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كهية سهيمان انعهيان الدارة األعمال ترّسخ مكاوتها بيه أفضم معاهد ادارة األعمال في 

 انعانم

أعبدد خًعٛخ رغٕٚز يعبْذ ئدارح األعًبل فٙ انٕالٚبد انًزحذح يُح اعزًبدْب نكهٛخ طهًٛبٌ انعهٛبٌ 

 ظطٕنا ٙف حدٕدنا زشإي  ٛزٔد. ْٔذِ اندًعٛخ ْٙالدارح األعًبل فٙ اندبيعخ األيٛزكٛخ فٙ ث

 .لبًعألا حرادا ذْبعًن ًٙٚدبكألا

ٔلذ َدحذ انكهٛخ عجز انحفبػ عهٗ يظزٕٚبرٓب انزفٛعخ ثززطٛخ يكبَزٓب ثٍٛ انخًظخ ثبنًئخ يٍ أفضم 

 يعبْذ األعًبل فٙ انعبنى انحبصهخ عهٗ اعزًبد اندًعٛخ، يٍ يثم  ْبرفبرد ٔاو آ٘ رٙ ٔطهٌٕ ٔئَظبد

، 9002ٔغٛزْب. ٔكبَذ كهٛخ انعهٛبٌ الدارح األعًبل لذ حصهذ عهٗ اعزًبد اندًعٛخ فٙ انعبو 

 ؤطظخ نجُبَٛخ رُبل اعزًبد اندًعٛخ.أٔل ك ثذنٔأصجحذ 

االنكززَٔٙ، فاٌ انًعبْذ  ،ٔثحظت يٕلع خًعٛخ رغٕٚز يعبْذ ئدارح األعًبل فٙ انٕالٚبد انًزحذح

جز يٍ أفضم يعبْذ ادارح األعًبل فٙ انعبنى ٔثزايح انزٙ رحصم عهٗ اعزًبد اندًعٛخ ُرعز

انجكبنٕرٕٚص ٔانًبخظزٛز ٔانذكزٕراِ فٛٓب لذ ثزُْذ عٍ َٕعٛخ رفٛعخ. ٔانًعبْذ انحبصهخ عهٗ 

يع يعّذل رزاكًٙ أعهٗ، كًب رزًّٛش ثعذد  ّ،اعزًبد اندًعٛخ رزًّٛش ثجزايح، ٔأطبرذح ، ٔعالة أفضم

كجز يٍ أصحبة انعًم انذٍٚ ٚخزبرٌٔ يٕؽفٛٓى يٍ ثٍٛ عالثٓب، أكجز يٍ انغالة انذٔنٍٛٛ، ٔثعذد أ

 ٔثخزٚدٍٛ ٚزمبضٌٕ يزرجبد أعهٗ.

ٔشّذد انجزٔفظٕر طهٛى شبٍْٛ، عًٛذ كهٛخ انعهٛبٌ ثبنٕكبنخ، عهٗ أًْٛخ ْذا االعزًبد كاثجبد الخالص 

ُبٌ ٔانعبنى انعزثٙ. فزٚك انكهٛخ فٙ يزبثعخ يًٓزٓب ثزٕفٛز رعهٛى رفٛع انًظزٕٖ ٔيعززف ثّ دٔنًٛب فٙ نج

ٔأضبف: "اندٕٓد انزعبَٔٛخ انزٙ ثذنٓب أطبرذرُب ٔيٕؽفَٕب نهحفبػ عهٗ يظزٕٚبد رفٛعخ نهكهٛخ 

رغى كم انزحذٚبد. َٔحٍ يهزشيٌٕ  ثبنحفؼ عهٗ االيزٛبس فٙ انزعهٛى ٔفٙ اَزبج أثحبس شذٚذح طزظزًّز

ُبعٙ. انًٓى أٌ االعزًبد ًّٚٛش عهُب ٔعاللزُب يع انمغبعٍٛ انزدبر٘ ٔانصباندذٖٔ، ٔفٙ رعزعخ رف

خزٚدُٛب ٔٚجزٍْ نمغبع األعًبل أٌ انزعهٛى يّٓى فٙ كهٛخ انعهٛبٌ ٔطٛبعذ  عالثُب عهٗ انحخصٕل عهٗ 

فزصم أفضم، يحهًٛب ٔدٔنًٛب". ٔانٕالع أٌ انًعبْذ انحبصهخ عهٗ اعزًبد خًعٛخ رغٕٚز يعبْذ ئدارح 

هٓى أصحبة انعًم عهٗ خزٚدٙ ٚدٍٛ ثبرعٍٛ ٔٚفّضاألعًبل فٙ انٕالٚبد انًزحذح يعزٔفخ ثاَشبء خز

 انًعبْذ غٛز انحبصهخ عهٗ اعزًبد اندًعٛخ.



