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المقدمة :
إن االهتمام بجودة مخرجات التعليم العالي يعد الدعامة األساسية لتحقيق التنميقة االصتصقادية جاالجتماعيقة
للدجل سواء كانت نامية أج متقدمة .جان المؤسسات التعليمية على ججه العموم (الجامعقات) تهقد

إلقى تيقيق

القرامج التعليمية التي تكون مدخالتها من خالل االعتماد على األساليب الحديثة في التعليم جعلقى وقوء كلق
فان المؤسسات التعليمية بصورة عامة تخضع لتصنيفات عالمية مختلفة على ووئها ترتقب بصقورة متسلسقلة
تقعققققا لمنهجيققققة التصققققنيفات التققققي تتققققولى هققققعا العمليققققة جعلققققى أسققققا

المعققققايير جالمؤ ققققرات المعتمققققدة.

باتت التصنيفات الدجلية للجامعات محط تنافس ليس فقط بين الجامعات جإنما بين الجهقات المصقنفة للجامعقات
جالتي تنشر هعا التصنيفات ،جيمكن ايجاز اهم التصنيفات العالمية جكما مقينة في ادناا-:
✓ تصنيف « نغهاي» العي يصدر منع العام  ،2003عن جامعة « نغهاي جياج تونج» الصينية.
✓ تصنيف التايمزالعي يصدر منع العام  2004جالصادر من مجلة التايمز القرييانية.
✓ تصقققققققنيف (  )QSالقققققققعي يصقققققققدر منقققققققع العقققققققام  2004ألفضقققققققل الجامعقققققققات العالميقققققققة
.QS World University Rankings
✓ تصقنيف جيققومتركس  Webometricsاالسققاني القعي يصقدر منقع العقام  2004جيعتمقد علقى
جودة المواصع االلكترجنية .
✓ تصنيف ) Round University Ranking (RURالرجسي العي يصدر منع العام .2013
أنسجاما مع المنهاج الوزاري (  ) 2018 -2022جفي اطار توجقه جزارة التعلقيم العقالي جالقحقل العلمقي
لمسققققاعدة الجامعققققات العراصيققققة فققققي التوالققققل مققققع المؤسسققققات العالميققققة الراعيققققة للتصققققنيفات العالميققققة
صام فري التصنيفات العالمية الخاص بجامعة بغداد متمثال بقسم ومان الجودة جاالداء الجامعي رئاسقة جامعقة
بغداد بأعداد (دليل ار ادي  )A-Z GIUDEلغرض تسهيل عملية تسجيل الجامعات العراصيقة علقى تصقنيف
 QSالقريياني الفضل الجامعات العالمية فضال عن توويح معايير التصنيف.
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تـصنيــف :QS
هو تصنيف بريياني سنوي يتم تقييم افضل  1000جامعة في العالم مقن بقين اكثقر مقن ( )4000جامعقة
تر قح جيقتم جمقع بياناتهقا  ،تنشقرا قركة كواكقوريلي سقيموند

) (Quacquarelli Symondsالمختصقة

بالتعليم جهي مؤسسة غير ربحيقة مقرهقا الرئيسقي لنقدن جلهقا فقرجر منتشقرة عقول العقالم عيقل تأسسقت عقام
 1990جبقققدأت عملهقققا كمصقققنف للجامعقققات منقققع العقققام  ، 2004كمقققا تعقققد قققركة  QSاكثقققر مقققن تصقققنيف
جكما مقين في ادناا-:

➢ QS World University Rankings.
➢ QS Region University Rankings.
➢ QS Graduate Employability Rankings
➢ QS Higher Education System Strength Rankings.
➢ QS World University Rankings by Subject.
➢ QS Best Student Cities.
➢ Rankings: Global MBA Rankings.
➢ Business Masters Rankings.
➢ QS Stars University Ratings.
➢ QS Top 50 Under 50.
ان كققل تصققنيف لققه معققاييرا جاليققة التسققجيل الخالققة بققه عققدا QS Stars University Ratings
فهقققو نظقققام تقيقققيم ممقققا يعنقققي أن الجامعقققات المشقققاركة تختقققار الخضقققور لمراجعقققة قققاملة  ،يقققتم إجرا هقققا
بواسية  QS Starsاك يقيم الجامعات في جميع أنحاء العالم باستخدام طريقة التصنيف ،كمقا تمقنح الجامعقات
تصنيفا ( نجمة جاعدة إلى خمس نجوم . ) +
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منهجية التصنيف -:
تتققققوزر منهجيققققة التصققققنيف علققققى خمسققققة محققققاجر اساسققققية تقسققققم االجزان عليهققققا بحسققققب اهميتهققققا
جكما مووح في ادناا:

)1

السمعة األكاديمية-:
يققتم تخصققيل أعلققى جزن ( )%40السققمعة األكاديميققة للمؤسسققة التعليميققة ،بنققاء علققى المسققح األكققاديمي
الخققققاص بالتدريسققققيين (أكقققققر اسققققتيالر للققققرأي األكققققاديمي فققققي العققققالم)  ،فإنققققه يجمققققع براء الخقققققراء
(ألكثر من  80,000متخصقل فقي التعلقيم العقالي مقن عقول العقالم) فيمقا يتعلق بجقودة التعلقيم جالقحقل
العلمي في جامعات العالم.

