
 
 

 العامليةبرامج ماجستير إدارة األعمال ل فايننشال تايمز إنسياد تتصدر تصنيف 

 تحقق "الثالثية األولى":األولى والوحيدة التي  كلية إدارة األعمال

 ،إنسياد(-في إدارة األعمال )تسينغهواتنفيذي ماجستير أفضل ماجستير في إدارة األعمال، أفضل 

 لفايننشالفي التصنيف العاملي  -( GEMBA)إنسياد أفضل ماجستير تنفيذي من كلية واحدة و 

 تايمز

 

 ،إلدارة األعمالالعاملية  إنسيادكلية احتلت  :2016يناير  25فونتينبلو )فرنسا(، سنغافورة، أبوظبي، 

. 2016ألفضل برامج املاجستير العاملية لعام   تايمز  فايننشالصحيفة تصنيف املركز األول عامليا في 

اآلن  يهف، في عدة تصنيفات" ىاألول ة"الثالثيبمثابة إنجاز مضاعف لتنال الكلية  ويعد هذا التصنيف

التي تحتل برامج املاجستير الثالث التي تقدمها املرتبة األولى على مستوى األولى والوحيدة كلية األعمال 

في املرتبة  اجستير إدارة األعمالحلول برنامجها ملباإلضافة إلى ف. نشال تايمزالعالم في تصنيف الفاين

الخاص بالكلية في املرتبة األولى على إنسياد -تسينغهوافقد حل برنامج املاجستير التنفيذي ، األولى

أيضا من كلية واحدة  GEMBAالعالمي للماجستير التنفيذي إنسياد برنامج كما صنف ، مستوى العالم

 أعلى مرتبة.في 

https://www.youtube.com/watch?v=g3YXslmqu7E


 
 

تقدم هائل لكلية " إلى 2016العاملية لـ "برامج املاجستير تايمز  نشالفاين لتصنيفإنسياد ويشير تصدر 

لتتصدر القائمة هذا  2015عام في تصنيف الرابع حاور بعد انتقالها من املركز م ثالثعلى إنسياد 

املبادرة ثقافة و تنوعها، والتفوق الدراس ي،  مثلهيوما حول الكلية ل ما هو متميز كاإلنجاز يعكس . و العام

 .ينالخريجين العامليمن واسعة وشبكتها ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تايمز فايننشالاملصدر: 

، وإنما هو أيضا نتيجة لتحسن كبير في فحسب نجاح الكلية والخريجينالرائع إنجاز إنسياد وال يعكس 

العائد على و ها، ونسبة الزيادة في الرواتب بعد التخرج، يخريج. وتشمل رواتب قاييسعدد كبير من امل

األبحاث كما ساهمت شؤشرات. إلى جانب عدد آخر من امل، املاجستير االستثمار للحصول على درجة

وضع طال  الدكتوراه في مشؤسسات من باإلضافة إلى ، لكليةالتي تجريها ا ثيرة لعإجاا املوافرة و ال

 الدرجة االولى، إلى حد كبير في هذا الصعود في التصنيف العالمي. 

 تصنيف فايننشال تايمز لبرامج ماجستير إدارة األعمال

 أفضل عشر برامج ماجستير إدارة أعمال في العالم

 1 إنسياد

 2 مدرسة هارفارد لألعمال

 3 مدرسة لندن لألعمال

 4 وارتون جامعة بنسلفانيا: 

 5 مدرسة ستانفورد إلدارة األعمال

 6 كلية كولومبيا إلدارة األعمال

 7 جامعة كاليفورنيا في بيركلي: هاس

 

 8 جامعة شيكاغو: بوث

MIT 9 : سلون 

 10 جامعة كامبريدج: جدج



 
 

 

اإلنجازات الهائلة  ت"لقد ساعد :، عميد كلية إنسياد"ايليان ميهوف وتعليقا على اإلنجاز، قال "

 157يمثلون الذين الخريجين من  50،000لدينا أكثر من ، فهذا االعتراف املذهلل ناتحقيقفي لخريجينا 

تساعد الشركات واملجتمعات  افرص مون غتنيتحديات و يواجه خريجونا كل يوم، و بلدا.  174جنسية في 

 أجل خير  موجهة منأن األعمال يمكن أن تكون قوة على من جديد  ون شؤكديتسريع نموها و في والبلدان 

 الاميع".

