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  2014-11-05بيروت: 

الجامعة األميركية في بيروت األولى في لبنان والخامسة في المنطقة، في 

 تصنيف "يو اس نيوز اند ورلد ريبورت"

  االميركية (US News & World Report)"يو اس نيوز اند ورلد ريبورت" شركة أصدرت

أن الجامعة األميركية في بيروت  شركةعتبرت التصنيفها األول للجامعات في المنطقة العربية. وا

 والطب. االجتماعية العلوم برامجفي  ورائدةهي خامس أفضل جامعة في المنطقة واألولى في لبنان،

وقال رئيس الجامعة الدكتور بيتر دورمان: "هذه نتيجة رائعة لنا، إذ تمت مقارنة جامعتنا  بجامعات 

جامعات للدراسات العليا تقتصر على اجراء األبحاث أكبر منها بخمسة إلى عشرة أضعاف وب

 ونشرها".

في تصنيفها على حجم األبحاث المنشورة للجامعة خالل السنوات الخمس  شركةالواعتمدت 

المنصرمة، باالستناد إلى قياسات تجريها شركة سكوبوس لألبحاث األكاديمية المنشورة، والى عدد 

بحاث في الدراسات األكاديمية، في مجاالت العلوم والتكنولوجيا المّرات التي يُستشهد فيها بهذه األ

 والطب والعلوم االجتماعية والفنون واالنسانيات.

.  ولكي ترد جامعة في شركةالجامعة وردت في تصنيف  19جامعة منها  088وتوجد في المنطقة 

وس  بين العامين ، يجب أن تكون ثمانين من أبحاثها المنشورة قد تابعتها سكوب شركةالتصنيف 

 . ويرتكز التصنيف على عدد النسخ المنشورة واالستشهادات ونسبتها.9892و 9881

والطب في الجامعة األميركية في بيروت على  الجتماعية وباالضافة إلى حصول برامج العلوم

ي ، جاء برنامجا الجامعة ف شركةالفي تصنيف  على التوالي،في المنطقة، والثاني االول ينالمركز

علوم المناعة والجراثيم  في المرتبة الرابعة، وجاءت برامح الجامعة في البيوكيمياء والجينيات 

وبيولوجيا الجزيئيات في المرتبة السادسة. فيما جاءت برامج العلوم البيئية في المرتبة الثامنة،  

 وبرنامج علوم الطاقة في المرتبة العاشرة.

فقد احتلت الجامعة مرتبات عالية في  US News & World Report وباالضافة الى تصنيف

تصنيف عدة هيئات عالمية شملت  مركز التصنيفات العالمية للجامعات، تصنيف ليدن، وتصنيف كيو 

، وتصنيف الجامعات بحسب أدائها األكاديمي. وفي اس العالمي للجامعات، وتصنيف معاهد سكيماغو

الى سمعة كل تلك التصنيفات كانت الجامعة األميركية في بيروت تسجل أعلى العالمات بالنسبة 



واألساتذة األجانب ونسبة األساتذة الى الطالب. وفي تصنيف كيو اس  الخريجين لدى اصحاب العمل،

 لجامعات في العالم العربي التي يُستشهد بأبحاث أساتذتها.العالمي للجامعات جاءت األميركية أكثر ا

الظهار طبيعة ونوعية التعليم  للجامعات مهم جدا كوسيلة التصنيف العالمي وقال الرئيس دورمان: "

واألبحاث، للطالب واألساتذة الذين يفكرون في االنضمام إلى الجامعة، وللبحاثة والمؤسسات الراغبة 

  بالتعاون معها".

   
  الليبرالي   األميركي   وتعتمد النظام التعليمي   6611العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميركية في  
  جامعة بحثية تدريسية،   والجامعة هي  . كنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها   للتعليم العالي 
تقّدم      . طالب وطالبة   8000   حواليمن    طالبيا     أعضاء وجسما    700  نم رثكأ  تضم هيئة تعليمية من 

والدكتوراه    والدكتوراه،   والماجيستر،   يناهز مائة برنامج للحصول على البكالوريوس،   ما   الجامعة حاليا  
  . سريرا     024    فيه   يضم مستشفى     الذي   مركزها الطبي   في   وتدريبا     طبيا     كما توّفر تعليما    . الطب   في
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