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للتمريض    رفيق الحريري آليةدّشنت   

بيروت    الجامعة األميرآية في   في
قاعة محاضرات هشام    مؤخرًا

وقد تبّرع السيد   . فيها   جارودي
الهندسة    تخرج في   الذي   جارودي،

  العام   الجامعة في المعمارية من
بكل تكاليف تجهيز القاعة    ،1966 

.  آرسي  170    تضم حوالي   التي
والقاعة مزودة بأحدث التقنيات  

المحاضرات  تسمح بعقد   الحديثة التي
والندوات وورشات العمل مع 
الجامعة    ط وتصميم المشاريع فيوقد صممتها وحدة تخطي .  االنترنت مشارآة بالفيديو عن بعد وعبر

إلكترونية سهلة  يتوافر فيها فضاء مريح للتعلم والتواصل والتفاعل باإلضافة إلى نظم   بحيث
  حضر أيضًا آما .  وأفراد من عائلته   هذا وقد حضر حفل التدشين السيد هشام جارودي  . االستعمال

.  الجامعة األستاذ سعد الحريري و مجلس أمناءرئيس مجلس الوزراء عض   الدآتور باسم شاب ممثًال 
الجامعة    ورئيس الجمعية العالمية لخريجي   بيتر دورمان، رئيس الجامعة الدآتور   آما شارك أيضًا 

وقال   . والتمريضي   الحقلين الطبي   وآبار اإلداريين في   بيروت السفير خليل مكاوي   األميرآية في
وقال إن قراره  .  الجامعة   في للتمريض   رفيق الحريري كليةإظهار دعمه ل ادإنه أر   السيد جارودي

وقد نّوه   . النبل والخدمة والعناية   التمريض من معاني لكل ما تحمله مهنة    آان رد فعل منطقي
بدعم    للتمريض،   رفيق الحريري آليةسعد هاير مديرة    والبروفسورة هدى أبي   الرئيس دورمان،
 مختصة باألعمال الخيرية  مجالس   في   عضٌو   د جاروديالسي أن   علمًا .  وسخائه   السيد جارودي
والعمارة وتبّرع للكلية  آلية الهندسة   تجديد مدخل مبنى بكتل في   وهو ساهم في .  واالجتماعية

باسم    باتت تعرف حاليًا   التي (  التمريض آليةوذّآرت البروفسورة هاير أن   . ولصندوق آولدج هول
الشرق    للتمريض في آليةأول  1905 تشرين األول  6  تأسست في )  للتمريض   رفيق الحريري آلية

إنشاء    العمل وساهم أساتذتها في   في الكليةاستمرت  لبنان   ورغم صعوبات الحرب في .  األوسط
من    بيروت هي   الجامعة األميرآية في   يض فيالتمر آليةوقالت إن  .  دول الجوار   برامج تمريض في

األآاديمية آل تلك الفترة الطويلة من دون  استمرت برامجها   العالم التي   التمريض القليلة في آليات
 الواليات   في   غير مشروط من لجنة التعليم التمريضي   نالت اعتمادا   2007   العام   وفي .  توقف

تمريض خارج  آلية وبذلك أصبحت أول .  ية الجمعية األميرآية للتمريضالمتحدة آما نالت عضو
  . األميرآية تنال اعتماد اللجنة والجمعية   األراضي


