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 معرض المهن قريبًا في الجامعة االميرآية في بيروت 
  

دعت الجامعة االميرآية في بيروت إلى معرض المهن السنوي الذي يقام  يومي الخميس والجمعة 
البيضوي   أيار الجاري في جوار مبنى وست هول في الجامعة وعلى الملعب 11و 10القادمين،  

في  1995للطالب، الذي تأسس في العام   والمعرض من تنظيم مكتب خدمات التوظيف والمهن. بهقر
وتشترك في المعرض أآثر من مئتي مؤسسة مالية ومصرفية . مكتب شؤون الطالب في  الجامعة

تعمل في   وتجارية محلية وإقليمية وعالمية ومتعددة الجنسيات، باالضافة إلى مؤسسات  وصناعية
وقد بدأت إقامة منصات العرض التي تحمل . الهندسة وإالعالم والتربية واالستشفاء والخدمات ميادين

 .أسماء الشرآات المشارآة

وسيفتتح المعرض يوم الخميس عند الثانية عشرة ظهرًا ويستمر حتى السابعة من مساء اليوم ذاته، 
  .ليتتابع يوم الجمعة بين الحادية عشرة قبل الظهر والسادسة مساًء

وخاصة الخريجين أو من  ويهدف  المعرض إلى إيجاد فرصة للتالقي بين أصحاب العمل والطالب،
ويزور المعرض عدد آبير من . االتصال بمؤسسات عديدة أوشكوا على التخرج، مما يوفر عليهم عناء

وسيتم خالله تقديم شروحات وافية للطالب عن آيفية .  الجامعة  الطالب من مختلف اختصاصات
آما سيتوافر دليل للمعرض وخريطة له وجدول . على عمل اإلفادة من أفضل فرص العثور

 . والمقابالت بالمحاضرات

في مبنى  1998حزيران   12و 11وقد أقيم معرض المهن للمرة األولى يومي الخميس والجمعة 
في . ذلك الحين  واستمر اإلقبال عليه بالتزايد منذ. وست هول بمشارآة عدد محدود من الشرآات

تواجدت  2009وفي معرض العام . تواجدت سبعون شرآة  1999المعرض الثاني الذي أقيم في أيار 
شرآة   150تواجدت  2010وفي معرض العام . وتوظف فيها مئتان من الخريجين  شرآة 135

شرآة  157، فشارآت 2011أما في معرض العام الماضي . خريج 240وتوظف فيها أآثر من 
 .من الخريجين 260فيها أآثر من  توّظف

  
 
    



  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   8000   حواليمن    طالبيًا   أعضاء وجسمًا  600  أآثر من  مية منتضم هيئة تعلي 

والدآتوراه    والدآتوراه،   والماجيستر،   يناهز مائة برنامج للحصول على البكالوريوس،   ما   الجامعة حاليًا
   . سريرًا   420    فيه   يضم مستشفًى   الذي   ا الطبيمرآزه   في   وتدريبًا   طبيًا   آما توّفر تعليمًا .  الطب   في
  
  
   

 
For more information please contact: 
Maha Al-Azar, Associate Director for Media Relations, ma110@aub.edu.lb, 
01-353 228 

  
  

Website: www.aub.edu.lb 
Facebook: http://www.facebook.com/aub.edu.lb 
Twitter: http://twitter.com/AUB_Lebanon 
 

mailto:ma110@aub.edu.lb
http://www.aub.edu.lb/
http://www.facebook.com/aub.edu.lb
http://twitter.com/AUB_Lebanon

