
 بيان صحفي
  

  
  

  2011-07-19: بيروت
    

 

  للتكنولوجيا المطوعاألميرآية دّشنت جناح    آلية العليان في
 
 

للتكنولوجيا العالية    بيروت جناحًا   الجامعة األميرآية في   دّشنت آلية سليمان العليان إلدارة األعمال في
  . المطوع   ليوخريج الجامعة فيصل ع   تبّرع بإنشائه رجل األعمال الكويتي

 
وسيتألف من ثالثة مختبرات للكمبيوتر    للتكنولوجيا، المطوع   وسيعرف الجناح باسم جناح فيصل علي

مما سيوفر للكلية قاعات    يشمل أآثر من ستين بوتقة عمل،   وسوف   وقاعة مؤتمرات بواسطة الفيديو،
  .  آامًال   للصفوف مجهزة تجهيزًا

 
وعائلته على  المطوع   ر عميد آلية العليان الدآتور جورج نجار السيد عليوخالل حفل التدشين شك

ما نحتفل به اليوم هو  : " وأردف .  بخريجيه   مكان فخور جدًا   إن الجامعة هي   قائًال   دعمهم المستمر،
احد من انت و : " المطوعالسيد    وقال مخاطبًا ".  الصلة الخاصة بين الخريجين المتفانين وجامعتهم

  ". هذه المؤسسة قوة وثقة لتقديم األفضل لطالبها   تعطي   األسباب الرئيسية التي
 

منذ أن  "  مميزة "  بيروت ولبنان لطالما آانت   أن عالقاته مع الجامعة األميرآية في المطوعوقد رد السيد 
:   وأضاف ".  الكثير   علمتني   تيحب ممّيز لهذه المؤسسة ال   لدّي "   : وقال .  أصبح على معرفة باالثنين  

  ". بل أن أحّلل   غيبًا   وحيث تعّلمت أن ال أحفظ   وثقافتي   حّصلت فيه دراستي   هذا هو المكان الذي "
 

حيث آان رئيس جمعية الطالب    بيروت،   الجامعة األمريكية في   درس في المطوعيذآر أن السيد فيصل 
اإلدارة العامة    وقد تخّرج في .  بيروت   انت تشمل جميع الطلبة الكويتيين فيمنظمة آ   وهي   الكويتيين،

الشرق األوسط لكلية سليمان    في   المجلس االستشاري   وهو عضو في    . 1970   العام   والعلوم السياسية في
ئيس السابق لمجلس وهو أيضا الر .  الكويت   الجامعة في   العليان إلدارة األعمال ورئيس جمعية خريجي

مع صندوق    بيروت وجهة مانحة رئيسية للجامعة،   الجامعة األميرآية في   الجمعية العالمية لخريجي
  . باإلضافة إلى جناح التكنولوجيا   للمنح الدراسية باسمه،

 
لشرآة بيان لالستثمار والرئيس    هو مؤسس ورئيس مجلس اإلدارة والمدير اإلداري المطوعوفيصل 
  من بين الشرآات التجارية الكبرى في   تعّد   التي   عبد الوهاب وأوالده وشرآاه،   لشرآة علي   التنفيذي

  أآبر شرآة لصناعة المواد االستهالآية في   غامبل،   ولديها وآاالت دولية مثل بروآتر أند    الكويت 
الروش؛ وشرآة االلكترونيات بوش وسيمنز؛ وشرآة نايك للمالبس  العالم؛ وشرآة األدوية هوفمان 

  . غيرها   والكثير   واألحذية واألدوات الرياضية،



 
مجلس إدارة مؤسسات مختلفة مثل المؤسسة األميرآية الكويتية ومؤسسة    هو أيضا عضو في المطوعو

  . ومؤسسة مينتور وغيرها   القلب الكويتية،
 
 
  الليبرالي   األميرآي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   األميرآية فيتأسست الجامعة   
  جامعة بحثية تدريسية،   والجامعة هي .  آنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها   للتعليم العالي 
تقّدم      . طالب وطالبة   8000   اليحومن    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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