الداخلية يف اجلامعات قوية ومنسقة يف إرسال الرسالة اليت تفيد أبن القيام
مبا هو ضروري من مجع البياانت وتقدميها وحتليلها هو أمر مهم جداً لضمان وصول اجلامعة املعنية
إىل التصنيفات العاملية ،حىت لو كان من اململ استخدام األدوات اليت ميكن أن حتدث فرقاً يف
الرتتيب الذي تنتهي به اجلامعة يف التصنيف العاملي .وحيتاج مديرو األقسام املعنية إىل التواصل مع
الباحثني ،وحتتاج مجيع اإلدارات إىل التواصل مع مراكز تقنية املعلومات ،وقد حتتاج مراكز تقنية
خيص بعض البياانت املدخالت واملدخالت
املعلومات إىل التواصل مع أقسام املوارد البشرية ملا ّ
ذات الصلة ابلتصنيفات العاملية .وحتتاج الربامج اإللكرتونية إىل التواصل فيما بينها عرب األقسام
املعنية يف اجلامعة؛ وذلك للتحقق من أن مجيع البياانت جتمع بسالسة من خالل مهمات مثل
إنشاء احلساابت اإللكرتونية ،ومقارنة بياانت األقسام املشرتكة .إن استخدام األنظمة والربامج اليت
تسهل تكامل البياانت الدقيقة من كل من املصادر الداخلية واخلارجية ،وجعل هذه البياانت قابلة
للوصول يف أي وقت ومن أي مكان ،غالباً ما يوفر الوقت ويقلّل املوارد الالزمة .ويعد التواصل
اخلارجي أيضاً أمراً ابلغ األمهية والسيما للشركاء اخلارجيني الذين قد يساعدون يف تسهيل عمليات
جتميع البياانت ،وحتليلها ،ومن مث تقدميها للتصنيفات العاملية اليت قد تتطلب معلومات حمددة يف
وقت حمدد.
كيف ترى اليونسكو التصنيفات العاملية للجامعات
إن التصنيفات العاملية للجامعات معقدة ،واإلعداد هلا عملية تستغرق وقتاً طويالً ،وتتطلب
ختصيص األموال واملوارد .وفضالً عن ذلك ،ال توجد أي ضماانت أبن جهود اجلامعة ستؤدي إىل
نتيجة أتمل فيها اجلامعة؛ وهنا أييت السؤال :هل تستحق التصنيفات كل ذلك اجلهد؟ اجلواب :نعم.
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ويف منشور حديث لليونسكو بعنوان« :التصنيفات واملسؤولية يف التعليم العايل :االستخدام وسوء
االستخدام»( )8تالحظ املنظمة أن «االهتمام ابلتصنيف العاملي قد انل حجماً كبرياً من االنتقادات
من مجيع اجملاالت تقريباً ،مبا يف ذلك األكادمييون واجلامعات وواضعو السياسات التعليمية ومقدمو
اخلدمات التعليمية والطلبة .ونظراً ألن هذه املكوانت متنوعة ،فغالباً ما يبدأون ابالعرتاف أبهنم
حيبون التصنيفات العاملية أو يكرهوهنا ،لكنهم يعتقدون أن التصنيفات موجودة لتبقى».
تستمر اليونسكو يف االعرتاف بقوة التصنيفات العاملية للجامعات وكيفية استخدامها من
قبل املكوانت املذكورة آنفاً ،وبينما تدعو إىل حتسينات منهجية مستمرة يف تلك التصنيفات ،فإهنا
تضع أيضاً التصنيفات يف إطار أوسع .ويذكر منشور اليونسكو املذكور آنفاً أن التصنيفات العاملية
للجامعات «كانت مبنزلة دعوة لالستيقاظ بشأن قيمة وأمهية التعليم العايل ،والسيما للدول اليت قد
ال تستثمر بنحو كاف يف هذا القطاع احليوي واملهم» .إن هجوم اجلامعات الحتالل مراتب متقدمة
يف التصنيف العاملي قد جعل من عامل التعليم العايل أكثر قدرة على املنافسة .وأظهرت التصنيفات
أن هناك العديد من الدول تشارك بنسب متفاوتة يف خلق املعرفة ونشرها.
يف النهاية ،ال يهم كون اهلدف املعلن من تلك التصنيفات هو «ترتيب» أو «قائمة» أو
«تسجيل» أو «قياس» أو «خريطة» للجامعات العاملية ،كما تذكره املنظمات املنتجة لتلك
التصنيفات ،فإن هذه املبادرات ،بغض النظر عن نتائجها أو اخلالفات اليت تثريها ،تزيد من أمهية
وضرورة معاجلة احلاجة إىل مراقبة اجلودة األكادميية وحتسينها يف قطاع التعليم العايل ،فقد أثبتت
تلك التصنيفات قيمتها بنحو غري مباشر.
التصنيفات العاملية للجامعات والتنمية املستدامة
أهداف التنمية املستدامة(،)Sustainable Development Goals SDGs
واملعروفة رمسياً ابسم «جدول أعمال  2030للتنمية املستدامة» هي عبارة عن جمموعة من 17
هدفاً ُو ِضعت من قِبل منظمة األمم املتحدة ،وقد ذُكرت هذه األهداف يف قرار اجلمعية العامة لألمم
املتحدة يف  25أيلول من العام  ،2015ويف  1كانون الثاين من العام  .)9(2016ترتابط هذه
األهداف فيما بينها على الرغم أن لكل هدف من هذه األهداف غاايت صغرية حمددة خاصة به،
متثل يف جمموعها  169غاية .وتغطي أهداف التنمية املستدامة جمموعة واسعة من قضااي التنمية
وتغي املناخ ،واملساواة بني اجلنسني،
االجتماعية واالقتصادية (الفقر ،واجلوع ،والصحة ،والتعليمّ ،
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واملياه ،والصرف الصحي ،والطاقة ،والبيئة ،والعدالة االجتماعية)(.)10
وعلى الرغم من أن أهداف التنمية املستدامة ليست ملزمة قانوانً ،إال أن احلكومات أتخذ
زمام ملكيتها وتضع أطراً وطنية لتحقيقها وتقدم تقاريرها الطوعية إىل األمم املتحدة اليت تسمى:
«التقارير الوطنية الطوعية »)Voluntary National Review)VNR؛ لذا فالدول
هي اليت تتحمل املسؤولية الرئيسة عن متابعة التقدم احملرز واستعراضه ،مما يتطلب مجع بياانت
نوعية ،يسهل الوصول إليها ،يف الوقت املناسب ،حبيث تستند عملية املتابعة واالستعراض على
الصعيد اإلقليمي إىل التحليالت اليت جتري على الصعيد الوطين ،ومبا يساعد يف املتابعة واالستعراض
على الصعيد العاملي( ،)11ويف آب  2015وافقت  193دولة على أهداف التنمية املستدامة
السبعة عشر اآلتية:
1 .1القضاء على الفقر :إهناء الفقر بكل أشكاله يف كل مكان.
2 .2القضاء التام على اجلوع :إهناء اجلوع ،وحتقيق األمن الغذائي ،وحتسني التغذية ،وتعزيز الزراعة
املستدامة.
3 .3الصحة اجليدة والرفاه :ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع من مجيع األعمار.