ْٔٙ ألذو ْٛئبد اعزًبد يعبْذ  9294ْذا ٔلذ رأطظذ خًعٛخ رغٕٚز يعبْذ ئدارح األعًبل فٙ انعبو 

ٙ رعهٛى العزًبد يُٓب  ٔطًخ ايزٛبس فااألعًبل فٙ انعبنى انزٙ ال رشال َبشغخ. ُٔٚعزجز انحصٕل عهٗ 

ُح االعزًبد فٛٓب: "انحصٕل ادارح األعًبل. ٔلبل رٔثزد رٚذ، َبئت رئٛض اندًعٛخ ٔكجٛز يظإٔنٙ َي

 عهٗ اعزًبد اندًعٛخ ٔاالحزفبػ ثّ ٚزغهت رصًًًٛب ٔانزشايًب كجٛزٍٚ".

انذٔاو انكبيم كهٛخ طهًٛبٌ انعهٛبٌ الدارح األعًبل ككهٛخ لبئًخ ثذارٓب، رضبعف عذد أطبرذح  ُألًٛذيُذ 

ٔخًٛعٓى  9092-9091فٙ انعبو انذراطٙ  31ئنٗ  9009-9000فٙ انعبو انذراطٙ  91يٍ ٓب فٛ

يٍ انغالة فٙ ثزَبيح انجكبنٕرٕٚص،   1442اخزٛزٔا يٍ انظٕق انذٔنٛخ. ٔلذ خّزخذ انكهٛخ أكثز يٍ 

(. ٔرمّذو 9002جبط فٙ ثزَبيح انًبخٛظزز انزًفٛذٚخ )ْٕٔ ثزَبيح ثذأ انعًم ثّ فٙ ش 151ٔأكثز يٍ 

 ْٙ:انكهٛخ حبنًٛب خًظخ ثزايح 

 ثكبنٕرٕٚص فٙ ادارح األعًبل. -

 يبخٛظزز فٙ ادارح األعًبل. -

 يبخٛظزز رُفٛذٚخ فٙ ادارح األعًبل. -

 يبخٛظزٛز فٙ عهٕو انًبل. -

 يبخٛظزز فٙ ادارح انًٕارد انجشزٚخ. -

 ثزايح رذرٚجٛخ  فٙ انزعهٛى انزُفٛذ٘ ٔاالدارح. -

 

ذ يٍ انًعهٕيبد حٕل اندبيعخ األيٛزكٛخ فٙ ثٛزٔد ٔكهٛخ طهًٛبٌ انعهٛبٌ الدارح األعًبل، نهًشٚ

 ٚزخٗ سٚبرح انًٕلع االنكززَٔٙ:

http://www.aub.edu.lb/osb/osb_home/Pages/index.aspx 

، ٚزخٗ سٚبرح لظى االعزًبد فٙ خًعٛخ رغٕٚز يعبْذ ئدارح األعًبلٔنهًشٚذ يٍ انًعهٕيبد حٕل 

 يٕلعٓب االنكززَٔٙ

http://www.aacsb.edu/accreditation/.  
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  اللٍبسالً   األهٍسكً   ًجعحود النظبم الحعلٍوً   1688العبم    بٍسًت فً   جأسسث الدبهعة األهٍسكٍة فً 
  خبهعة بحثٍة جدزٌسٍة،   ًالدبهعة ىً  . كنوٌذج لفلسفحيب الحعلٍوٍة ًهعبٌٍسىب ًهوبزسبجيب   للحعلٍن العبلً 
ّدم جق     . طبلب ًطبلبة   8500   حٌالًهن    طالبًٍب   أعضبء ًخسوًب  600  نه سثكأ  جضن ىٍئة جعلٍوٍة هن 

ًالدكحٌزاه    ًالدكحٌزاه،   ًالوبخٍسحس،   ٌنبىز هبئة بسنبهح للحصٌل على البكبلٌزٌٌس،   هب   الدبهعة حبلًٍب
  . سسٌسًا   024    فٍو   ٌضن هسحشفًى   الري   هسكزىب الطبً   فً   ًجدزٌبًب   طبًٍب   كوب جٌّفس جعلٍوًب  . الطب   فً
 
 

  
 

For more information please contact: 
Maha Al-Azar, Director of News and Information, ma110@aub.edu.lb, 01-75 
96 85 

 
 

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