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 (QS) كيو أس على ضوء التراجع في نتائج *: محمد الربيعي د. أ.

 لتصنيف الجامعات

 

تراجعا في مواقع جامعة بغداد والكوفة وخروج جامعة بابل من التصنيف ومحافظة  QS  ظهرت نتائج

جامعة  100الجامعة المستنصرية على موقعها. ولم تدخل أي جامعة عراقية أخرى من بين حوالي 

ال يمكن القاء اللوم على الجامعات العراقية لكونها جامعات غير مستقلة تنتهج   .حكومية واهلية التصنيف

 .سياسة موحدة تديرها الدولة

بالرغم من ان التصنيفات الدولية للجامعات ليس لها عالقة وثيقة بالجودة وبتحسينها اال ان الدخول فيها 

للبرنامج الحكومي لحكومة السيد عبد وارتباطها بجودة التعليم والبحث العلمي أصبح الهدف األساسي 

لذا اكرر مقترحاتي والتي سبق وان قدمتها للوزارة ونشرتها. احب التأكيد  . المهدي بالنسبة للتعليم العالي

ان هذه المقترحات قد ال يكون لها عالقة بتحسين الجودة، وال تعتبر بأي حال من االحوال مقترحات 

لعلمي والتي يمكن للقارئ االطالع عليها في كتاباتي العديدة حول التعليم متكاملة لتحسين التعليم والبحث ا

  : العالي ومن خالل برنامج االصالح الشامل الذي وضعته سابقا
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االستجابة لقرار الوبيمتركس باستبعاد الجامعات العراقية من تصنيف الشفافية فيما يخص بيانات  .1

ثين العراقيين بمراجعة حساباتهم ضمن كوكل سكولر كوكل وذلك بتبليغ جميع التدريسيين والباح

ورفع كافة البحوث غير العائدة لهم والمدرجة ضمن حساباتهم الخاصة. كما يتحتم اتصال 

الوزارة بإدارة الوبيمتركس لشرح مالبسات الموضوع الن الموقع يرى ان السلطات العراقية 

  .عاتنا وباحثيها وطلبتهاغير جادة في ذلك. مثل هكذا موقف سيؤثر على سمعة جام

جامعة في  500حديد هدف دخول خمس جامعات عراقية )على أكثر تقدير( ضمن أفضل ت  .2

التصنيفات العالمية في فترة زمنية معقولة وتخصيص االموال الضرورية لتحسين البيئة الجامعية 

 والبحث العلمي لغرض تحقيق هذا الهدف

ين متميزين )بصورة زائر مؤقت( في بعض االختصاصات تباع سياسة تعيين باحثين عالميا .3

  .العلمية المعروفة باإلنتاج العلمي ذو معامل التأثير العالي، وتوفير االموال الالزمة لذلك

 .بناء قاعدة بيانات تفصيلية ودقيقة محدثة للجامعات العالمية ذات الترتيب المتقدم  .4

د القيام ببحث مميز ويحصل على جائزة علمية عند يمنح ألتدريسيين جوائز مادية ومعنوية عن  .5

النشر في مجلة عالمية متميزة وفق معامل التأثير. ودعم المشاركة في المؤتمرات العالمية 

  .وبدون تحديد عددها في السنة الواحدة

االهتمام بالمواقع االلكترونية وجعل االشراف عليها من قبل شركات او اشخاص متخصصين   .6

. ورفع المنشورات العلمية والتي تتصل بمحركات البحث العالمية. ووضع كتاب من الخارج

احصائي سنوي باللغة اإلنكليزية على موقع الجامعة االلكتروني يوضح كل المعلومات الخاصة 

 .بها

تشجيع ألتدريسيين على اجراء بحوث مشتركة مع باحثين متميزين )خصوصا من أصول   .7

 . ة، وتوفير االموال الالزمة الجراء هذه البحوثعراقية( في جامعات عالمي

تشجيع التدريسيين من أصل عراقي في الجامعات الغربية على اجراء بحوث لصالح الجامعات  .8

 العراقية، وتخصيص ميزانيات مالئمة لتحقيق هذا الهدف

 .تشجيع جميع التدريسيين على ترجمة كافة بحوثهم ونشرها على مواقع الجامعة  .9

إيجاد مراكز تابعة للجامعة يكون من ضمن مهام عملها ترجمة بحوث التدريسيين  .10

  .وابحاث الطلبة

جراء دراسة لتطوير الجامعات العراقية وفق معايير التصنيفات الدولية وفي ضوء ا .11

 .التجربة السعودية واإليرانية والتركية

شراكة المجتمعية وزيادة دعم زيادة الدخل الصناعي للجامعات وذلك عن طريق تمتين ال .12