4 .4التعليم اجليد :ضمان تعليم ذي جودة شامل ومتسا ٍو ،وتعزيز فرص التعلم طوال العمر
للجميع.
5 .5املساواة بني اجلنسني :حتقيق املساواة بني اجلنسني ،ومتكني مجيع النساء والفتيات.
6 .6املياه النظيفة والنظافة الصحية :ضمان الوفرة واإلدارة املستدامة للمياه والصحة للجميع.
7 .7طاقة نظيفة وأبسعار معقولة :ضمان احلصول على الطاقة احلديثة املستدامة للجميع أبسعار
معقولة اليت ميكن االعتماد عليها.
8 .8العمل الالئق ومنو االقتصاد :تعزيز النمو االقتصادي النامي والشامل واملستدام ،والتوظيف
الكامل واملنتج ،فضالً عن عمل الئق للجميع.
9 .9الصناعة واالبتكار واهلياكل االساسية :بناء بنية حتتية مرنة ،وتعزيز التصنيع الشامل واملستدام،
وتعزيز االبتكار.
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1010احلد من أوجه عدم املساواة .تقليل عدم املساواة يف داخل الدول وما بني الدول وبعضها
البعض.
1111املدن واجملتمعات احمللية املستدامة :جعل املدن واملستوطنات اإلنسانية شاملة وآمنة
ومرنة ومستدامة.
1212االستهالك واإلنتاج املسؤول :ضمان االستهالك املستدام وأمناط اإلنتاج.
1313العمل املناخي :التصرف العاجل ملكافحة التغري املناخي وأتثرياته.
1414احلياة حتت املاء :االستخدام احملافظ واملستدام للمحيطات والبحار واملوارد البحرية للتنمية
املستدامة.
1515احلياة يف الرب :محاية واستعادة وتعزيز االستخدام املستدام للنظم اإليكولوجية األرضية،
إدارة الغاابت بنحو مستدام ومكافحة التصحر ووقف تدهور األراضي واستعادهتا ووقف فقدان
التنوع البيولوجي.
1616السالم والعدل واملؤسسات القوية :تعزيز اجلمعيات املساملة والشاملة للتنمية املستدامة،
وتوفري احلصول على العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة ُ
وقابلة للمحاسبة وشاملة على كافة
املستوايت.
1717الشراكة من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة :تقوية وسائل تنفيذ وإعادة تنشيط
الشراكة العاملية للتنمية املستدامة.
السؤال اآلن هو :ما عالقة التصنيفات العاملية للجامعات ابلتنمية املستدامة؟ وهل هناك
تصنيف عاملي أيخذ بنظر االعتبار أهداف التنمية املستدامة؟
اجلامعات ليست فقط أماكن للتعلّم وإلجراء البحث العلمي وتصدير املعرفة ،بل هي
مؤسسات راسخة ومؤثرة بنحو كبري يف املدن واجملتمعات والدول اليت توجد فيها تلك اجلامعات.
وفضالً عن ذلك تعد اجلامعات من أرابب العمل إذ يعمل فيها آالف املوظفني بدرجات خمتلفة،
وهذا يضيف بعداً آخر لتأثري اجلامعات على اجملتمع إذا نظران إليها كبيئة عمل جيب أن حيسب فيها
حساب املساواة ،والعدل ،والصحة ،واالقتصاد ،وغريها من العوامل األخرى.
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أما بشأن قياس أداء اجلامعات حول العامل يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة فقد انفرد
تصنيف التاميز الربيطاين ابستحداث تقييم خاص للجامعات العاملية لقياس أتثريها ومسامهتها يف
حتقيق أهداف التنمية املستدامة .ويستخدم تصنيف التاميز مؤشرات متت معايرهتا بعناية لتوفري
مقارانت شاملة ومتوازنة عرب ثالثة جماالت واسعة ،هي:
	-البحث العلمي الذي تنفذه اجلامعات لتحقيق أهداف التنمية املستدامة.
	-التواصل والتوعية على املستويني احمللي والدويل الذي متارسه اجلامعات لتحقيق اهداف
التنمية املستدامة.
	-اإلشراف وإدارة الفعاليات اليت تساعد يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة.
ميكن للجامعات تقدمي بياانت عن أكرب عدد ممكن من أهداف التنمية املستدامة هذه حيث
حيتوي كل هدف على سلسلة من املقاييس اليت يتم استخدامها لتقييم أداء اجلامعة فيما خيص
هذا اهلدف أو ذاك .وميكن تضمني أي جامعة ضمن تصنيف التاميز الربيطاين اخلاص بقياس أداء
اجلامعات لتحقيق أهداف التنمية املستدامة بشرط أن تقدم اجلامعة على األقل بياانت حول اهلدف
السابع عشر ،ابإلضافة إىل ثالثة أهداف أخرى من أهداف التنمية املستدامة السبعة عشر .وفضالً
عن الرتتيب العام للجامعات ضمن تصنيف التاميز اخلاص ابلتنمية املستدامة ،ينشر التصنيف نتائج
ترتيب اجلامعات لكل هدف من أهداف التنمية املستدامة منفصالً وميكن مالحظة ذلك جلياً
يف النتائج اليت أُعلِنَت بتاريخ الثالث من نيسان  2019إذ ظهر الكثري من أمساء اجلامعات يف
التصنيفات اخلاصة أبهداف حمددة على الرغم من عدم ظهور تلك اجلامعات يف التصنيف العام.
تقييم اجلامعات يف تصنيف التاميز اخلاص ابلتنمية املستدامة بنح ٍو عام
لكي يتم احتساب الدرجة النهائية أو التقييم النهائي للجامعة يف اجلدول النهائي للتصنيف،
يتم احتساب درجة اجلامعة يف كل هدف من أهداف التنمية املستدامة .بعد ذلك يتم مجع درجة
اجلامعة اخلاصة ابهلدف رقم  17مع أعلى ثالث درجات لثالث أهداف أخرى .ميثل اهلدف
رقم  17من أهداف التنمية املستدامة نسبة  % 22من إمجايل الدرجة النهائية للجامعة ،بينما
حيمل كل هدف من األهداف الثالثة األخرى صاحبة أعلى تقييم ما نسبته  % 26من الدرجة
النهائية للجامعة؛ وهذا يعين أن اجلامعات املختلفة ُتنح درجة هنائية استناداً إىل جمموعات خمتلفة
من أهداف التنمية املستدامة مبا يضمن لكل جامعة فرصة أكرب للدخول للتصنيف وضمان حق
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اجلامعات التخصصية (اليت ال ميكنها تغطية كل أهداف التنمية املستدامة مثل اجلامعات التقنية
والتكنولوجية) يف احلصول على فرصة لدخول هذا التصنيف املرموق وتقدير جهود اجلامعة املبذولة
لتحقيق أهداف التنمية املستدامة .وكل درجة من درجات أهداف التنمية املستدامة الداخلة يف
احتساب الدرجة النهائية يتم تعديلها لتكون من  100حبيث يتم احتساب التقييم النهائي للجامعة
من  100أيضاً بنحو دقيق ،وضمان إلغاء أتثري االختالفات اليسرية يف تقييم اجلامعات ،ومعاملة
كل اجلامعات بطريقة منصفة لكل هدف من أهداف التنمية املستدامة اليت قدمت اجلامعات
بياانهتا للتقييم فيها.
تقييم اجلامعات يف تصنيف التاميز اخلاص ابلتنمية املستدامة بنحو خاص لكل هدف
يتم قياس أداء اجلامعة وأتثريها وتقييمهما يف حتقيق كل هدف من أهداف التنمية املستدامة
على حدة كالتايل:
1.1تقييم بياانت البحث العلمي املأخوذة من :Elsevier
لكل هدف من أهداف التنمية املستدامة ،مت إنشاء استعالم حمدد لغرض حصر األوراق
البحثية املنشورة وذات الصلة أبهداف التنمية املستدامة .وكما هو احلال مع تصنيف التاميز العاملي
اخلاص ابلتسلسل العاملي العام للجامعات ،فإن النافذة الزمنية اخلاصة لغرض احتساب البحوث
العلمية هي مخس سنوات ،ومثال على ذلك فإن تصنيف التاميز األخري اخلاص ابلتنمية املستدامة
قد اعتمد السنوات من  2013إىل .2017
2.2القياس املستمر ملسامهات وأتثري اجلامعات يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة:
من األمور اليت جيب على اجلامعات تقدميها هي السياسات واملشاركات وبرامج التوجيه
الصادرة من اجلامعة حيث يتوجب على اجلامعة تقدمي األدلة الالزمة لدعم بياانهتا وهلذا على
القيادات اجلامعية االلتفات هلذه املسألة املهمة ،وهي عملية توثيق الفعاليات رمسياً واحرتافياً مبا
يضمن استخدام تلك الفعاليات كأدلة لدعم التقدمي الرمسي للجامعات يف تصنيف التاميز .وبعض
هذه السياسات والفعاليات اليت تصدر من اجلامعة يتم احتساهبا من قبل تصنيف التاميز الربيطاين
نسبياً قياساً إىل حجم اجلامعة ،وبعضها اآلخر حيتسب بنحو مطلق بغض النظر عن حجم اجلامعة
وهذه من الفقرات الواجب على اجلامعات أن حتسب حساهبا جيداً ملعرفة أين جيب الرتكيز فيما
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خيص موضوع املساعدات اجلامعية يف جمال التنمية املستدامة.
3.3الطابع الزمين للبياانت:
جيب أن تكون البياانت املقدمة من اجلامعات واخلاصة بكل هدف من أهداف التنمية
املستدامة ذات طابع زمين واضح؛ لربط كل بياانت اجلامعة مع بعضها زمنياً والوصول إىل أفضل
تقييم ألداء اجلامعة سواء كان التقييم العام أو التقييم اخلاص بكل هدف على حدة.
4.4مجيع البياانت:
تقدم اجلامعات بياانهتا رمسياً إىل تصنيف التاميز مدعومة ابألدلة الواضحة واملوثقة رمسياً إذ ال
ميكن للتصنيف اعتماد أي بياانت جامعية بدون دليل ميكن الوصول إليه والتحقق منه عن طريق
طرف اثلث .ويف حال فشل اجلامعة يف تقدمي بياانت أو أدلة رمسية على البياانت املقدمة ألحد
حقول التقييم فسيكون التقييم لذلك احلقل اخلاص هو صفر .وإن على القيادات اجلامعية احلرص
على التدقيق الرمسي املشدد على البياانت اليت تقدم ابسم اجلامعة؛ وذلك لكون مجيع البياانت
واألدلة ستخضع للفحص الدقيق من قبل مؤسسة التاميز واملؤسسات املتعاونة معها.
أمهية التصنيف اخلاص أبهداف التنمية املستدامة
على الرغم من أن تصنيف التاميز اخلاص أبداء اجلامعات يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة
( )THE University Impact Rankingsقد صدر حديثاً وقد أاثر صدوره حفيظة
بعض أتباع املدرسة القدمية للتصنيفات العاملية ،والذين اعرتضوا على دخول العديد من اجلامعات
إىل هذا التصنيف ،وهي جامعات مل يكن هلا مكان سابق يف تصنيف التاميز العاملي العام (THE
 )World University Rankingsإال أنين أجد أن هذا التصنيف احلديث سيكون
األعلى شأانً بني كل التصنيفات العاملية األخرى؛ وذلك الرتباطه أبفضل أجندة عاملية أعلنتها األمم
املتحدة واخلاصة بتحقيق أهداف التنمية املستدامة اليت تع ّد من أفضل ما تتطلع إليه البشرية.
جيب أن يتع ّدى دور اجلامعة اخلاص بنشر العلم واملعرفة والبحث العلمي إىل ما هو أوسع
من ذلك ،وهو بناء اجملتمع وضمان استدامته واستدامة موارد كوكب األرض اليت تُستـَنـَْزف بشكل
غري مسؤول .آن األوان خلروج اجلامعات من نطاق الراحة إىل مساحة أتثري أوسع مليئة ابلتحدايت
العلمية ،واالجتماعية ،والسياسية ،وأداء دوٍر ٍ
أساس يضمن للجامعة دوراً متكامالً وأكثر قرابً من
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مهوم اجملتمع .هلذا فإن قياس أتثري اجلامعات ومشاركتها يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة الذي
أطلقته مؤسسة التاميز الربيطانية أخرياً سيكون حافزاً قوايً للجامعات إلعادة النظر ،وتركيز اجلهود
اجلامعية اخلاصة بتحقيق كل هدف من أهداف التنمية املستدامة وأمهها اهلدف األخري رقم 17
اخلاص ابلشراكة لتحقيق تلك األهداف.
إن اعتماد مؤسسة التاميز على اهلدف رقم  17كضرورة للدخول إىل التصنيف العاملي
اخلاص ابلتنمية املستدامة هو قرار موفق جداً ،يعكس أمهية الشراكة احمللية والدولية ملواجهة حتدايت
عاملية مشرتكة هتدد وجود اإلنسانية مجعاء؛ هلذا صار لزاماً على القيادات اجلامعية أن تضع يف
احلسبان هذا التصنيف اجلديد وتبدأ يف العمل منذ اللحظة لضمان دور أكرب وأوضح للجامعات
يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة.
ومن طريق استعراض سريع ألشهر التصنيفات الدولية املشروحة يف امللحق اخلاص هبذه
الدراسة ميكن أن جند معظم هذه التصنيفات تشرتك يف عدة مؤشرات على الرغم من تفاوت نسب
تلك املؤشرات بني تصنيف وآخر .وميكن مجع هذه املؤشرات يف جماميع تضم:
	-البيئة التعليمية.
	-عدد البحوث العلمية املنشورة من قبل اجلامعات ونوعيتها.
	-أتثري البحوث العلمية املنشورة من قبل اجلامعات يف األوساط األكادميية.
	-أتثري البحوث العلمية املنشورة من قبل اجلامعات يف األوساط املهنية (غري األكادميية) مثل:
الصناعة ،وغريها.
	-التعاون احمللي والدويل للجامعات.
	-نسبة الذكور واإلانث بني طلبة اجلامعات.
	-نسبة الذكور واإلانث بني مالك اجلامعات.
	-نسبة الطلبة الدوليني (األجانب) يف اجلامعات.
	-نسبة املالك الدويل (األجنيب) يف اجلامعات.
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	-نسبة توظيف خرجيي اجلامعات أو الطلب على خرجيي اجلامعة.
	-برامج تبادل الطلبة.
	-الوارد الصناعي للجامعات من براءات االخرتاع واالبتكار.
تتوزع كل أنواع املؤشرات الواردة آنفاً على أغلب التصنيفات؛ وهلذا -ومن مقارنة كل
هذه التصنيفات بكل ما تتضمن من مؤشرات فرعية مع تصنيف التاميز اجلديد اخلاص ابلتنمية
املستدامة -ستكون النتيجة أن األخري هو األكثر مشولية وواقعية؛ لكون أهداف التنمية املستدامة
السبعة عشر تتضمن  169غاية تتفرع من تلك األهداف ،فعلى سبيل املثال:
اهلدف الرابع اخلاص ابلتعليم اجليد يتضمن العديد من الغاايت اليت تشمل أغلب ما ورد يف
بقية التصنيفات الدولية ومن تلك الغاايت:
	-ضمان تكافؤ فرص مجيع النساء والرجال يف احلصول على التعليم املهين والتعليم العايل
اجليّد وامليسور التكلفة ،مبا يف ذلك التعليم اجلامعي.