)2

استطالع آراء جهات التوظيف -:
يعتمد تقييم مدى نجاح المؤسسات التعليمية في مقدى توفيرهقا لخقريجين يقتم اعقدادهم بالشقكل الصقحيح لرفقد
سوق العمل جعليه يعتمد مقيا سمعة الحاب العمل (بوزن )%10على اكثر من  40,000أسقتجابة علقى
اسققتقيان القحاب العمققل لققدى  ، QSجييلققب مققن ألققحاب العمققل تحديققد تلق المؤسسققات التققي ينتمققون إليهققا
للخريجين األكثر كفاءة جابتكارا جفعالية .كما يعد  QS Employer Surveyأكقر اسقتيالر مقن نوعقه فقي
العالم.
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)3

نسبة الطلبة ألعضاء هيئة التدريس.
صيا نسقة ( المحاورين  /اليلقة ) هو المقيا األكثقر فعاليقة لجقودة التقدريس بقوزن ( ،)%20جالقعي يققيم
مدى صدرة المؤسسات التعليمية على توفير االعداد الكافية من المحاورين نسقة الى اليلقة.

)4

االستشهادات المرجعية (االقتباسات) ألعضاء الهيئة التدريسية.
يتم تخصقيل جزن ( )%20لقيقا جقودة القحقل العلمقي للمؤسسقة بقيقا إجمقالي عقدد االستشقهادات التقي
تلقاها جميع األجراق القحثية التي تنتجها المؤسسة التعليمية خالل فتقرة خمقس سقنوات مقن صققل أعضقاء هي قة
التقققققدريس فقققققي تلققققق المؤسسقققققة  ،جيكقققققون عسقققققاب المقققققدة لخمقققققس سقققققنوات للقحقققققون المنشقققققورة مقققققثال
(من عام  2012إلى عام  ،)2016جاالستشهاد لمدة ست سنوات جالتي تعكس عقيقة أن القحل يستغرق جصتا
طويال لنشرا بفعالية .ففي الدار  2018من التصنيف يتم االعتمادعلى االستشقهادات مقن .2017-2012
كمققا يققتم الحصققول علققى جميققع بيانققات االستشققهادات باسققتخدام صاعققدة بيانققات ( ،)Elsevier's Scopus
جهققو أكقققر مسققتودر لقيانققات للمجققالت األكاديميققة فققي العققالم فمققثال االلققدار االخيققر مققن التصققنيف تققم تقي قيم
 66مليون استشهاد من الل  13مليون جرصة بحثية مع استقعاد االستشهادات العاتية (.)Self-citation

 )5نسبببة الطلبببة االجان ب لببس الملسسببة التعليميببة نسبببة ضعضبباء هيئببة التببدريس االجان ب لببس
الملسسة التعليمية.
يووح صدرة المؤسسة التعليمية على جعب ( أعضاء هي ة التدريس جاليالب االجانب) من جميع أنحاء العالم
مما يشير الى مكانة المؤسسة التعليمية دجليا ج صد تم تخصيل جزن ( )%5لكل منهما.
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الية التسجيل لس تصنيف : QS
تتجلى الية التسجيل على تصنيف QS WORLD UNIVERSITY RANKING
لس الخطوات التالية :
 .1يقققتم مخاطققققة ادارة التصقققنيف مقققن خقققالل)  ( QS Intelligence Unitعلقققى القققرابط
( )http://www.iu.qs.comجمل ق طلققب الرغقققة بالمشققاركة جملقق الحقققول الخالققة اج
يمكققن ارسققال ايميققل ليلققب المشققاركة بالتصققنيف باسققتعمال االيميققل الرسققمي للجامعققة فققي
الحالتين جتحديد اي تصنيف ترغب الجامعة للمشاركة فيه.

 .2يقققققتم ارسقققققال ايميقققققل مقققققن صققققققل ادارة التصقققققنيف ( )QSمقققققع تحديقققققد التوصيتقققققات ليلقققققب
المعلومات جفترة االعالن لكل تصنيف.
 .3يققققتم التسققققجيل فققققي ) (qs-hubجملقققق القيانققققات الخالققققة بالجامعققققة بعققققد التسققققجيل فققققي
الموصع عقر الرابط https://qs-hub.qs.com
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تجهيز بيانات التصنيف
 .1تهي قققة صاعقققدة بيانقققات االكقققاديميين االجانقققب القققعين يقققتم التعامقققل معهقققم مقققن خقققارج الجامعقققة
متضقققمنة معلومقققات االتصقققال بهقققم عسقققب االكسقققل المرسقققل مقققن ادارة التصقققنيف بمقققا ال
يققققل عقققن  400اسقققم علقققى ان يقققتم استحصقققال الموافققققة مقققن صققققلهم للمشقققاركة فقققي االسقققتقانة
الموزعقققة مقققن صققققل ادارة التصقققنيف علقققى ان يقققتم ملقققى الملقققف نهايقققة قققهر كقققانون الثقققاني
عسب الخية الموووعة من صقل ادارة التصنيف (كما مووح في ادناا).

 .2تهي ققققة بيانققققات االكسققققل المرسققققل مققققن ادارة التصققققنيف جالخالققققة بالشققققركات التققققي تققققم
توظيققف خريجققي الجامعققة فيهققا الخققع ارائهققم جفقق االسققتقانة الخالققة بققالخريجيين فضققال
عن معلومات االتصال بهم (كما مووح في ادناا).
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 .3ملققق القيانقققات الخالقققة بالجامعقققة جفققق انمقققوكج االكسقققل المرسقققل فضقققال عقققن مل هقققا فقققي
)( (qs-hubكما مووح في ادناا).

مع ورجرة تيقي المعادلة الخالة ب (( )FTEكما مووح في ادناا).
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تصتتتنيف  QS Region University Rankingsمتتتص تصتتتنيف QS
 .4ويشتتتت
 WORLD UNIVERSITY RANKINGفت جميتص الايانتات قتااقة الت فضت
عن اعداد التد يقيين حملة شهادة الد تو اه (كما مووح في ادناا):.

8

