
  يورك تايمز ملحق نيو   األميرآية في   آلية عليان في
 2010   حزيران    16األربعاء

  
وتناول الملحق الثالث    أصدرت صحيفة النيويورك تايمز سلسلة من المالحق الخاصة حول لبنان،

ا الملحق هذ   وقد اختّص  . بيروت   الجامعة األميرآية في   منها آلية سليمان عليان إلدارة األعمال في
 أّن   بتأآيد رئيس الحكومة سعد الحريري   الجديد واسُتهّل   بداعية للجيل اللبنانيالثالث بالمقدرات اإل

النساء والشباب  أدوار  أن هدفه هو تفعيل   مردفًا   لبنان سيتحّدى آل الصعاب بواسطة الجيل الجديد،
لغرفة التجارة والصناعة محمد شقير قوله إن  آما ُنقل عن الرئيس الجديد الشاب .  القطاع العام   في

ام ال    اح شرآة بينجإلى الملحق  أشارو  . 2008   العام   مليار دوالر في   5 . 3   صادرات لبنان بلغت
لبنان بشكل مباشر إلى التقاليد اللبنانية    نجاح قطاع تكنولوجيا المعلومات في اعزللمعلوماتية ف
  هذا السياق أن آلية سليمان عليان إلدارة األعمال في   وذآر في  . ى العلمإل   السعي   الراسخة في

إلى حصولها    الفتًا   الشرق األوسط،   مدرسة األعمال األولى في   بيروت هي   الجامعة األميرآية في 
أن ب   علمًا   الواليات المتحدة،   دارة األعمال فيعلى اعتماد جمعية تطوير معاهد إ   2009   نيسان   في

.  المئةفي أقل من خمسة    العالم الحاصلة على اعتماد هذه الجمعية هي   دارة األعمال فيإنسبة آليات 
ونقل عن  .  العالم   دارة األعمال هو من أآثرها تنافسّية فيإ  واعتبر الملحق أن برنامج الماجيستير في 

.  لبنان والمنطقة   في   بيروت رسمت إطار التعليم العالي   الجامعة األميرآية في ّنإالدآتور نّجار قوله 
ن الجامعة زادت مساعداتها إو   لها مؤّخرًا   إن الكلية افتتحت مبنى جديدًا   وقال الدآتور نجار أيضًا 

  2007   العام   وأعادت العمل بنظام الدآتوراه مع ثمانية برامج في   ٪30   المالية الدراسية للطالب
وقال الدآتور نجار  .  حملة لجمع سبعة ماليين دوالر من االتبرعات    أيار من ذلك العام   ت فيوأطلق 

إن الجامعة تعمل بشكل حثيث على رفع منسوب الطالب األجانب لديها وأن الكلية تطّور ُبناها 
  لف متخرجأ   55   وختم الدآتور نجّار بأن للجامعة  . الستيعاب طالب أجانب وعرب من خارج لبنان

الملحق    ووردت في  . طالبها لسوق العمل العالمي   أن الجامعة تعّد   يعني   ما   بلدان،   106   يعيشون في 
التجارة والتربية والعلوم مثل مدارس سابيس وبنك المتوسط    معلومات عن نجاحات لبنانية ُأخرى في

  لية والموسم السياحيجانات بعلبك الدوواخُتتم بنظرة إلى مهر   وسيرة المستكشف مكسيم شعيا،
  . الواعد 
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