	-الزايدة بنسبة كبرية يف عدد الشباب والكبار الذين تتوفر لديهم املهارات املناسبة ،مبا يف
ذلك املهارات التقنية واملهنية ،للعمل وشغل وظائف الئقة وملباشرة األعمال احلرة.
	-القضاء على التفاوت بني اجلنسني يف التعليم وضمان تكافؤ فرص الوصول إىل مجيع
مستوايت التعليم والتدريب املهين للفئات الضعيفة ،مبا يف ذلك األشخاص ذوو اإلعاقة ،والشعوب
األصلية ،وأولئك الذين يعيشون يف ظل أوضاع هشة.
	-ضمان أن يكتسب مجيع املتعلّمني املعارف واملهارات الالزمة لدعم التنمية املستدامة ،مبا
السبُل من بينها التعليم لتحقيق التنمية املستدامة واتّباع أساليب العيش املستدامة،
يف ذلك مجلة من ُ
وحقوق اإلنسان ،واملساواة بني اجلنسني ،والرتويج لثقافة السالم ،والال عنف ،واملواطنة العاملية،
وتقدير التنوع الثقايف ،وتقدير مشاركة الثقافة يف التنمية املستدامة.
	-بناء املرافق التعليمية اليت تراعي الفروق بني اجلنسني ،واإلعاقة ،واألطفال ،ورفع مستوى
املرافق التعليمية القائمة ،وهتيئة بيئة تعليمية فعالة ،ومأمونة ،وخالية من العنف للجميع.
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اهلدف التاسع من أهداف التنمية املستدامة هو اخلاص ابالبتكار والبىن التحتية قد تضمن
على ما يتطابق مع مؤشرات التصنيفات العاملية للجامعات إذ إن إحدى غاايت هذا اهلدف هي
تعزيز البحث العلمي ،وحتسني القدرات التكنولوجية يف القطاعات الصناعية يف مجيع البلدان،
والسيما البلدان النامية ،مبا يف ذلك ،حبلول عام  ،2030تشجيع االبتكار والزايدة بنسبة كبرية يف
عدد العاملني يف جمال البحث والتطوير لكل مليون شخص ،وزايدة إنفاق القطاعني العام واخلاص
على البحث والتطوير؛ وهكذا أهداف التنمية املستدامة األخرى اليت إن مت تقييم اجلامعات حول
العامل ابلنسبة ألدائها يف حتقيق تلك األهداف فسيعطي ذلك دوافع كثرية للجامعات للعمل والرتكيز
على الغرض الذي وجدت من أجله تلك اجلامعات.
وصف أرسطو الروح على أهنا اجلوهر األساس للجسم احلي؛ وبناءً على هذا التعريف،
واعتبار اجلامعة منظومة حيّة فإن السؤال عن روح هذه املنظومة احلية هو نفسه السؤال عن الغرض
الذي وجدت من أجله هذه املنظومة .فالغرض من اجلامعة هو إعداد جيل قادر على بناء اجملتمع
وتطويره بكل تفاصيله؛ وهلذا فإن حتقيق أهداف التنمية املستدامة ،الداعية إىل بناء اجملتمع وتطويره،
وضمان استدامته هو حتقيق للغرض األساس الذي وجدت من أجله اجلامعة .بناءً على ما تقدم
فإن تصنيف التاميز اخلاص أبهداف التنمية املستدامة سيكون األكثر مشوالً ،واألكرب أمهيةً ،واألعلى
شأانً بني بقية التصنيفات العاملية للجامعات مبا فيها تصنيف التاميز االعتيادي.
أنظمة إدارة البياانت اخلاصة ابلتصنيفات العاملية للجامعات وبراجمها

