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كلية «عدنان القصار إلدارة األعمال«
اختصاصات لكافة القطاعات

ّ
كلية الهندسة ...بناء الغد
تأسست كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية
األميركية  LAUعام  ،1978وهي واحدة من
هذا االختصاص في لبنان.
أقدم الكليات في ُ
َ
حينها كانت الجامعة تعرف بالـBUC
( ،)Beirut University Collegeوكان
طالب الهندسة يدرسون عامين في لبنان
ويكملون العامين الباقيين للحصول على
اإلجازة في الواليات المتحدة األميركية .عام
 ،1995وبعد عام فقط من تغيير تسمية
الجامعة إلى الجامعة اللبنانية األميركية،
أصبحت الهندسة بمختلف اختصاصاتها تدرس
بالكامل في لبنان وجميع برامجها معتمدة
من قبل الـ  ABETو اتحاد المهندسين العرب
ّ
للكلية فرعان في كل من حرمي الجامعة في بيروت
وجـبـيــل ،وبـحـســب عـمـيــدهــا الــدك ـتــور ري ـمــون غجر،
فإنه باستثناء السنة الجامعية األولــى حيث تكون
ال ـ ــدروس شـبــه م ـ َّ
ـوح ــدة ومـشـتــركــة لـلـطــاب ف ــي كال
ً
ال ـف ــرع ــن ،فــإنــه ابـ ـت ــداء م ــن ال ـع ــام ال ـجــام ـعــي الـثــانــي
يضطر طــاب الهندسة املسجلون فــي حــرم بيروت
إلــى إج ــراء زي ــارات دوري ــة لجبيل ،تؤمنها الجامعة
عـلــى نفقتها ،حـيــث يـقــع املختبر املـتـمـ ّـيــز والـحــديــث
الذي ّ
شيد على مساحة  20ألف متر مربع.

مساعدات ومنح

ي ـك ـلــف الـ ـع ــام ال ـج ــام ـع ــي ف ــي ال ـك ـل ـ ّـي ــة ن ـح ــو  20أل ــف
دوالر ،وهو رقم تــدرك الجامعة صعوبة توفيره في
مثل الـظــروف االقتصادية واملعيشية التي ّ
يمر بها
لـبـنــان ،مــا دفـعـهــا إل ــى تخصيص مـنــح ومـســاعــدات
اجتماعية متنوعة بهدف مساعدة القدر األكبر من
لعميد
الطالب على متابعة تحصيلهم العلمي .وفقًا ّ
ّ
كلية الهندسة فــي الـ ـ  ،LAUفــإن املبلغ ال ــذي تــوفــره
َّ
الـجــامـعــة سـنــويــا ملـســاعــدة ال ـطــاب اجتماعيًا يـقــدر
بنحو  40مليون دوالر ،وطالب الهندسة هم من أكثر
املستفيدين من هذه املخصصات.
يشرح غجر أن نسبة الدعم يمكن أن تصل إلى ،30%
أما من يحتاجون لدعم أكبر ،فبإمكانهم االستفادة
م ــن ق ـ ــروض تـعـلـيــم ت ــوف ــره ــا ال ـع ــدي ــد م ــن امل ـص ــارف
ال ـت ـج ــاري ــة ال ـت ــي ع ـق ــدت م ـع ـهــا ال ـجــام ـعــة ات ـفــاق ـيــات
لـتـمـنـّـح الـ ـق ــروض لـطــابـهــا وف ــق ف ــوائ ــد تشجيعية
ّ
الكلية على تقدير األملعيني
ومخفضة .كذلك تحرص
مــن الـطــاب وتـقــديــرهــم لتفوقهم مــن خــال منحهم،
بمبادرة تلقائية ،منحًا قد تصل نسبتها إلــى 50%
م ــن كـلـفــة ال ـع ــام ال ـجــام ـعــي .ف ــي ه ــذا ال ـس ـي ــاق ،وألن
تفوق الجامعة ورياديتها مرتبطان بتفوق طالبها
ّ
الكلية بحسب عميدها فرصة
وتـمـ ّـيــزهــم ،ال تـفــوت
الستقطاب الطالب الذين بــرزوا في البكالوريا ممن
حازوا املراتب األولى وطنيًا ،وذلك عبر دعوتهم إلى
الدراسة مجانًا فيها.
أما ملن قد يفكرون في العمل والدراسة في الوقت عينه
لتوفير تكاليف الجامعة ،فسيكون عليهم في هذه
الحالة تأخير تخرجهم لعام أو عامني ،بحكم أنهم
ّ
سيقللون مــن الــوحــدات  Creditsالتي سيأخذونها.
ّ
وهنا يشدد غجر على أن من الصعب جدًا على طالب
الهندسة أن يعملوا ويتعلموا في الوقت عينه ،نظرًا
ألن ال ــدراس ــات الـحــديـثــة ت ـبـ ّـن أن ســاعــة تـعـلـيــم في
الصف تتطلب تخصيص ما بني ساعتني وساعتني
ونصف دراسة في املنزل.

