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 اتفاقية بين األميرآية وجامعة األخوين المغربية 

  
مع جامعة األخوين في مدينة إفران في المغرب اتفاقية تفاهم  وّقعت الجامعة األميرآية في بيروت

ين، مدتها خمس سنوات لتشجيع تبادل الطالب واألساتذة والتعاون البحثي واألآاديمي بين المؤسست
وإلرساء برامج أآاديمية وتدريبية قصيرة المدى تشمل فترات تمّرن وتنظيم لقاءات وندوات 

  .وورشات عمل  أآاديمية وتطوير برامج شهادات مشترآة أو مزدوجة

ووقع الدآتور . وقد تّم التوقيع في مكتب الدآتور أحمد دالل، وآيل الشؤون األآاديمية في األميرآية
ا وّقعها الدآتور أحمد لغروري، نائب رئيس جامعة األخوين للشؤون األآاديمية، دالل االتفاقية، آم

وتم التوفيع بحضور مديرة البرامج الدولية في األميرآية . الدآتور إدريس أوعويشةممثًال رئيسها 
  .آاترين اينغف ونظيرتها في جامعة األخوين آيمي فشبورن

 اقية تتماشى مع رؤيانا االستراتيجية بالتواصل مع شرآاء هذه االتف: "وقال الدآتور دالل بعد التوقيع
إننا نطمح . المنطقة من أجل تمتين تعاوننا األآاديمي وتقوية تأثيره وتنّوعه  إلى أقصى حد ممكن من

  ".إلى إرساء شراآات مشابهة مع مؤسسات عريقة ُأخرى في المنطقة

ة في المغرب، وقد دشنها العاهل المغربي هذا وُتعتبر جامعة األخوين من أهم المؤسسات التعليمي
 1995في العام ص فهد بن عبد العزيزالراحل الملك الحسن الثاني والعاهل السعودي الراحل الملك  

وهي أول جامعة دولية انكليزية اللغة في المغرب . وأطلق عليها اسم جامعة األخوين تيمنًا بهما
طالب وطالبة من المغرب ومن  1700وتضم جامعة األخوين . وتعتمد النظام التعليمي األميرآى

جمعية الجامعات والمعاهد الدولية وهي، مثل الجامعة األميرآية في بيروت، عضو في . خارجه
  .األميرآية

 

  
  
 
    

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2


  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  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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