والذين يعملون بمثابه غتنم هذه الفرصة لشكر الخريجين املتميزين لدينا، نأن ود "نحن ن :أضافو 

وفين أعضاء هيئة التدريس، املعر . كما نتوجه بالشكر إلى الصناعاتفي مختلف محرك ودافع لألعمال 

إلى موظفينا املتفانين، الذين عملوا معا باإلضافة لعالم، على مستوى الفكر لقادة كعلى نطاق واسع 

 باستمرار 
ً
 همدارة األعمال وتقديم خبراتإماجستير الخاصة بإلى تحسين املناهج الدراسية سعيا

ستننائية لطال  ماجستير إدارة األعمال في جميع الاامعات الثالث في أورواا وآسيا اال التعليمية 

 والشرق األوسط."

 ل: "نحن متحمسون برامج الدراسات العلياعد عميد كلية إنسياد ل، مسا"غراهام هاستيوقال "
ً
هذا جدا

جذ  وتطوير قادة األعمال على فريدة الشهادة على قدرة إنسياد عد يوهو عادي. الاالعتراف غير 

إنسياد رائدة في تقديم بيئة تعليمية  تكانفقد . نا الدراسيةرامجبتفوق على و  ييناملستقبل ينالعاملي

قوية تقديم تجراة مما ساهم في في أي من صفوفنا، سيطرة ألي من الانسيات العاملية قا بال عاملية ح

ط فقهذا اإلنجاز الفريد والتاريخي "لقد تمكنا من تحقيق  :فريدة من نوعها لاميع املشاركين. وأضافو 

جين تزعزع في مجتمعنا والدعم الرائع من أعضاء هيئة التدريس والخريتي ال تبفضل الروح ال

 واملشاركين واملوظفين."

تصنيفها ، بما في ذلك خالل مسيرتها إنسيادحصدتها اإلنجاز إلى قائمة الاوائز التي هذا ف اويض

لعام فوربس تصنيف ماجستير إدارة األعمال في من واحدة السنة البرنامج كأفضل مقدم دولي ل

برنامج بين عائد على االستثمار كأفضل إنسياد ببرنامج املاجستير من ، حيث تم االعتراف 2015

برنامج املاجستير من خريجين فإن مجلة فوربس، فبحسب العالم. حول  األعمالاملاجستير في إدارة 

واستغرق ، سنوات 5خالل  $ 171،200  تحقيق مكاسب وصلت إلىتمكنوا من  2010إنسياد لعام 

 ماجستير إدارة األعمال.امج في برناالستثمار قيمة لتسديد  فقطعاما  2.4 نموذجيالالخريج 



 
 

متعددة كليات إدارة األعمال، ويستند ملنهاية األبرز بين عامليا ويعتبر تصنيف فايننشال تايمز 

 :هاما فييات، باملستو 

 سنوات بعد التخرج. 3استحق الخريجون الرواتب بعد الخريجين: رواتب 

 سنوات. 3الرواتب في يادة حصل الخريجون على ز الرواتب: في زيادة ال

ن، وطول الدورة و املرتبات التي يحصل عليها الخريجلنظر إلى القيمة مقابل املال: تم حسابها با

 مدة الدورة.التوقف عن العمل أثناء والرسوم والتكاليف األخرى، بما في ذلك تكاليف 

جالت من امل 45في كلية البحوث: عدد املقاالت املنشورة من قبل أعضاء هيئة التدريس في التصنيف 

 األكاديمية.

ن من جميع برامج و الخريجيفضل مكان لتحديد أفضل الخريجين: تحسب وفقا تصنيف توصيات 

 .منه لتوظيف خريجي ماجستير إدارة األعمالالنظر إليه املاجستير في إدارة األعمال 

عزز وسييواجه املجتمع العالمي اليوم العديد من القضايا التي لم تحل وتحديات غير مسبوقة. و 

املساهمة في إدارة التعليم من أجل سبل إعادة اختراع كلية بإنسياد التزام الببرامج االعتراف امللهم 

 وتحسين مستويات املعيشة في جميع أنحاء العالم. األعمالتحويل 

  -انتهى  -

 

 نبذة عن كلية إنسياد إلدارة األعمال

العالم املتخصصة في مجال إدارة األعمال. وهي منبٌر فكرٌي  تعتبر كلية إنسياد، إحدى أبرز مشؤسسات التعليم العالي في

بهدف إحداث تغيير إيجابي في حياة األفراد  يجمع العديد من الثقافات واالتجاهات املتنوعة من جميع بقاع العالم،

لتي وتطوير املشؤسسات. ينعكس املنظور العالمي والتنوع الثقافي بشكل جلّي في جميع جوانب البحث والتدريس ا

 تقدمها كلية إنسياد.                          

