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AUB للجامعات "اس كيو تصنيفبحسب " األولى في المنطقة العربية   

 وأمامنا األفضل فعال   ھي جامعتنا بأن الكثيرين قناعة ترّسخ "النتائج خوري: 

      "نكون أن يجب   حيث لنكون العمل من الكثير

 
في المركز األول بين ألف جامعة عربية في تصنيف كيو اس   (AUB)حلّت الجامعة األميركية في بيروت

. وھذه ھي المرة األولى التي تفوز فيھا الجامعة 2018-2017العالمي لجامعات المنطقة العربية للعام 
ً قد حلّت في المركز الثاني بعد جامعة الملك فھد للبترول  األميركية في بيروت بھذا المركز. وكانت سابقا

  .2015-2014دن في ھذا التصنيف اإلقليمي، والذي بدأ في العام والمعا
  

وتعليقاً على ھذا اإلنجاز، قال وكيل الشؤون األكاديمية في الجامعة األميركية في بيروت الدكتور محمد 
 بھذا يفخروا   أن يجب   بيروت   في األميركية الجامعة وأصدقاء وخريجو وموظفو وأساتذة طالب : "حراجل
 والعمل   جماعي الجھد دون من   تحقّق كان ما   العربي العالم   في األولى المرتبة على حصولنا  . الرائع ازاإلنج
 تصنيف   كان إذا  . التميز إلى يسعون   وھم بيروت   في األميركية الجامعة   أسرة أفراد من فرد لكل والعزم الجاد

 الجامعة فإن   تخدمھا،   التي والمجتمعات الشعب على الجامعة تتركه   الذي  " التأثير "  إلى يستند   الجامعات
 الشرق منطقة   في أيضا ولكن   العربي العالم   في فقط ليس األول المركز إلى السبّاقة   ھي بيروت   في األميركية
                                                    ."                       بعدھا وما بأكملھا األوسط

  
ويعتمد تصنيف كيو اس للجامعات في المنطقة العربية منھجيةً ترتكز على مؤشرات رئيسية تُستعمل 
للتصنيف العالمي للجامعات، مع مراعاة لمجموعة من مقاييس األداء مصّممة بعناية لھذه المنطقة بحيث 

مؤّشرات في منھجيّة كيو اس لھذا التصنيف تعكس األولويات والتحّديات اإلقليمية. وقد استُخدمت تسعة 
  :اإلقليمي، وفيما يلي اسم كل موّشر ووزنه في النتيجة النھائية

  ٪ 30السمعة األكاديمية:   -
  ٪ 20سمعة صاحب العمل:  -
  ٪ 20نسبة األساتذة إلى الطالب:  -



  ٪10نسبة تأثير الجامعة في شبكة االنترنت:  -
  ٪5أستاذ: عدد األوراق البحثية لكل  -
  ٪5نسبة االستشھادات بكل ورقة بحثية:  -
  ٪5نسبة حاملي الدكتوراه في الھيئة التعليمية:  -
  2.5نسبة األساتذة الدوليين إلى كل ھيئة التدريس: %  -
  2.5نسبة الطالب الدوليين في الجسم الطالبي: %  -
  

لجامعة األميركية في بيروت ضمن وباالضافة إلى حلولھا في المركز األول في التصنيف العام، حلّت ا
المراكز العشرة األُول في خمسة من المؤشرات التسعة: سمعة صاحب العمل (المركز األول)، التأثير في 
شبكة االنترنت (المركز الخامس)، السمعة األكاديمية (المركز السابع)، األوراق البحثية لكل أستاذ (المركز 

بحثية (المركز الثامن). ويشّكل التقييم في ھذه المؤشرات الخمسة  الثامن)، عدد االستشھادات بكل ورقة
سبعين بالمئة من التقييم العام. وفي المؤشرات األربعة المتبقية، جاءت الجامعة األميركية في بيروت بين 

  .أفضل أربعين جامعة
  

شرات من أصل تسعة، وقد حّسنت الجامعة األميركية في بيروت تصنيفھا مقارنة بالعام السابق في سبعة مؤ
وحافظت على مرتبتھا من دون تغيير في المؤّشرين الباقيين. وجاء االرتفاع األبرز في التقييم في موّشر نسبة 

