
  للتطوير   األميرآية   لرئيس   رتشارد براو نائبًا
  2010أيلول  17الجمعة 

  
بيروت اليوم عن تعيين    أعلنت الجامعة األميرآية في

  لرئيس الجامعة للتطوير إبتداءًا   براو نائبًا .  رتشارد ج
وهو سيشرف على آافة    2010   تشرين األول   10   من 

  لعالقات مع الخريجين،وا   جوانب جمع التبرعات،
   .  والتسويق واإلتصاالت واإلعالم 

  رتشارد : " وقال رئيس الجامعة الدآتور بيتر دورمان
بيروت خبرة سنوات    يقّدم إلى الجامعة االميرآية في 

ومع  .  المجال األآاديمي   طويلة من التطوير والتنمية في
لقيادة    فهو جاهز تمامًا   المحافل الدولية،   خبرته في

يحقق أقصى قدر من تطلعات الجامع   يمكن أن   فريق
" مجاالت جمع التبرعات والعالقات مع الخريجين واالتصاالت والعالقات العامة   في

أوروبا    أآبر جامعة في   جامعة لندن للفنون وهي   الفترة األخيرة في   وآان براو قد خدم في
ث قاد اإلدارة االستراتيجية للتطوير واإلتصاالت والعالقات مع حي   هذا المجال،   متخصصة في
  وااللكتروني   مجاالت تشمل شهرة المؤسسة والدعاية والحضور اإلعالمي   وهي   الخريجين،

امتدت لمدة سبع    وخالل فترة مسؤوليته هذه التي .  والعالقات مع وسائل اإلعالم والتواصل 
جديد للخريجين تطور من    عالمٍي   برنامٍج   ووضِع   ز دور الجامعة،أشرف براو على إبرا   سنوات،

   . سبعة آالف عضو إلى أآثر من مئة وخمسين ألف عضو
حيث    آلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسية،   استلم براو مناصب في   وقبل جامعة لندن للفنون،

حيث    جامعة لندن،   قية،اسات الشرقية واألفريآلية الدر   آما خدم في .  ترأس برنامج المنح الفردية
الواليات    جورجيا في   اتالنتا،   مرآز آارتر في   في   آما عمل أيضًا .  آان رئيس مكتب التطوير

العديد من المبادرات التعليمية    في   وآان مستشارًا   المتحدة آمنسق لبرنامج الشرق األوسط،
   . والخيرية ذات الصلة بالشرق األوسط

العلوم السياسية من جامعة    وقد حاز على البكالوريوس في   ،   األصل   آندي ورتشارد براو
دراسات منطقة الشرق األوسط من جامعة    وعلى الماجستير في   آيبيك،   مونتريال،   آونكورديا في

   ). اختصاص اقتصاد (  لندن
  التغير بسرعة،   األوسط آخذة في الشرق   إن البيئة التعليمية في : " على تعيينه   وقال براو تعليقًا

وتستفيد    بيروت لها تاريخ رائع،   الجامعة األميرآية في .  يسبق لها مثيل   وهناك تحديات وفرص لم 
  أنشأت فريقًا   وهي .  يمكن تقويتها من خالل عملية نهوض معززة   من سمعة عالمية فريدة ومزايا

أتطلع إلى االنضمام إليهم    وإنني .  التبرعات واإلتصاالتللعالقات مع الخريجين وجمع    نشيطًا 
   ". وأعضاء هيئة التدريس والزمالء اآلخرين   والعمل مع قيادة الجامعة،

وقد  .  نائب الرئيس للتطوير والعالقات الخارجية   تعيين براو مع تقاعد ستيف جفري،   هذا ويأتي
  أمضى السنوات التسع األخيرة منها في   الثين عامًا،األوساط األآاديمية لمدة ث   في   عمل جفري

وقال الرئيس دورمان إن هذه السنوات التسع تمّيزت بحملة  .  بيروت   الجامعة االميرآية في 
  والمعروف أن مجلس أمناء الجامعة أطلق في .  لجمع التبرعات للجامعة   االمتياز الناجحة جدًا

مليون 171   استمرت خمس سنوات وجمعت أآثر من   لة التيهذه الحم   2002   تشرين األول 
  . دوالر

ة 
.   