دراسة المستقبل

ّ
الكلية منذ منتصف التسعينيات وحتى
حــرصــت
الـيــوم على مواكبة العصر ومتطلبات ســوق العمل
والجديد في علم الهندسة ،وهو ما يشهد عليه نمو
عدد االختصاصات التي توفرها لطالبها من  4إلى
 ،7وه ــي :هـنــدســة الـكـهــربــاء والـكـمـبـيــوتــر ،الهندسة
املــدن ـيــة ،ال ـه ـنــدســة ال ـص ـنــاعـيــة ،ه ـنــدســة املـيـكــانـيــك،
هـ ـن ــدس ــة الـ ـ ـبـ ـ ـت ـ ــرول ،وهـ ـن ــدس ــة امل ـي ـك ــات ــرون ـي ـك ــس.

ّ
الكلية أيضًا على رخصة لتدريس هندسة
وحصلت
البتروكيماويات.
وتركز ّ
الكلية حاليًا على موضوع الذكاء االصطناعي
الذي سيحدد مصير سوق العمل في لبنان والعالم
ً
مستقبال ،وهي لهذه الغاية زادت من عدد الحصص
التي تتناول هذه التقنية بالتحديد .يوضح غجر أن
الذكاء االصطناعي ليس اختصاصًا قائمًا بحد ذاته،
وهو من ضمن املــواد التي تــدرس ضمن اختصاص
هندسة الكمبيوتر ،لكن امليزة ملن يرغب في التعمق
ّ
في هذه التقنية تكمن في أن باستطاعة الطالب في
آخر عام أو عام ونصف من دراسته أن يختار معظم
امل ــواد التي يرغب فــي متابعتها ،وبالتالي التركيز
ُ
على املواد التي تعنى بالذكاء االصطناعي .وفي هذا
ّ
الكلية عقدت اتفاقية مــع شركة
السياق ،يكشف أن
 BMWاألملانية يقضي بموجبها طالب مختارون من
ّ
الكلية  6أشهر في العمل مع الشركة في مجال الذكاء
ُّ
ّ
االصـطـنــاعــي ،وف ــي ح ــال ت ـفــوق بعضهم وتـمــيــزهــم،
يمكن الـشــركــة أن تتكفل ،عـلــى عــاتـقـهــا ،دف ــع نفقات
شهادة الدكتوراه لهم.

خبرات ومختبرات
وبما أن الهندسة بمختلف اختصاصاتها تتطلب
الكثير مــن الـعـمــل املـخـتـبــري وال ـت ـجــارب واألب ـحــاث،
افتتحت الـكـلـ ّـيــة أخ ـي ـرًا مـبـنـ ًـى ضخمًا عـلــى مساحة
 10آالف متر مربع يضم  40مختبرًا ،وم ـ ّ
ـزودًا بأكثر
م ــن  720ج ـه ــاز ك ـم ـب ـيــوتــر ل ـل ـط ــاب ،وتـ ـت ــواف ــر فـيــه
معدات وتقنيات ال مثيل لها في لبنان وفي الشرق
األوس ــط ،على مــا يـقــول العميد .على سبيل املـثــال ،
يمكن للطالب اسـتـخــدام املختبر إلج ــراء اخـتـبــارات
على عــوارض الجسور الضخمة التي يصل طولها
إلــى  6أمـتــار ،بــاإلضــافــة إلــى العديد مــن االخـتـبــارات
األخرى .كما يتيح املختبر استخدام قناة املياه ونفق
الرياح لدراسة نماذج الهيدرولوجيا والديناميكيا
الـهــوائـيــة للسفن وامل ـبــانــي ،فــي حــن يـمـكــن لـطــاولــة
الهز اختبار قدرة الهياكل على مقاومة الزالزل .يضم
املختبر أيضًا جهاز حفر فريد للدراسات البترولية
وم ـن ـضــدة عـمــل لـلـطــاقــة امل ـت ـجــددة وج ـه ــاز مـحــاكــاة
القيادة يستخدم لدراسة سلوك السائقني اللبنانيني
بهدف جعل الطرق أكثر أمانًا....
ّ
يصر غجر على
وفــي ما يتعلق بالكادر التعليمي،
ّ
الكلية تتشدد للغاية فــي هــذا املـجــال لضمان أن
أن
يـحـصــل ال ـط ــاب ع ـلــى أف ـض ــل نــوع ـيــة ت ـع ـل ـيــم ،لــذلــك
ف ــإن جميع األس ــات ــذة مــن حملة ش ـهــادة الــدك ـتــوراه،
ومـ ـعـ ـظـ ـمـ ـه ــم مـ ـتـ ـخ ــرج ــو ال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــات األمـ ـي ــركـ ـي ــة
والـبــريـطــانـيــة والـفــرنـسـيــة .ويـكـشــف أن ــه ال يكفي أن
يكون األستاذ من حملة شهادة الدكتوراه فقط ،لكون
ّ
الكلية تشترط عليه أن يكون منتجًا بنحو متواصل
فــي مـجــال األب ـحــاث ،وأن تنشر أبـحــاثــه فــي املجالت
ّ
ّ
ويبي غجر املراحل املختلفة التي
العاملية املرموقة.
ع ـلــى ال ــدك ـت ــور ال ــراغ ــب ف ــي االن ـض ـم ــام إلـ ــى األسـ ــرة
الـتـعـلـيـمـيــة ف ــي ال ـك ـلـ ّـيــة أن يـتـخـطــاهــا ،ح ـيــث يــدخــل
بصفة أستاذ مساعد ،وبعدها بخمس سنوات يتقدم
للترقية ليصبح أس ـتــاذًا م ـعــاونــا ،وبـعــد  6سـنــوات
يتقدم ألن يـكــون بــروفـســورًا ب ــدوام كــامــل .وال يمكن
التقدم لهذه املراحل إال في حال مساهمته البحثية
املستمرة.
ريمون غجر

