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 للنشر -خبر صحفي 

 

معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة 

 تفاهماألميركية في بيروت ومؤسسة فؤاد شهاب يوقعان مذكرة 
 
 

بعد سلسلة من االجتماعات بين مؤسسة فؤاد شهاب ومعهد عصام فارس للسياسات العامة 

والشؤون الدولية في الجامعة األميركية في بيروت، وقع الطرفان مذكرة تفاهم حيث اتفقا على 

ضرورة إقامة تعاون مؤسسي دائم وملموس، يركز على مواضيع ذات أهمية قصوى لكليهما، 

بمفهوم الحكم الرشيد في لبنان، وتركز على األهداف والمبادئ السياسية للشهابية. متعلقة 

ويتمحور هذا التعاون بالتحديد حول اإلدارة العامة واإلصالح، وسياسة خارجية جديدة وواقعية 

 .للبنان

 

وقع عن مؤسسة فؤاد شهاب رئيسها الوزير السابق عادل حمية، وعن معهد عصام فارس 

عامة والشؤون الدولية مديره الدكتور جوزيف باحوط، بحضور أعضاء من للسياسات ال

الجانبين. وسيتم متابعة هذا التعاون من خالل اجتماعات وحوارات بين مؤسسة فؤاد شهاب 

ومعهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية، وسيتم ضمان تبادل المعلومات بشأن 

 .أنشطة المؤسسات المعنية

 

حوط قائال، " ال تزال فكرة السياسات العامة الرشيدة وصورة عهد الرئيس فؤاد شهاب وعلق با

متالزمتين في ذهن معظم اللبنانيين. من هنا كان من الطبيعي أن يقوم معهد كمعهدنا الذي في 

صلب اهتماماته السياسة واإلدارة بالتقارب مع مؤسسة عريق كمؤسسة فؤاد شهاب، للقيام 

حول إصالح وتطوير القطاع العام، وتعزيز دور الدولة في الحياة العامة، بمجموعة نشاطات 

والتفكير الجديد في دور لبنان بمحيطه اإلقليمي. هذه الشراكة هي مدعاة فخر لنا في معهد 

 ".عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية، ونتوخى منها الكثير
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جهودنا مع معهد عصام فارس للسياسات العامة أما حمية فقال، "أنا سعيد جدا الن تتظافر 

والشؤون الدولية في الجامعة األميركية في بيروت، لما تمثل من قيم أخالقية، علمية، وثقافية، 

 ".والمام بالشأن العام الداخلي والخارجي

 

يتطلع معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة األميركية في بيروت 

استكشاف مجاالت الشراكة هذه مع مؤسسة فؤاد شهاب، من خالل األنشطة المتنوعة مثل إلى 

سلسلة من الحوارات السياسية، وورش العمل مع أصحاب المصلحة الرئيسيين والعلماء 

 والخبراء، ونشر مذكرات وموجزات السياسات، على سبيل المثال ال الحصر.
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 :بيروت في األميركية الجامعة في اإلعالم بمكتب االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد
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 بيروت فيلمحة عن الجامعة األميركية 
 

 الليبرالي وترتكز فلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها على النموذج األميركي1866 العام  بيروت في تأسست الجامعة األميركية في
 في بيروت هي جامعة بحثية أساسها التعليم. وهيئتها التعليمية تضم أكثر من ثمانمائة أستاذ متفّرغ، أما ركيةيوالجامعة األم. للتعليم العالي

جسمها الطالبي فيشّكل من أكثر من ثمانية آالف طالب. وتقدم الجامعة األميركية في بيروت حاليا أكثر من مئة وعشرين برنامجا   للحصول 
على شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. وهي توفّ ر التعليم والتدريب الطبيين للطالب من جميع أنحاء المنطقة في مركزها الطبي 

 الذي يضم مستشفى كامل الخدمات يضم أكثر من ثالثمئة وستون سريرا  .
 

 :لالطالع على أخبار وأحداث الجامعة األميركية في بيروت
aub.edu.lb | Facebook | Twitter 

 

https://aub.edu.lb/
https://www.facebook.com/aub.edu.lb/
http://twitter.com/AUB_Lebanon