يعد نظام ( )Elsevier’s Pureمن أهم أنظمة إدارة أحباث املؤسسات (اجلامعات) إذ
جيمع املعلومات البحثية ألي مؤسسة او جامعة من العديد من املصادر الداخلية واخلارجية يف نظام
أساس واحد ،ويضمن أن البياانت اليت تعتمد عليها القرارات السرتاتيجية لتلك املؤسسة أو اجلامعة
هي بياانت موثوقة وشاملة وميكن الوصول إليها يف مكان واحد .يتضمن ()Elsevier’s Pure
أنواع بياانت خمتلفة مثل نتائج البحث ،واألنشطة ،واملنح ،واجلوائز ،واملعدات ،والصحافة (ما
يذكر يف وسائل اإلعالم عن اجلامعة) ،وأكثر من ذلك ،إذ يعد ( )Elsevier’s Pureنظاماً
متطوراً يعمل على حتسني إدارة األحباث يف مجيع أحناء املؤسسة البحثية (اجلامعة) .ويشتمل نظام
( )Elsevier’s Pureعلى العديد من الوحدات الربجمية اإلدارية وهي :وحدة إعداد التقارير
( ،)reporting module Theوحدة ( ،)Pure Portalوحدة السري الذاتية (CV
 )Moduleفضالً عن وحدات إلدارة اجلوائز والتقييم الوطين (Award Management
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 ،)and National Assessmentكما موضح يف اجلدول أدانه:
FUNCTIONALITY