على نطاق ثالث قارات، بفضل مقراتها الاامعية املوزعة في كل من أورواا  يمتد نشاط كلية إنسياد البحثي والتعليمي

 من  150)فرنسا(، وآسيا )سنغافورة(،  وأبوظبي. كما أن أعضاء هيئة التدريس البالغ عددهم 
ً
 مرموقا

ً
 34أستاذا

، ينقلون معارفهم وخبراتهم ألكثر من 
ً
 في برامج ماجستير إدارة األعمال، وماجستير إدارة  1300بلدا

ً
مشارك سنويا

االستشارات وإدارة التغيير  األعمال التنفيذي، والبرامج املتخصصة مثل ماجستير العلوم املالية واملصرفية وماجستير

 عن مشاركة أكثر من التنفيذي، إلى جانب برامج الدكتوراه في كلي
ً
 في برامج  9500ة إنسياد. فضال

ً
مدير تنفيذي سنويا

 .كلية إنسياد للتعليم التنفيذي



 
 

وااإلضافة إلى برامج كلية إنسياد املقدمة في فروعها الثالثة، فإن لدى الكلية شراكات أكاديمية مع عدد من كليات 

عة بنسلفانيا، في الحرمين الاامعيين التابعين لها في كل من األعمال املرموقة مثل كلية وارتون لألعمال التابعة لاام

وكلية كيلوغ لعإدارة في جامعة نورثويست بالقر  من شيكاغو، وجامعة جونز هواكنز في  فيالدلفيا وسان فرانسيسكو،

امبريدج واشنطن العاصمة، وكلية املعلمين في جامعة كولومبيا في نيويورك، وكلية "إم آي تي سلون" لعإدارة في ك

 التابعة لوالية ماساتشوستس األمريكية.

وفي القارة اآلسيوية تتمتع الكلية بشراكات أكاديمية مع  كلية االقتصاد واإلدارة في جامعة تسينغهوا في العاصمة 

الصينية بكين، وكلية الصين أورواا الدولية لألعمال في شنغهاي. كما تعد كلية إنسياد الشريك املشؤسس لعدد من 

، باإلضافة إلى توفير التعليم التنفيذي في البرازيل باالشتراك مع 2012خصصات في جامعة السوراون في العام الت

 .مشؤسسة دوم كابرال

 في مجال دراسات إدارة األعمال الدولية بعد مض ي أكثر 
ً
 متقدما

ً
 عامليا

ً
تحتل اليوم كلية إنسياد إلدارة األعمال مركزا

. وكانت قد افتتحت مقرها الاامعي في آسيا 1960عات ماجستير إدارة األعمال في عام عقود على تخريج أولى دف 5من 

دخلت الكلية إلى الشرق األوسط، وقامت بتدشين حرم جامعي متكامل في  2007. وفي عام 2000بسنغافورة عام 

 عام 
ً
 .2010إمارة أبوظبي، بدولة اإلمارات والذي تم افتتاحه رسميا

وفي جميع أنحاء العالم، وعلى مدى عقود من الزمن، مازالت كلية إنسياد تشؤمن بأهمية التركيز على األبحاث املبتكرة 

في جميع برامجها التعليمية، بغاية تطوير مهارات قادة األعمال والشركات وتزويدهم باملعرفة الالزمة للنجاح والتميز في 

ي تعتمدها كلية إنسياد في تعزيز مكانتها كإحدى أبرز كليات إدارة األعمال أي مكان. وقد ساهمت القيم األساسية الت

 .العاملية

 www.insead.edu للمزيد من املعلومات عن كلية إنسياد يرجى زيارة موقع الكلية على الرابط التالي: 

 

 :اإلعالميةتصاالت لال

 بدري  صوفي –أورواا وآسيا  -

 +33 1 60 71 4526+ / 33 6 86 07 33 75هاتف: 

sophie.badre@insead.edu 

 إيرغانغجوليا  -أورواا  -

 34 93 72 60 1 33+: الهاتف

http://www.insead.edu/


 
 

julia.irrgang@insead.edu 

 أيلين هوانغ -آسيا  -

 5552 6799 65+هاتف: 

aileen.huang@insead.edu 

 شيريل نج -آسيا  -

 7234 6407 65+ هاتف:

cheryl.ng@insead.edu 

 زينة سليمان -الشرق األوسط  -

   91 31 640 50 971 + هاتف:

zeina.sleiman@insead.edu 


