
 األميرآية تطلق اسم خريجها مفيد الفّرا على قاعة محاضرات وجناح للعميد   آلية عليان في
  2010األول،  تشرين 20األربعاء، 

 
أطلقت آلية سليمان عليان إلدارة األعمال 

بيروت إسم    الجامعة األميرآية في   في
  خّريجها مفيد الفّرا على قاعة محاضرات،

  مبناها الجديد في   وعلى جناح العميد في 
وذلك    الجهة السفلى من الحرم الجامعي، 

وقد   . له على تبرعاته السخية للكلية   تكريمًا
  أقيم في   جرى ذلك خالل احتفال تكريمي

حضور    قاعة المحاضرات المذآورة في 
من بينهم    وممثلين للكلية،   السيد الفّرا،

وأفراد    عد نائب رئيس الجامعة للتنمية الدآتور عماد البعلبكيباالضافة الى مسا   العميد جورج نجار،
    . من عائلة الفّرا واألصدقاء

إنها باتت من بين نخبة    وقد استهل العميد نجار الحفل باإلشادة بإنجازات آلية إدارة األعمال قائًال
جمعية تطوير معاهد    منالعالم الحاصلة على االعتماد    الخمسة بالمئة من آليات ادارة األعمال في

تخّرج من آلية إدارة    الذي   وشكر العميد نّجار السيد مفيد الفّرا،  . الواليات المتحدة   ألعمال فيإدارة ا
سيتّعين    السيد الفّرا وجيله خلقوا حالة تمّيز، : " وقال .  على إخالصه للكلية   ،1958   العام   األعمال في

بصفتها مؤسسة    بيروت،   جامعة األميرآية فيوأشار إلى أن ال   ، " على األجيال الالحقة أن تنافسها
ولكن من دون    أنحاء العالم بتقديم تعليم على المستوى العالمي   تنافس الجامعات البارزة في   خاصة،

لما    من دون دعم من خريجين مثل مفيد الفّرا، : " وأردف .  تتمتع بها تلك الجامعات   الهبات الكبيرة التي
   ". امعةآان لدينا أية ج

المبنى الجديد لكلية    قال إن مفيد الفّرا هو أول خريج تبّرع لتسمية منشاءات في   الدآتور عماد البعلبكي
وتحدث مفيد الفّرا عن أساتذته وأيامه   . أولى مراحل تشييده   وذلك حين آان المبنى في   سليمان عليان،

نحن مدينون  : " وقال .  من آلية اآلداب والعلوم   ءًاآانت حينها جز   والتي   آلية إدارة األعمال،   في
يحمل    وبعد ذلك قام الجميع بجولة على جناح العميد الذي  ". بيروت وألساتذتها   للجامعة األميرآية في

ن أعضاء عّرف السيد الفّرا على عدد م   برفقة العميد نجار الذي   الطابق الرابع،   إسم مفيد الفّرا في
  .  دريسهيئة الت


