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  الرئيس ميقاتي تحاور مع طالب األميرآية بصراحة وشفافية
  

 دائرة العلوم السياسية واالدارة العامة في الجامعة األميرآية في بيروتاستضافت 
الذي ألقى محاضرة خاصة في الطالب  رئيس مجلس الوزراء األستاذ نجيب ميقاتي،

" السياسات وصنع السياسات في الجمهورية اللبنانية: ت نظرقضايا  ووجها"بعنوان 
وقد شارك حاولي مئة من طالب الدائرة وعدد من أساتذتها في اللقاء . وتحاور معهم

  .الذي تميز بدرجة عالية من الصراحة والشفافية
 

وقد رّحب رئيس الجامعة الدآتور بيتر دورمان بالرئيس ميقاتي، ووصفه بمثال يقتدي 
 .لس أمنائهاجوذآر أن الرئيس مبقاتي خريج الجامعة وعضو في م. الببه الط

   
مشددًا على أهمية تقّبل ) العامية(وقد خاطب الرئيس ميقاتي الطالب بالعربية المحكية 

ال تتوهموا أبدًا أن القوى : "وقال للطالب. اآلخر والتعايش واالعتماد على الذات
أهمية منع أي تدخل في عملية صنع القرارات مشددًا على " الخارجية تكترث لمصالحنا

  .الوطنية والحكومية
وقد أجاب الرئيس على عدة أسئلة عن العالقات السورية اللبنانية، والنقل العام، 

  .والقانون االنتخابي، والغاء الطائفية وعدد من المواضيع غيرها
  
العامة في الجامعة قال الدآتور توماس هايس، رئيس دائرة العلوم السياسية واالدارة و

لقد تشّرفنا باستضافة دولة رئيس الحكومة األستاذ نجيب ميقاتي : "األميرآية في بيروت
لحوار غير رسمي مع طالب العلوم السياسية واالدارة العامة في الجامعة األميرآية في 

 "  .بيروت
 

وأردف الدآتور هايس الذي يعلم أيضًا موادًا في االدارة العامة والسياسات العامة في 
الجامعة أن هذه األنشطة مهمة ألنها تشّجع الحوار المفتوح بين الطالب والمسؤولين 

ستستمر دائرتنا في رعاية  وحين سئل عن الخطط المستقبلية للدائرة قال. الحكوميين



على الربط بين ما يتعلموه في الصف مع تجارب الممارسين ةأنشطة تشّجع طالب الدائر
  .قععلى أرض الوا

  
 
 
 

  

 
 

  
 
    
  الليبرالي   األميرآي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميرآية في  
  جامعة بحثية تدريسية،   الجامعة هيو .  آنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها   للتعليم العالي 
تقّدم      . طالب وطالبة   8000   حواليمن    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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