تعد إدارة األعمال من أكثر االختصاصات التي عرفت تطورًا خالل األعوام األخيرة ،وذلك بحكم
المتغيرات الكبيرة التي يشهدها قطاع األعمال حول العالم وبروز وسائل التواصل االجتماعي
كأدوات للتسويق والتجارة وانعكاسها على المستهلك وسلوكياته .فرض هذا الواقع
المتسارع تحديات كبيرة على المؤسسات التعليمية التي بات عليها أن تواكب التطورات التي
يشهدها عالم األعمال ،حيث بات العملي يسبق النظري .لكن على الرغم من هذه المعطيات،
برهنت كلية «عدنان القصار إلدارة األعمال« في الجامعة اللبنانية األميركية أنها ّ
سباقة في ًرفد
بأحدث ما توصلت إليه التطبيقات كما النظريات الحديثة في مجال األعمال ،مجهزة
طالبها ً
بالتالي أجياال من المتخرجين المتأهبين لولوج سوق العمل ،وهم محصنون بالمعارف الالزمة
مواكبة سوق العمل
للكلية فرعان في كل من حرمي الجامعة في بيروت
وجبيل ،وهي توفر لطالبها وفقًا لعميدها الدكتور
وسـيــم شــاهــن ،مــروحــة شــامـلــة مــن االخـتـصــاصــات،
أبـ ــرزهـ ــا بـ ـك ــال ــوري ــوس فـ ــي ال ـت ـم ــوي ــل وامل ـح ــاس ـب ــة،
وب ـك ــال ــوري ــوس ف ــي االقـ ـتـ ـص ــاد ،وب ـك ــال ــوروي ــس في
العلوم الفندقية والسياحية ،إضافة إلى  5شهادات
مــاجـسـتـيــر ه ــي MBA :إدارة أع ـم ــال ،وإدارة أعـمــال
تنفيذية  ،Executive MBAوماجستير في القانون
ال ـت ـج ــاري ،ومــاج ـس ـت ـيــر ف ــي االق ـت ـص ــاد الـتـطـبـيـقــي،
وماجستير في املوارد البشرية الذي بدأت بتدريسه
ّ
الكلية أنــه يجري البحث
هــذا الـعــام .ويكشف عميد
حاليًا في إطــاق ماجستير في التمويل واملحاسبة
.Finance and accounting
يكشف شاهني أن إحــدى مميزات الكلية التي ّ
تبي
ريــاديـتـهــا وج ــودة التعليم ال ــذي تـقــدمــه ،حصولها
على االعـتـمــاد األكــاديـمــي الــدولــي لجميع برامجها
م ــن أع ـل ــى م ــرج ــع رس ـم ــي ي ـم ـنــح االع ـت ـم ــاد لـكـلـيــات
إدارة األعمال ،AACSB ،وهو اعتماد خاص بكليات
إدارة األع ـم ــال ف ــي ال ـجــام ـعــات ال ـعــامل ـيــة ُي ـم ـنــح بعد
تطبيق معايير صــارمــة ومتطلبات صعبة يتناول
َّ
املــواد التي يجب أن تــدرس ،أين ُيوظف املتخرجون،
أي ــن يـتـخـصـصــون الح ـق ــا ،مـعــايـيــر ال ـق ـبــول وغـيــرهــا
مــن املعطيات .ويـشــدد على أن  5%مــن كليات إدارة
األعمال في العالم ،التي يقارب عددها  15ألفًا ،حازت
ّ
الكلية مجاالت تعاون
هــذا االعتماد ،وهــو ما يمنح
جامعات عاملية ،ويفتح آفاقًا أوسع لعمل
واسعة مع ً
لطالب ،مقارنة بغيرهم.

