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ليخدم آكبير  األميرآية   يتنحى آعميد لكلية العليان في   البروفسور جورج خليل نجار
   رئيسها للشؤون االستراتيجية   استشاريي

 
سليمان العليان إلدارة  عميد آلية   بيروت أن البروفسور جورج نجار،   أعلنت الجامعة األميرآية في

مهماته آكبير    الخريف التالي   وسيتسّلم في   الصيف القادم،   سيتنّحى عن مرآزه آعميد في   فيها،األعمال 
  األعمال محليًا مع مجتمع   وخصوصًا   رئيس الجامعة لالستراتيجيا والعالقات المؤسسية،   مستشاري

  . ودوليًا   وإقليميًا 
 

من    آبيرًا   خبرة واسعة وزادًا يملك جورج نجار : " دورمانعلى ذلك قال الرئيس الدآتور بيتر    وتعليقًا
 األعوام القادمة   وأنا أتطلع بشغف للعمل معه في .  المنطقة والعالم وشبكة عالقات ممّيزة عبر   الحماس،

  ". لخدمة الجامعة وأساتذتها وطالبها والمؤسسات الشريكة معنا
 

وأتطّلع    العليان إلدارة األعمال، خدمت آعميد لكلية سليمان   أننيأفتخر  : " وعّقب البروفسور نجار قائًال
   دائمًا بيروت   لقد ُعرفت الجامعة األميرآية في .  الجديدة   مهماتي   في من تحديات   ينتظرني   بحماس إلى ما

يشهدان تحوالت    الدوليوالمجتمع    العالم العربي إن .  وبنوعية خريجيها   األبحاث والتعليم،   بامتيازها في 
 ونحن نؤمن أن إغناء الجامعة لمستقبل المنطقة والعالم سيزداد عبر .  لها سريعة وتحديات ال سابق
  ". شراآاتنا الجديدة والقوية

 
   الجامعة   بدأ في   إدارة األعمال الذي حققها تعليم   يرتبط بالوثبة الكبيرة التي   والواقع أن اسم العميد نّجار

  آليتها الخاصة بها،   بات إلدارة األعمال   وتحت قيادة العميد نّجار،   ،2000   العام   وفي .  1900   العام   في 
 الجامعة تحمل اسم   باتت هذه الكلية أول آلية في   ،2003   العام   وفي .  الجامعة   الكلية السادسة في   وهي 

سليمان العليان    األعمال السعودي لرجل   وذلك إآرامًا   ن العليان،حين باتت تعرف باسم آلية سليما   َعَلم،
  .  الجامعة   المساهمين بسخاء في من   آانت عائلته دومًا   الذي

 
الشرق    معاهد األعمال في جعل الكلية رائدة   نجح البروفسور نجار في   خالل سنوات خدمته آعميد،

  . أوروبا والواليات المتحدة   األعمال في بريات معاهدلها شراآات مع آ   ناسجًا   األوسط،
 

الواليات    معاهد ادارة األعمال في نالت الكلية اعتماد جمعية تطوير   وخالل سنواتها القليلة آكلية مستقلة،
 إدارة   تنال برامجها الثالثة للدراسات العليا في   الشرق األوسط التي   الكلية الوحيدة في   وهي (  المتحدة

له    فرناننديز إلى العميد نجار مؤآدًا وآتب رئيس المعهد الدآتور جون ).  األعمال هذا التكريم الُنخبوي
  .  عشرة سنة   العالم منذ أن تولى رئاسة المعهد قبل اثني   العمادات في يعتبر عمادته من أنجح   أنه



وازداد عدد     الخارج، ذة منتاستقدام أساوازداد آذلك عدد أساتذة الكلية من ثمانية إلى ستين عبر 
البحوث    ظهرت ثماره في   حثيثًا   بحثيًا   وأطلقت مجهودًا   برامجها للدراسات العليا من اثنين إلى خمسة،

قطاع     آات وقادةالشر من آبريات   وحصلت على دعم مادي   المجالت األآاديمية المحّكمة،   في المنشورة
صفوفهما    يضمان في   ودولي،   اقليمي،   استشاريين للكلية، وقد شكل البروفسور نّجار مجلسين .  األعمال

  انتقلت الكلية إلى مقرها الحالي   ،2009   العام   وفي .  ودوليًا   اقليميًا   هذا القطاع،   المعة في أسماء دولية
  . على المتوسط ديد المطلالمبنى المتّطور الج   في 

 
من الخدمة الدؤوبة    عامًا   33   مسيرة يتّوج البروفسور نجار   الرئيس،   دوره الجديد آكبير استشاريي   وفي

بين  ثم آنائب للرئيس للبرامج اإلقليمية الخارجية   آأستاذ إلدارة األعمال،   1977   العام   للجامعة بدأت في
  . 2000   ثم آعميد لكلية إدارة األعمال منذ العام   ،2006و   1997   العامين

 
  تعزيز وجودها األقليمي بيروت إلى   مع اقتراب عيدها المئة والخمسين تطمح الجامعة األميرآية في

سيعمل البروفسور نجار مع رئيس الجامعة    موقعه الجديد،   وفي .  وصقل قدرتها التنافسية   والعالمي، 
والهيئات    لزيادة شراآاتها االستراتيجية وتعاونها مع المؤسسات األآاديمية، ن آثبوقياداتها ع
  . وجهات ُأخرى   غير الحكومية،   والمنظمات   وأسرة قطاع األعمال،   الحكومية،

 
ق يتعل   خاصة فيما   آبير للجامعة، موضع اهتمام   هي   والدولي   إن العالقات مع مجتمع األعمال اإلقليمي

وسيتواصل البروفسور نّجار مع قادة  .  أسواق عمل تزداد تنافسية   بالعالقات البحثية وبدعم الطالب في
مجموعات العمل  عبر   وأصدقاء الجامعة المؤّثرين،   والتدبير،   األعمال وأصحاب الرأي قطاع

األعمال  ان العليان إلدارةمرآزه آعميد لكلية سليم   وسيستمر البروفسور نجار في    هذا  . واالستشارة
وسيباشر البروفسور  .  له قد بدأ من اآلن   لكن البحث عّمن سيتسّلم العمادة خلفًا   ،2012   حتى أول تموز

                     . 2012   أول تشرين األول   نجار مهماته االستشارية في
    
  

 
 
 
  الليبرالي   األميرآي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميرآية في 
  جامعة بحثية تدريسية،   والجامعة هي .  آنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها   للتعليم العالي 
ّدم تق     . طالب وطالبة   8000   حواليمن    طالبيًا   أعضاء وجسمًا  600  أآثر من  تضم هيئة تعليمية من 

والدآتوراه    والدآتوراه،   والماجيستر،   يناهز مائة برنامج للحصول على البكالوريوس،   ما   الجامعة حاليًا
   . سريرًا   420    فيه   يضم مستشفًى   الذي   مرآزها الطبي   في   وتدريبًا   طبيًا   آما توّفر تعليمًا .  الطب   في
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