 القطاع الخاص
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االهتمام بضرورة حصول الجامعات العراقية على دعم بحثي من االتحاد األوربي  .13

 .والمنظمات األجنبية، واعتبار هذا الهدف من اولويات العمل العلمي التعاوني للوزارة

معايير والمحكات التواصل مع القائمين على التصنيفات العالمية للحصول على ال .14

 .التحكيمية واخضاعها للدراسة والبحث لمعرفة كيفية االرتقاء بالتصنيف العام للجامعات

االتجاه لترجمة األبحاث باللغة العربية الى اللغة اإلنكليزية حيث ان معظم محركات  .15

 .البحث ومواقع المجالت تدعم اللغة اإلنكليزية

قبل طلبة الدراسات العليا. وإلغاء شرط النشر قبل منح  تجويد نوعية البحوث المقدمة من .16

الشهادة لطلبة الماجستير الن هذا الشرط أدى الى التركيز على البحوث الضعيفة والنشر 

  .في المجالت المفترسة

يتم مراقبة األداء المؤسسي في التصنيف العالمي من قبل كل جامعة ويشارك في الرصد  .17

سيين والباحثين المتفانيين، باإلضافة مراقبة أداء الجامعات والقياس فرق من التدري

 .الخارجية المنافسة

التأكيد على نوعية البحث العلمي من خالل أداة مؤسساتية جامعية او وزارية لمراقبة  .18

العمليات البحثية وطرق اجراءها وتقدم العمل في اجرائها والتأكد من سالمتها االخالقية 

  .واصولية اجراءها

توجيه الباحثين نحو كتابة البحوث باللغة اإلنكليزية ونشرها في مجالت عالمية متميزة  .19

 وكذلك تغيير مجال تركيز البحوث إلى المشاكل الدولية وتلك التي لها معامل تأثير عالي

التهدئة والتريث ودراسة اإلمكانيات والصعوبات ألنه كما يبدو ان التصنيفات أصبحت  .20

 .لشاغل لكثير من المسؤولين بغض النظر عن الجودة الحقيقية لمؤسساتنا العلميةالشغل ا

في الوقت الحاضر نجد ان نسبة البحوث المنشورة الى عدد أعضاء الهيئة التدريسية هي  .21

% في العام الواحد. لذا نأمل أن يفرض على كل جامعة وكلية بمضاعفة النسبة 1اقل من 

  .ير االموال الالزمة والكافية للجامعات ومراكز البحوثسنوات بعد توف 3في خالل 

بروفسور زائر من جامعة  2يتم مساعدة كل جامعة ان يكون لها رسميا ما ال يقل عن  .22

 .غربية

أساتذة من جامعات غربية يشاركون  2يتم مساعدة كل جامعة ان يكون لها على األقل  .23

ويتم توفير االموال الالزمة لتخقيق هذا الهدف في التدريس الفعلي لجزء او لكامل مقرر. 

  .من قبل الوزارة

يتم تسجيل أستاذ او طالب يحمل جنسية اجنبية على أساس جنسيته األجنبية لغرض رفع  .24

  .و التايمس  QS معيار الطلبة واألساتذة األجانب في تصنيف
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ا مهما لدخول جامعة بما ان وجود من حصل على جائزة نوبل في الجامعة يعتبر معيار .25

الى تصنيف شنغهاي لذا اقترح عرض منصب ما على العراقية نادية مراد في احدى 

  .الجامعات التي لها حظ كبير في دخول التصنيف وبالتحديد جامعة بغداد

التأكيد على ضرورة زيادة عدد التدريسيين من حملة الدكتوراه نسبة الى عدد التدريسيين  .26

ير. يمكن تحقيق ذلك بأسلوب بسيط وسهل وهو ان يحذف من عضوية من حملة الماجست

 .الهيئة التدريسية مساعدي مدرس

  .زيادة عدد الطلبة الدوليين وذلك بتوفير منح دراسية للطلبة من الدول العربية خاصة .27

 .القضاء على الملخصات )الملزمات( واعتماد الكتاب المقرر والمراجع .28

حثا علميا في السنة األخيرة شرطا للحصول على الشهادة األولية، اعتبار اجراء ب .29

ولغرض تحقيق ذلك يتم اخضاع الطالب لدورات مكثفة في اساسيات وطرق البحث 

 .العلمي

 

 (  محمد الربيعي )بروفسور متمرس، جامعة دبلن)*( 

 

 من موقع أ.د. محمد الربيعي على الفيس بوك منقول 

 
https://www.facebook.com/mohamed.alrubeai/posts/1044891149029777 

 

https://www.facebook.com/mohamed.alrubeai/posts/1044891149029777

