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 القيادة مهارات حول عمل ورشة ينّظم   االميرآية   في المستمر التعليم مرآز

  
 وذلك القيادة مهارات حول عمل ورشة بيروت   في األميرآية الجامعة   في المستمر التعليم مرآز ينظم

 وورشة  . الخبراء من وغيرهم عمارواإل اإلنماء مجلس من وممثلين لبنان مصرف حاآم نائب بحضور
  وستقام والمدارس األهلية والجمعيات والمصارف والخاص العام القطاع   لموظفي مخصصة هذه العمل

 الطابق   في المحاضرات غرفة   في  والنصف الرابعة   في   الجاري حزيران   3   في الواقع الجمعة يوم 
   . المرآز لها يتبع   والتي   رجية،الخا اإلقليمية البرامج مبنى من الثالث

 
 أمناء مجلس رئيس من بمبادرة   1976   العام   في أنشئت الخارجية االقليمية البرامج أن بالذآر الجدير
 . الحرب   في   غارقًا   آان   الذي لبنان حدود خارج للجامعة وجود تأمين بهدف   الحلبي نجيب آنذاك الجامعة

 مرآز أنشىء   ذلك، سبيل   وفي  .  لبنان ليشمل الخارجية االقليمية البرامج دور توسع   الهدوء، عودة ومع 
 من منّوع لجمهور وهادفة متقنة وتعليمية تدريبية خدمات توفير بهدف   1982   العام   في المستمر التعليم
 برامج المرآز ويقّدم . االختصاصات من واسعة مروحة   في   والمنطقة، لبنان   في البالغين العلم طالب
 أآالف بسبب أما   التقليدية، الجامعية البرامج متابعة على يقدرون   ال ومهنيين ألفراد عملية دراسية
  واثنتي تعليمية مادة سبعين من أآثر   حاليًا المرآز ويوّفر  . الوظيفة   في انشغالهم بسبب أو   اليها، االنتساب

  . شهادة عشرة 
 

 إلدارة العليان سليمان آلية تشغله آانت   والذي (الخارجية االقليمية للبرامج الجديد المبنى تدشين وأثناء
  في تنتشر امجرالب هذه إن دياب حّسان الدآتور البرامج رئيس قال   2010   األول تشرين   4   في   )األعمال

  . بلدًا   14   في مؤسسة   23   في تساهم آما   مشروعًا،   75   في   مستشارًا   125   وتشّغل   بلدًا، عشرين 
 
 
 
 
 

  الليبرالي   األميرآي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميرآية في
  جامعة بحثية تدريسية،   والجامعة هي .  آنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها   للتعليم العالي 
تقّدم      . طالب وطالبة   7000   من أآثر من   طالبيًا   أعضاء وجسمًا  600  أآثر من  هيئة تعليمية منتضم  

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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