العلم والعمل
ح ــرك ـي ــة ع ــال ــم األع ـ ـمـ ــال ،ك ـم ــا ح ــاج ــة الـ ـش ــرك ــات فــي
الـكـثـيــر مــن األح ـي ــان ألش ـخــاص مــن ذوي الـخـبــرات،
ب ــات يـضــع ال ـط ــاب ،وخــاصــة فــي ه ــذا امل ـج ــال ،أمــام
معضلة ما إذا كان يجب عليهم متابعة تحصيلهم
ال ـع ـل ـمــي ف ــور ح ـصــول ـهــم ع ـلــى اإلج ـ ــازة أو ال ــدخ ــول
إل ــى س ــوق الـعـمــل واك ـت ـســاب ال ـخ ـبــرة والـ ـع ــودة إلــى
الجامعة في مرحلة الحقة الكتساب شهادات أعلى.
يؤكد شاهني أن الكثير مــن الجامعات حــول العالم
بــاتــت تشترط أن يـكــون للتلميذ خـبــرة ال تقل عــن 3
أو  4سنوات قبل قبوله في برامج املاجستير ،لكي
يـكــون قــد اكـتـســب امل ـعــارف التطبيقية ال ــازم ــة ،بما
ي ـس ــاع ــده ع ـلــى ف ـهــم الـ ـش ــروح ــات والـ ـ ـ ــدروس األك ـثــر
تقنية في املراحل املتقدمة من تعليمه .أما في لبنان،
فاملوضوع أكثر تعقيدًا بالنسبة إلى شاهني ،بسبب
عــوامــل ع ــدة ،بعضها اجـتـمــاعــي ،وبعضها مرتبط
بسوق العمل املـحــدود الــذي ال يقدر على استقطاب
جـمـيــع املـتـخــرجــن .ان ـطــاقــا مــن ه ــذا ال ــواق ــع ،ولـكــي
ت ـكــون ال ـبــرامــج ال ـتــي تـقــدمـهــا الـكـلـ ّـيــة مــوائـمــة ألكبر
ّ
الكلية املاجستير
شريحة ممكنة من الطالب ،أطلقت

وسيم شاهين

التنفيذي الذي يفترض أن يكون للطالب الراغب في
التسجيل فيه خبرة ال تقل عن  6أعوام.
وفي ما يتعلق بالدوام في ّ
الكلية وما إذا كان مساعدًا
للطالب الراغبني في التعلم والعمل في الوقت عينه،
يوضح شاهني أنه بالنسبة إلى طالب البكالوريوس،
مــن شـبــه املستحيل أن يقبلوا فــي الـكـلـ ّـيــة إن كــانــوا
يعملون لدوامات كاملة من الساعة  8إلى الساعة 5
على سبيل املثال .بطبيعة األمــر ،األمــر يصبح أكثر
مــرونــة بــالـنـسـبــة إل ــى ط ــاب املــاجـسـتـيــر ،خــاصــة أن
الحصص تعطى في اإلجمال في أوقات متأخرة من
اليوم وبعد انتهاء دوام العمل.
تدريس حديث
ت ـحــاول الـكـلـ ّـيــة ،بـحـســب عـمـيــدهــا ،تـكـيـيــف التعليم
لجعله أكثر مرونة وجماعية ،بما يعزز من مشاركة
الـ ـط ــاب وت ـف ــاع ـل ـه ــم ف ــي الـ ـصـ ـف ــوف .م ــن هـ ـن ــا ،ك ــان
استثمارها فــي التكنولوجيا والتقنيات الحديثة،
وتوفيرها قاعات ذكية للطالب ،إضافة إلــى قاعات
مــؤت ـمــرات مـتـطــورة وقــاعــات لـلـبــورصــة ومـخـتـبــرات
ّ
الكلية مــركـزًا للتعليم
تجارية متقدمة .كذلك تضم
التعاوني  CLCلدعم الطالب الذين يعانون صعوبات
أكاديمية.
وتـحــرص الـكـلـ ّـيــة عـلــى أن تـضــم نخبة مــن األســاتــذة
م ــن حـمـلــة ش ـه ــادة ال ــدك ـت ــوراه م ــن أرقـ ــى الـجــامـعــات
ّ
العاملية ،مع تشديدها على أن يكون لهم مساهمات
بــارزة ومتواصلة في مجال األبـحــاث ،بما يعزز من
رصيدهم وكفاءتهم وجدارتهم.