DESCRIPTION

Core

يوفر  Core Moduleأمنوذج بياانت موثوقاً ومتصالً مع العديد من الوظائف
إلدخال البياانت واستريادها وحتريرها.

Assessments

ميكن االستفادة من مستودع بياانت  Pureالغنية لتوحيد وتقدمي بياانت كاملة
لعمليات التقييم مثل  UK REFو Danish BFIو Dutch SEPو
 ERAاألسرتايل

Award Management

ميكن متابعة ورصد عمليات التقدمي على منح األحباث أبكملها ،من فرص التمويل
احلالية ومتابعة معدالت جناحها ،إىل اجلوائز واملشاريع ذات الصلة ابملنح البحثية.

CV

يتيح للباحثني إنشاء سرية ذاتية بنماذج متعددة ألغراض خمتلفة ،مبا يف ذلك
التحديثات التلقائية املعتمدة على قواعد البياانت اخلاصة ابلباحثني عند إضافة حمتوى
جديد لقواعد البياانت تلك.

Portal

هذه هي املنصة (الواجهة) اليت يستخدمها الباحث .مت تصميم Pure Portal
لعرض واكتشاف البحوث وهو يدعم خاصية التواصل بني الباحثني.

Reporting

وظيفة هذه الوحدة من النظام هي إنشاء التقارير وتوزيعها مع العديد من اخلواص
املتقدمة لتسهيل العلميات اإلدارية .ميكن للمستخدمني إنشاء تقارير جديدة أو تعديل
التقارير احلالية .ميكن أيضاً تتبع حتديثات األداء اجلامعي ومشاركتها عرب لوحات
معلومات التقارير السريعة للمساعدة يف حتقيق األهداف املهمة اسرتاتيجياً.

Community

مت تصميم  Pure Community Moduleللتغلب على التحدايت اليت
تواجه إدارة املشاريع اليت تشرتك يف ادارهتا مؤسسات متعددة ،حيث توفر ميزات جلمع
البياانت وحتليلها وإعداد التقارير وعرضها من جمموعة من املؤسسات بشكل تلقائي.

