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 AUB تجدد اعتمادها من   MSCHE 

 "خوري: "عالمة ثقة في رسالة جامعتنا وأهدافها األكاديمية

 
 

تكلل في تجديد اعتمادها من "لجنة  (AUB) إنجاٌز جديد يضاف إلى انجازات الجامعة األميركية في بيروت

 . (MSCHE) "الواليات الوسطى للتعليم العالي

 

وكان رئيس الجامعة الدكتور فضلو خوري قد زف الخبر إلى أسرة الجامعة في بيان صادر عن مكتبه قال 

في الواليات المتحدة قد  (MSCHE) "فيه: يسعدني جداً إبالغكم أن "لجنة الواليات الوسطى للتعليم العالي

حاصلة على اعتماد اللجنة. وقد جاء ذلك كمؤسسة  (AUB) أعادت تأكيد وضع الجامعة األميركية في بيروت

 .2016بعد أن وافقت اللجنة على  تقرير المراقبة الذي قّدمته الجامعة في أول نيسان 

 

وأهدافها، ومواردها،  AUB هو عالمة ثقة في مهمة ال MSCHE تابع: إن الحصول على اإلعتماد من

على اعتماد اللجنة في حزيران  AUB حصلت الوأدائها. وهو يعتمد على تقييم دوري داخلي وخارجي. وقد 

 .2014و  2011و 2009و 2007وأعيد تأكيد هذا االعتماد في األعوام  2004من العام 

 

تقّدم الجامعة منذ ذلك الوقت في تعزيز الحوكمة المشتركة، وخاصة  2016أضاف: يوثّق تقرير المراقبة للعام 

باعادة العمل بنظام المالك الوظيفي لألساتذة  2015رين الثاني القرار التاريخي لمجلس أمناء الجامعة في تش

 .وبالتطبيقات اإلجرائية في التخطيط والموازنة، مالياً واستراتيجياً، تماشياً مع أهداف الجامعة ومهمتها

 

وتنتهي  2017وقال: سيكون هدفنا القادم في مسيرتنا لالعتماد وضع عملية دراسة ذاتية مكثّفة تبدأ في العام 

  .2019-2018مع وصول فريق تقييم من اللجنة في العام األكاديمي 

 

كمؤسسة للتعليم  AUBوختم: "أود أن أشكر جميع الذين عملوا لتحقيق هذا التأكيد من اللجنة المتياز ال 

المتحدة، العالي. ولجنة الواليات الوسطى للتعليم العالي هي من أقدم الهيئات المانحة لالعتماد في الواليات 



كما أود بصفة خاصة أن أنّوه بعمل وكيل الشؤون األكاديمية في الجامعة باإلنابة الدكتور محمد حراجلي 

 وفريقه إلشرافهم على العملية"، ناقالً تحيات وتقدير مجلس األمناء في الجامعة لهذا اإلنجاز الملحوظ.

 
*** 
 
 

 :بيروت في األميركية الجامعة في اإلعالم بمكتب االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد
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 العالي للتعليم الليبرالي األميركي التعليمي النظام وتعتمد 1866 العام في بيروت في األميركية الجامعة تأسست
 من تتكون تعليمية هيئة تضم تدريسية، بحثية جامعة وهي. وممارساتها ومعاييرها التعليمية لفلسفتها كنموذج

 130 من أكثر حاليا   الجامعة تقّدم. وطالبة طالب 8,500 حوالي يضم طالبيا   وجسما   عضو700  من أكثر
 طبيا   تعليما   توّفر كما. الطب في والدكتوراه والدكتوراه، والماجيستر، البكالوريوس، على للحصول برنامج
 .سريرا   420  فيه مستشفى   يضم الذي الطبي مركزها في وتدريبا  

 
 

 
 

 
 

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