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  واإلعالم التواصل مكتب
 2022 الثاني تشرين 15 الثالثاء: بيروت

 

 للنشر -خبر صحفي 

 

 

 الجامعة األميركية في بيروت في تصنيف كيو اس العالمي لالستدامة:

 األولى في الشرق األوسط وشمال إفريقيا ومن أفضل مئة وأربعين جامعة في العالم 

 
 

احتلت الجامعة األميركية في بيروت المرتبة األولى في الشرق األوسط وشمال إفريقيا )منطقة 

ً مع جامعة برنستون في المركز المئة واألربعين في تصنيف وكالة  مينا( وتعادلت عالميا

 .سيموندز )كيو اس( للجامعات من حيث االستدامةكواكاريلي 

 

وفي اإلصدار األول من هذا التصنيف، تابعت الوكالة مسيرة سبعمئة من أفضل الجامعات في 

العالم والتي اعتبرت مؤهلة لالدراج في منافسة التصنيف، وقارنتها معتمدة على مقاييس 

ً للتحديات البيئية واالجتماعية االستدامة البيئية واالجتماعية، لتحديد أكثر  الجامعات تصدّيا

والحوكماتية. وأُدرجت الجامعة األميركية في بيروت لوحدها من الجامعات اللبنانية في مسابقة 

 .التصنيف وجاءت األولى في الشرق األوسط وشمال إفريقيا

 

شر لألمم المتحدة. وقد صّمم التصنيف ليعكس األداء في جميع أهداف التنمية المستدامة الـستة ع

وهذه األهداف مصنفة في فئتين: التأثير البيئي والتأثير االجتماعي، مع تركيز واضح على 

 .تأثير الجامعة الخارجي

 

وتعادلت الجامعة األميركية في بيروت في المرتبة مئة وسبعة عشر في فئة التأثير البيئي 

حققت المرتبة التاسعة عشرة في فئة التعليم والمرتبة مئتين وثالثين في فئة التأثير االجتماعي. و
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المستدام، والمرتبة الثالثة والخمسين في فئة المؤسسات المستدامة. والفئتان التعليم المستدام 

 .والمؤسسات المستدامة ُمدرجتان ضمن مجال التأثير البيئي

 

 

في العلوم البيئية وترجع النتيجة العالية التي حققتها األميركية في التعليم المستدام وخاصة 

والدراسات التنموية، إلى واقع أنها تشجع بيئة مستدامة من خالل التعليم وتعّمم في الوقت عينه 

 .السياسات العامة والعمل للعدالة االجتماعية

 

 

وباإلضافة إلى النظر في تأثير الجامعات من منظور بيئي واجتماعي وحوكماتي، ومن األبحاث 

نمية المستدامة، تشمل منهجية كيو اس للتصنيف المؤشرات المؤسساتية التي أجريت ألهداف الت

ومؤشرات المسح واألدلة، والمؤشرات على المستوى الوطني. وتشمل المؤشرات األخرى 

تحديد الخريجين الذين أثّروا في التصدّي للتحديات البيئية واالجتماعية، ووجود سياسات متاحة 

عية والبيئية، وتقييم الحرية األكاديمية. كذلك، أُخذ في االعتبار للجمهور تدعم المبادرات االجتما

تقدّم جامعات الدول األقل تطّوراً في التبادل المعرفي وقورن بالتبادل المعرفي لدى شركاء 

 بحثيين معروفين.
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 بيروت لمحة عن الجامعة األميركية في
 

 الليبرالي وترتكز فلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها على النموذج األميركي1866 العام  بيروت في األميركية فيتأسست الجامعة 
 في بيروت هي جامعة بحثية أساسها التعليم. وهيئتها التعليمية تضم أكثر من ثمانمائة أستاذ متفّرغ، أما ركيةيوالجامعة األم. للتعليم العالي

جسمها الطالبي فيشّكل من أكثر من ثمانية آالف طالب. وتقدم الجامعة األميركية في بيروت حاليا أكثر من مئة وعشرين برنامجا   للحصول 
على شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. وهي توفّر التعليم والتدريب الطبيين للطالب من جميع أنحاء المنطقة في مركزها الطبي 

 الذي يضم مستشفى كامل الخدمات يضم أكثر من ثالثمئة وستون سريرا  .
 

 :لالطالع على أخبار وأحداث الجامعة األميركية في بيروت
aub.edu.lb | Facebook | Twitter 

 

https://aub.edu.lb/
https://www.facebook.com/aub.edu.lb/
http://twitter.com/AUB_Lebanon