ألن ( )Elsevier’s Pureنظام يتألف من وحدات وظيفية ،ميكن للجامعة اختيار الوحدة
الوظيفية الربجمية اليت تليب احتياجات ومتطلبات اجلامعة .ختدم كل وحدة غرضاً معيناً وقد تزيد من
األداء العام للجامعة يف جماالت مثل :اختاذ القرارات القائمة على البياانت ،واإلعالم األكادميي،
وشبكات التواصل األكادميي ،وتطبيقات التمويل البحثي ،وغريها من اخلدمات االكادميية .مي ّكن
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( )Elsevier’s Pureاجلامعة من إنشاء تقارير ،وتنفيذ تقييمات األداء ،وإدارة ملفات تعريف
الباحثني ،ومتكني شبكات البحث ،واكتشاف اخلربة ،مع تقليل العبء اإلداري للباحثني وأعضاء
هيئة التدريس واملوظفني ،ومن اهم الفئات اليت ميكنها استخدام ( )Elsevier’s Pureهي:
	-مديرو األقسام اإلدارية ذات العالقة ابلبحث العلمي مثل :أقسام الدراسات العليا،
والشؤون العلمية والعالقات الثقافية ،واجلودة واألداء ،والبحث والتطوير ،وغريها.
	-الباحثون.
	-أمناء املكتبات.
خواص نظام ()Elsevier’s Pure
غالبًا ما تتم جتزئة املعلومات البحثية عرب أنظمة وجداول بياانت خمتلفة داخل املؤسسة؛ وهذا
يؤدي إىل زايدة النفقات اإلدارية وبياانت غري متناسقة ،وغري كاملة ،وتقارير غري موثوقة ،وكلها تؤثر
سلباً على قرارات العمل .يف أدانه أهم مثاين خواص هلذا النظام:
اخلاصية األوىل :مجع بياانت البحوث يف مجيع أحناء العامل وتقليل النفقات اإلدارية العامة
ميكن لـ( )Elsevier’s Pureاجلمع بني األنظمة الداخلية للجامعة ،مثل املوارد البشرية
وإدارة الطالب والتمويل وأنظمة إدارة اجلوائز البحثية الدولية ،إىل جانب جمموعة متنوعة من مصادر
البياانت اخلارجية مبا يف ذلك ملفات التعريف ابلباحثني اليت تُنشأ مسبقاً من طريق خدمات حتسني
ملفات التعريف واحلساابت اإللكرتونية اخلاصة ابلباحثني ،فضالً عن أي بياانت قدمية ومجعها
يف نظام أساس واحد .ويُدخل الباحثون واملسؤولون واملندوبون بياانت تكميلية مرة واحدة فقط
ويستخدم املوظفون يف مجيع أحناء اجلامعة املعلومات يف ( )Elsevier’s Pureجملموعة واسعة
من األغراض .إذ يوفر ( )Elsevier’s Pureرؤية شاملة ألنشطة الباحثني ،وجماالت اخلربة،
واإلجنازات.
أنواع احملتوى يف (- )Elsevier’s Pureاملوضحة يف اجلدول -مرتابطة للغاية حبيث ميكن
للمستخدم التعرف على شخص ما من طريق املخرجات واألنشطة واملشروعات ،والتمويل وغري
ذلك .ويف أدانه مناذج من أنواع البياانت اليت ميكن إدخاهلا وادارهتا ضمن (:)Elsevier’s Pure
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Person

Awarded grants

Journals

Org units

Projects

Prizes won

Equipment

Activities

Press clippings

Funding opportunities

Research outputs

Impacts

Applications

Datasets

Courses Taught

اخلاصية الثانية :تصديق املعلومات اخلاصة ابلباحثني والتحقق من موثوقيتها
يوفر ( )Elsevier’s Pureمهام سري العمل للتحقق من صحة البياانت والتحكم
هبا ،حىت تعرف اجلامعة أن معلومات التقارير اليت تنوي تقدميها للتصنيفات الدولية أو غريها هي
معلومات دقيقة وموثوقة وكاملة.
اخلاصية الثالثة :إنشاء ملفات تعريف الباحثني وحتسينها
تساعد خدمة ( )Elsevier’s Refinement Serviceعلى حتسني ملفات
احلساابت الشخصية للباحثني من خالل استرياد بياانت ( )Scopusإىل ( ،)Pureإذ ُيضع
فريق حتسني ملف التعريف اخلاص ابلباحثني قوائم منشورات الباحثني اخلاصة ابجلامعة إللغاء متييز
وتشابه األمساء التلقائي وضمان املراجعة اليدوية الدقيقة لكل ملف من قبل خرباء (Elsevier’s
 .)Pureوتُضاف املنشورات اجلديدة للباحثني بعد ذلك تلقائياً إىل كل ملف تعريف مبجرد توفرها
يف ()Scopus؛ النتيجة :إن معلومات كل ابحث دقيقة وميكن االعتماد عليها وحديثة ،مع احلد
األدىن من التدخل اليدوي.
ميكن لـ( )Elsevier’s Pureأيضاً البحث يف مصادر البياانت اخلارجية التالية لتحديد
املخرجات املرتبطة ابلباحثني يف اجلامعة .ويسرتد ( )Elsevier’s Pureالبياانت تلقائياً من
املصادر التالية؛ مما يوفر الوقت واجلهد للباحثني:
®Scopus
Web of Sciences
PubMed
23