نقطة)،  16نقطة على تصنيف العام الماضي)، ونسبة الطالب الدوليين (بزيادة  25األساتذة الدوليين (بزيادة 
  ).نقطة 11قطة)، وأعضاء الھيئة التعليمية الحائزين على الدكتوراه (ن 14ونسبة األساتذة إلى الطالب (بزيادة 

  
وقال الدكتور لقمان مّحو، مدير المكتبات الجامعية في الجامعة األميركية في بيروت: "إن التحسينات في ھذه 

يروت المجاالت األربعة والحفاظ على ريادتنا في المجاالت الخمسة األخرى ساعدت الجامعة األميركية في ب
على الوصول إلى المرتبة األولى في العالم العربي ھذا العام". وأضاف: "إننا فخورون أشّد االفتخار بھذا 
اإلنجاز المجلّي، والذي يعود الفضل فيه إلى أعضاء الھيئة التعليمية في الجامعة األميركية في بيروت، وإلى 

إلى خريجي الجامعة األميركية في بيروت الذين  بحوثھم المتميّزة وأدائھم التعليمي. ويعود الفضل أيضاً 
يبرزون كسفراء المعين للجامعة ولقدرتھا الراسخة على رعرعة وإنتاج قادة عالميين في جميع جوانب 
ً إلى إدارة الجامعة األميركية في بيروت لحكمتھا ورؤيتھا االستراتيجية  الحياة.  كما يعود الفضل أيضا

  ."في بناء البيئة التي تسمح لمكّونات الجامعة باالزدھاروطموحاتھا، فضال عن نجاحھا 
  

 التصنيف في األعلى المراكز في األولى الخمسين ضمن من صنفت أخرى لبنانية جامعات ست بأن يذكر
 التي والمعادن للبترول فھد الملك جامعة تلتھا العربية المنطقة في أولى AUB ال وجاءت العام، اإلقليمي
 .الثاني المركز في حلت

  
  شيء، كل ليس بالتأكيد   األكاديمي التصنيف " من جانبه قال رئيس الجامعة األميركية الدكتور فضلو خوري:

  في   العربي العالم   في جامعة كأفضل   جدارة عن حلّت بيروت   في األميركية الجامعة ألن   فعالً  فرحنا لكننا 
 من خريجينا تمكين   في فعالية األكثر الجامعة أننا يظھر   والتقرير  . والمتوازن المفّصل اس كيو تصنيف 



 أكبر على حاصلون وأننا   العمل، أصحاب رضى على   حصوالً  األكثر ھم خريجينا وأن   وظيفة، على الحصول
 ترّسخ النتائج  . باالرتقاء تستمر المؤسسية سمعتنا وأن   أستاذ، لكل   تأثيراً  وأكثرھا البحثية االستشھادات من عدد

 العمل من الكثير أمامنا ويبقى  . العربي العالم   في جامعة أفضل فعال   ھي الجامعة أن الكثيرين لدى القناعة
                                                                           . العالم   في جامعة مئة أفضل من كواحدة بوضوح الينا وينظر   نكون، أن يجب   حيث لنكون

 
***  
 
 

  :بيروت في األميركية الجامعة في اإلعالم بمكتب االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد
  

 
Simon Kachar 
Director of News and Media Relations  
Mobile: 03427024 Office: 01374374 Ext: 2676 

 sk158@aub.edu.lbEmail:  
 
 
 
 
 

 العالي للتعليم الليبرالي األميركي التعليمي النظام وتعتمد 1866 العام في بيروت في األميركية الجامعة تأسست
 من تتكون تعليمية ھيئة تضم تدريسية، بحثية جامعة وھي. وممارساتھا ومعاييرھا التعليمية لفلسفتھا كنموذج
ً  عضو700  من أكثر ً  وجسما ً  الجامعة تقّدم. وطالبة طالب 8,500 حوالي يضم طالبيا  130 من أكثر حاليا

ً  توّفر كما. الطب في والدكتوراه والدكتوراه، والماجيستر، البكالوريوس، على للحصول برنامج ً  تعليما  طبيا
 ً  .سريراً  420  فيه مستشفىً  يضم الذي الطبي مركزھا في وتدريبا

  
 
 

 
  
  

Website:           www.aub.edu.lb 
Facebook:         http://www.facebook.com/aub.edu.lb 
Twitter:              http://twitter.com/AUB_Lebanon 
 


