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كلية سليمان العُليّان إلدارة األعمال في الجامعة األميركية في بيروت تنال التصنيف 

 األعلى لكليات إدارة األعمال ذات التأثير العالمي القوي من وكالة اديونيفرسال

 

ضمن مرتبة  (AUB) األميركية في بيروتفي الجامعة  (OSB) حلت كلية سليمان العُليّان إلدارة األعمال

ُسعُف االمتياز الخمس لرابطة اديونيفرسال. وهذه المرتبة هي األرفع بين أفضل كليّات إدارة األعمال ذات 

 .التأثير العالمي عند وكالة اديونيفرسال للتصنيف والتقييم العالميين

 

يوسف صيداني، "هذا تقدير لحضور الكلية وعلّق عميد كلية سليمان العُليّان إلدارة األعمال الدكتور 

ً على تعريف طالبنا إلى عالم إدارة األعمال على  وانخراطها وتأثيرها المتناميين عالمياً. نحرص دائما

المستوى الدولي. ال تقتصر أبحاث أساتذتنا على مقاربة التحديات المحلية واإلقليمية فحسب، بل تتناول أيًضا 

عالمي. ونتوقع حدوث المزيد من  هذا اإلنفتاح خاصة في ظل التغيرات الجوهرية المسائل ذات االنعكاس ال

 ."التي شهدها العالم في الفترة الماضية والحاجة إلى التكيّف مع تلك التغيرات

 

والجدير بالذكر أن اديونيفرسال هي وكالة تصنيف وتقييم دولية متخّصصة في التعليم العالي، وذات خبرة في 

ً منذ العام 1994سات والبرامج األكاديمية، في فرنسا منذ العام تقييم المؤس . ويصنّف نظام 2007، ودوليا

اديونيفرسال الكليّات وفقًا لسمعتها الدولية على المستويين الوطني والعالمي، وحسب منطقتها الجغرافية. وبعد 

ل دولة إلى خمسة مستويات من دولة، يتم تقسيمها داخل ك 154اختيار أفضل ألف كلية إلدارة األعمال في 

 .التميز والتي أطلقت عليها اديونيفرسال تسمية ُسعُف االمتياز الخمس

 

 عن نظام االختيار والتقييم

 

تّم النظر في ثالثة معايير رئيسية من قبل اللجنة العلمية الدولية لوكالة اديونيفرسال أثناء تقييمها لكلية سليمان 

 .العُليّان إلدارة األعمال

 



المعياران األوالن، الكمية والنوعية، هما أساس االختيار الرسمي ضمن أفضل ألف كلية إلدارة األعمال. 

وتشمل معايير الكمية اإلنفاق القومي على التعليم لكل فرد، والناتج المحلي اإلجمالي للفرد، وعدد السكان، 

سات األكاديمية العليا في الدولة باإلضافة وعدد الطالب في التعليم العالي. وتشمل معايير النوعية عدد المؤس

 .إلى األهمية التاريخية للتقاليد التعليمية الوطنية

 

بعد ذلك، ولكل بلد، يتم توزيع الكليات المختارة إلى خمسة مستويات من التميّز. ويتم منح مستوى التميز بعد 

التصنيفات الرئيسية أو عضويتها في الجمعيات ذلك لكل كلية بناًء على معايير دوليتها، مثل االعتمادات أو 

 .األكاديمية أو المهنية أو الشراكات

 

 كلية سليمان العُليّان إلدارة األعمال في سطور

 

لكنه ظل ضمن كلية اآلداب والعلوم  1900بدأ تعليم إدارة األعمال في الجامعة األميركية في بيروت في العام 

  .2000دارة األعمال هي سادس كلياتها، في العام حتى أنشأت الجامعة كلية مستقلة إل

 

 توفر كلية سليمان العُليّان إلدارة األعمال، الحائزة على اعتماد الجمعية الدولية لتطوير كليات إدارة األعمال،

تعليًما رائداً لبرامج البكالوريوس والدراسات العليا الجامعية مع مناهج مصّممة بشكل فريد ومتوازن بين 

 .ربات النظرية والعمليةالمقا

 

وتضم الكلية عددًا من مراكز المعرفة والمبادرات التي تشّجع التدريس والمشاركة مع القطاعين العام 

والخاص، بما في ذلك مركز سميح دَرَوزة إلدارة االبتكار وريادة األعمال ، وكرسّي كمال الشاعر للقيادة، 

لية، وكرسّي حسني الصّواف في اإلدارة، ومبادرة رامي فؤاد وكرسّي عبد العزيز الصقر في اإلدارة التموي

 .مخزومي في حوكمة الشركات، ومركز األعمال والقيادة الشاملة للمرأة

 

من الطالب األكثر نخبوية في المنطقة، في برامج بكالوريوس إدارة  1300ويدرس حاليًا في الكلية أكثر من 

ير إدارة األعمال التنفيذية، وبرامج درجة الماجستير المتخّصصة األعمال، وماجستير إدارة األعمال، وماجست

في إدارة الموارد البشرية، والتمويل، وتحليالت بيانات األعمال. وباإلضافة إلى ذلك، توفر الكلية أيًضا برامج 

 .التعليم التنفيذي للمنظمات الرائدة في جميع أنحاء المنطقة

 

 : www.aub.edu.lb/osbللمزيد من المعلومات

 

*** 
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 بيروت في األميركية الجامعة عن لمحة
 

 على وممارساتها ومعاييرها التعليمية فلسفتها وترتكز1866  العام في بيروت في األميركية الجامعة تأسست
 في بيروت هي جامعة بحثية أساسها التعليم. األمريكية والجامعة. العالي للتعليم الليبرالي األميركي النموذج

 تسعة آالف حوالي من فيشّكل الطالبي جسمها أما وهيئتها التعليمية تضم أكثر من تسعمئة أستاذ متفّرغ،
وخمسمئة طالب. وتقدم الجامعة األمريكية في بيروت حاليا أكثر من مئة وأربعين برنامجا   للحصول على 

شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. وهي توفّر التعليم والتدريب الطبيين للطالب من جميع أنحاء 
 المنطقة في مركزها الطبي الذي يضم مستشفى كامل الخدمات يضم أكثر من ثالثمئة وستون سريرا  .

 
 :بيروت في األميركية الجامعة وأحداث أخبار على لالطالع

 
  www.aub.edu.lb  الموقع

  http://www.facebook.com/aub.edu.lb  الفيسبوك
  http://twitter.com/AUB_Lebanon تويتر
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