مركز البيان للدراسات والتخطيط

Embase
Mendeley
arXiv
®Worldcat
CrossRef
JournalTOC
CAB Abstracts
SAO/NASA Astrophysics Data System
يعمل ( )Elsevier’s Pureعلى تسهيل إنشاء ملفات تعريف الباحثني وحتديثها
وتصحيحها من خالل اسرتداد قوائم البحوث وبقية املنشورات تلقائياً من قواعد البياانت الداخلية
واخلارجية ذات الصلة وإضافة حمتوى إضايف ابستخدام جمموعة واسعة من القوالب اليت توفر هيكالً
إلعداد التقارير يف املستقبل .وعرب مساعدة الباحثني على حتسني ملفاهتم الشخصية مبعلومات
إضافية حول أنشطتهم األكادميية والتمويل وامللكية الفكرية واألعمال اإلبداعية وغريها من اجملاالت،
ميكن للباحثني الكشف عن صورة أكثر مشوالً خلرباهتم ويصبحوا أكثر قابلية لالكتشاف من قبل
املتعاونني احملتملني ،داخلياً وخارجياً ،وهذا يعزز من فرص اجلامعة يف حتقيق أكرب قدر من التعاون
الدويل وحتسني املظهر الدويل اللذين يعتربان من أكثر مؤشرات التصنيفات العاملية وزانً.
ميكن أيضاً إنشاء السري الذاتية ملتطلبات خمتلفة بنقرة زر واحدة ،مث تصديرها كملف
( )Wordأو ( )PDFأو نشرها عرب اإلنرتنت .ميكن للباحث أيضاً حتديد بياانت امللف
الشخصي اليت جيب تضمينها وختصيص حمتواها من خالل عناوين خمصصة وأقسام نصية جمانية.
وألن أقسام ( )Elsevier’s Pureتقوم ابلتحديث تلقائياً عند إضافة حمتوى ذي صلة ،فإن
صيانة السرية الذاتية ال حتتاج إىل جهد.
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اخلاصية الرابعة :حتديد اخلرباء يف املوضوعات ذات االهتمام الكبري للجامعة وحتفيز
التعاون من خالل ™Elsevier Fingerprint Engine
لتسهيل فرص التعاون ،يطبق نظام ( )Elsevier’s Pureالتكنولوجيا الداللية وخيتار
 10مفردات خمتلفة من الكلمات الرئيسية اخلاصة ابلبحث لتحليل منشورات الباحث وحتويلها
إىل ما يشبه البصمة اخلاصة بذلك الباحث عرب نظام ( )™Fingerprintفريد من نوعه ،وهو
عبارة عن فهرس مرئي متميز حيتوي على قائمة غزيرة من املفردات اخلاصة مبفاهيم البحث العلمي
ابإلضافة اىل وزن خاص لكل واحدة من تلك املفردات ويعتمد على عدد مرات استخدامها يف
البحث العلمي.
مج نظام( )Fingerprintsيف حمرك البحث اخلاص بـ()Elsevier’s Pure؛ مما
ُد َ
جيعل من السهل فهم معىن أي مقالة ينشرها الباحث ،وتقييم خربة الباحث أو القسم وحتديد
اهليئات البحثية حىت يف أكثر اجملاالت ختصصاً.
بعد أن يكون لكل ابحث بصمته البحثية الشخصية يف نظام ( )Fingerprintsيساعد
( )Pure Elsevier’sالباحثني على حتديد مصادر التمويل العاملية ذات الصلة من خالل
مطابقة فرص التمويل املتوافرة مع بصماهتم البحثية الشخصية .ميكن للمستخدمني من الباحثني
إعداد التنبيهات ومشاركة الفرص والبحث أو تصفح قاعدة بياانت التمويل اخلاصة هبذا النظام
واليت حتتوي على أكثر من  20ألف منحة .وميكن للمسؤولني يف اجلامعات حتديد املواعيد النهائية
الداخلية للتقدمي على تلك املنح ،وإنشاء لوحات املعلومات ،وتوزيع التقارير وغريها ،للمساعدة يف
تتبع مجيع جوانب عملية اكتشاف التمويل ومراقبتها وإدارهتا بكفاءة.
اخلاصية اخلامسة :إنشاء التقارير اإلدارية وتبادهلا
ميكن استثمار حمرك التقارير املرن من ( )Harness Pureإلنشاء وتوزيع التقارير
الداخلية للجامعات والتحقق من صحتها من أجل تسريع عمليات التقييم والرتقية والتقييمات
اإلدارية واملؤسسية واملتطلبات احليوية األخرى .ميكن جدولة نظام ()Elsevier’s Pure
بطريقة تلقائية لتقدمي التقارير على فرتات حمددة مسبقاً وإرساهلا ابلربيد اإللكرتوين تلقائياً كملف
( ،)Microsoft® Wordأو( ،)Adobe® PDFأو(،)Microsoft Excel
أو( )HTMLإىل قوائم التوزيع احملددة مسبقاً .يستخدم نظام ( )Elsevier’s Pureابلفعل
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يف حتقيق عوائد كاملة سريعة وفعالة وقد استُخدم يف إطار التميز البحثي يف اململكة املتحدة
( ،)REF2014ومؤشر األحباث يف الدمنارك ( .)BFIاستُخدم أيضاً يف هولندا إلصدار تقارير
بروتوكول التقييم القياسي ( )SEPعرب ( ،)Elsevier’s Pureفضالً عن استخدامه يف أسرتاليا
من أجل تلبية متطلبات مبادرة التميز يف البحث يف أسرتاليا (.)ERA
وحتليله

اخلاصية السادسة :متابعة التقدم املنجز حنو االهداف البحثية للمجموعات واألفراد

ميكن للجامعة أو أي من أقسامها تتبع األهداف الرئيسية من طريق أدوات املراقبة القوية من
( )Pure Elsevier’sإذ ميكن حتديد األهداف ألي فريق أو قسم حبثي ،مث تتبع التقدم احملرز
وحتليله ابستخدام مؤشرات األداء القابلة للتخصيص من ( .)Elsevier’s Pureميكن عرض
التقدم بلمحة سريعة مع لوحات بياانت ( )Elsevier’s Pureعالية املستوى ،والتنقل إىل
مستوى الشخص أو املشروع ،وإنشاء تقارير تقدم فورية للمديرين أو رؤساء األقسام أو مستخدمي
( )Elsevier’s Pureاآلخرين.
اخلاصية السابعة :مراقبة ِمنَح البحوث ومعدالت النجاح
يساعد نظام ( )Elsevier’s Pureاملسؤولني على تتبع مراحل التقدمي على منحة
األحباث ابلكامل ،من فرص التمويل والتطبيقات إىل اجلوائز النهائية .وميكن للجامعة إدخال
فرص التمويل يف ( ،)Elsevier’s Pureومن مث توجيهها إىل الباحثني مبا يف ذلك منح التقدمي
احملدودة .ميكنك حىت تتبع معدل جناح املنحة عن طريق الباحث أو القسم أو اجلامعة ابلكامل.
اخلاصية الثامنة :االتصال والتعاون
يعمل نظام ( )Elsevier’s Pureعلى تعزيز اإلجنازات وتسهيل التعاون من طريق
إمكاانت واسعة الستكشاف الشبكات األكادميية واخلربات.
حني مماثلة خواص نظام ( )Elsevier’s Pureمع بقية األنظمة املماثلة مثل« :كالرفيت
كونفريس» يظهر تفوق واضح على بقية األنظمة املنافسة كما يف اجلدول اآليت:
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FEATURE
CUSTOMER
COUNT
NATIONAL
ASSESSMENT
MODULES
CUSTOM FULLY
AUTOMATED
PRE-BUILT
PROFILES
STRUCTURED
DATA MODEL
THAT
AUTOMATICALLY
RELATES ALL
CONTENT
DEDICATED IN
REGION POSTSALES EXPERTS
GLOBAL
COMMUNITY
AWARDS
MANAGEMENT
MODULE
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ELSEVIER
PURE

DIGITAL
SCIENCE
SYMPLECTIC

CLARIVATE
CONVERIS

NO

NO

OUTSOURCED

NO

NO

NO ACTIVE
USER
GROUPS

NO

YES

230 IN 30+
90
COUNTRIES
UK REF;
DUTCH SEP; LIMITED UK REF LIMITED UK REF
AUSTRALIAN FUNCTIONALITY FUNCTIONALITY
ERA
REQUIRES
BUILT ON
YES, BASED
MANUAL
PUBLICLY
ON SCOPUS’
INPUT
AVAILABLE
HIGHLY
FROM THE
DATA WITH
CURATED
CUSTOMER,
LIMITED
DATA
BUILT WOS
CURATION
DATA

YES

YES,
SINGAPORE,
DENMARK,
NYC
> 9 USER
GROUPS
AROUND
THE WORLD
YES, WITH A
DEDICATED
PRODUCT
MANAGER
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COMPLETE
RESEARCH
INFORMATION
MANAGEMENT
SYSTEM
PUBLIC
SHOWCASING
PORTAL
HOSTING
OPTIONS
CONCRETE
PUBLIC
PRODUCT
ROADMAP
DEVELOPMENT
RESOURCES

Yes
YES, WITH A
DEDICATED
PRODUCT
MANAGER
AND
ROADMAP
CLOUD OR
LOCALLY
INSTALLED
Yes

No

Yes

THROUGH
3RD PARTY
PARTNERS

No

CLOUD OR
LOCALLY
HOSTED

LOCALLY
HOSTED
ONLY

NO

NO

> 40
DEDICATED 16 DEVELOPERS
DEVELOPERS
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 شرح خمتصر ألهم التصنيفات العاملية للجامعات ومؤشرات التصنيف لكل منها:امللحق
TIMES HIGHER EDUCATION (THE)
THE rankings evaluate research-intensive universities across all of their core
missions:
teaching, research, knowledge transfer and international outlook.
THE uses 13 performance indicators to position more than 1,250 institutions
worldwide.
Performance indicators are grouped into five areas.
Indicator
Percentage
30%
Teaching (the learning environment)
30%
Research (volume, income and reputation)
30%
Citations (research influence)
7.5%
International outlook (staff, students and research)
2.5%
Industry income (knowledge transfer)
Universities can be excluded if they do not teach undergraduates or if their
research output amounted to fewer than 1,000 relevant publications between
2013 and 2017 (with a minimum of 150 a year). Universities can also be
excluded if 80% or more of their research output is exclusively in one of
THE’s 11 subject areas.
Maclean’s (Canada)
Maclean’s separates universities into three categories: primarily undergraduate,
comprehensive and medical doctoral. In each category, institutions are ranked
in five broad areas based on 14 performance indicators with varying weights.
Schools with fewer than 1,000 full-time students, those that are restrictive due
to a religious or specialized mission and those that are not members of the
national association, Universities Canada, are excluded.
Percentage Indicator
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28%
24%
20%
13%
15%

Students (awards, access to professors, satisfaction, etc.)
Faculty (awards, research grants, research publications, etc.)
Resources (money available for current student expenses, total
research dollars, percentage of budget allocated to libraries,
etc.)
Student support (percentage of budget spent on student
services, scholarships, bursaries, etc.)
Reputation (views of faculty and senior administrators at
Canadian universities, high school guidance counsellors, etc.)

US NEWS AND WORLD REPORT
The organization has separate criteria for best US universities, best graduate
schools, best high schools, best online programs, best global universities and
best Arab region universities
Percentage Indicator
12.5%
Global research reputation
12.5%
Regional research reputation
10%
Publications
2.5%
Books
2.5%
Conferences
10%
Normalized citation impact
7.5%
Total citations
12.5%
Number of publications among the 10% most cited
10%
Percentage of total publications among the 10% most cited
5%
International collaboration
5%
Percentage of total publications with international collaboration
5%
Number of highly cited papers among the top 1% most cited
in their respective field
5%
Percentage of total publications among the top 1% most
highly cited papers
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Academic Ranking of World Universities (ARWU)
ARWU uses six objective indicators to rank world universities, including:
Canada, are excluded. For institutions specialized in humanities and social
sciences such as London School of Economics, N&S is not considered, and
the weight of N&S is relocated to other indicators.
Percentage Indicator
20%
Number of highly cited researchers in 21 broad subject areas
20%
Number of articles published in Nature and Science
20%
Number of articles indexed in Science Citation Index - Expanded and Social Sciences Citation Index
10%
Per capita performance of the university

FINANCIAL TIMES
The FT ranking has 20 criteria. Alumni responses inform eight of these and 11
are calculated from university data. Criteria include:
Percentage Indicator
20%
Weighted salary (average alumnus salary three years after
graduation, with various adjustments)
20%
Salary increase (average difference in alumni salary from
before MBA to now)
3%
Value for money
3%
Career progress (according to changes in the level of seniority
and size of companies now compared to before MBA)
3%
Aims achieved (extent to which alumni fulfilled their stated
reasons for doing an MBA)
2%
Career service (effectiveness of career counselling, personal
development, networking events, etc. as rated by alumni)
2%
Employed at three months (percentage of the most recent
graduating class who find employment within three months of
completing their studies)
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2%
2%
2%
4%
4%
2%
6%
3%
1%
5%
5%
10%

Alumni recommend
Percentage of female faculty
Percentage of full-time female students
International faculty
International students
Percentage of the board with a different nationality from
where the school is based
International mobility (alumni citizenship and countries where
they worked before MBA, on graduation and after)
International course experience (exchanges, research projects,
study tours, internships in other countries)
Number of extra languages required on graduation
Faculty with doctorates
PhD graduates
FT research rank

QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS
Evaluate universities according to six metrics:
Percent- Indicator
age
40%
Academic reputation
10%
Employer reputation
20%
Faculty/student ratio
20%
Citations per faculty, sourced from Scopus
5%
International faculty ratio
5%
International student ratio
QS University Asia Rankings use the following metrics:
30%
Academic reputation
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20%
10%
10%
10%
5%
5%
2.5%
2.5%
2.5%
2.5%
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Employer reputation
Faculty/student ratio
International research network
Citations per paper
Papers per faculty, sourced from Scopus
Staff with a PhD
Proportion of international faculty
Proportion of international students
Proportion of inbound exchange students
Proportion of outbound exchange students

