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 مرآز سميح َدْرَوَزة للتجديد في االدارة وريادة األعمال األميرآية احتفلت باطالق
 

مرآز سميح َدْرَوَزة "دارة األعمال في الجامعة األميرآية في بيروت بافتتاح احتفلت آلية سليمان ُعليان إل
، وذلك بمنحة من عائلة َدْرَوَزة العريقة في مجال صناعة الدواء على "للتجديد في اإلدارة وريادة األعمال

الدآتور جورج تكلم أوًال في االحتفال الذي أقيم في قاعة حبيب المعماري في الكلية، العميد . صعيد عالمي
نجار الذي شرح أهداف المرآز، قائًال إن الكلية عبر شراآتها مع عائلة َدْرَوَزة تسعى إلى إحداث تغيير في 

وقال إن المرآز سيدرس ويوّثق الممارسات التجديدية في األعمال . ُنُظم إدارة األعمال وإنشاء ثقافة التجّدد
وقال إن عمل . بمعلومات رصينة تخدم االقتصاد المعرفيفي المنطقة، وسيسعى إلى ترشيد صناعة القرار 

المرآز سيشمل األبحاث والدراسات الميدانية وورشات العمل والتمّيز المعياري وسيتمحور حول التجديد 
وقد شكر العميد نجار العائلة التي حضرت االحتفال إلى . التنظيمي وتوليد الثروات عبر المبادرات اإلبداعية

السيد سميح وزوجته، وشكر أيضًا عضو مجلس أمناء الجامعة الدآتور مروان المعّشر الذي جانب المكّرم 
واعتبر المرآز الجديد إضافًة مهّمة جدًا لمقدرات الجامعة تساعد في . آان همزة الوصل بين العائلة والكلية

 ن أهمية المراآزآتور أحمد دالل عثم تكلم وآيل الشؤون األآاديمية في الجامعة الد. تثمير رسالتها
األآاديمية االختصاصية، قائًال إن المرآز الجديد يفتح أبواب التحديات والفرص على مصراعيها وسيغني 

ثم تكلم . برامج الجامعة األآاديمية وسيزيد مقدرتها البحثية وسينتج معرفة جديدة وتأثيرًا إيجابيًا في المجتمع
الجامعة التاريخية بقطاع األعمال اإلقليمي، قائًال إن المرآز  رئيس الجامعة الدآتور بيتر دورمان عن عالقة

الجديد يخدم الطالب وقطاع األعمال وسيزيد من قدرة الجامعة على االنتشار والتواصل مع قطاع األعمال، 
وقال أيضًا إن التبّرع بحد ذاته هو عمل تجديدي إذ يسمح . وسيضّخ حيوّية جديدة في الجامعة والمنطقة

آثر ببلوغ مستقبل أفضل، وُيغني صفوف الخريجين بقادة ورؤساء حكومة ونواب وحّكام مصارف لطالب أ
ثم ألقى ممثل العائلة السيد سعيد َدْرَوَزة، نجل السيد سميح، آلمة االختتام، فقال . مرآزية وأصحاب شرآات

مرآز هو تكريم مناسب لهما إن والديه بلغا الثمانين من العمر هذه السنة واعتبرت العائلة أن إنشاء هذا ال
تياز في الخدمة نوّد جعل ميراث االم: "وأردف. وتجسيد للشفافية والحوآمة الصالحة واالمتياز في الخدمة

وقال السيد سعيد أيضًا إن والده آمن بالتعليم آوسيلة للتقدم واعتبر أن االستثمار في ". نبراسًا لألجيال القادمة
وقال إن هذه آلها . رأس المال البشري هو أفضل استثمار، آما آمن بقدرة اإلنسان العربي العادي على التقدم

يذآر أن المكّرم السيد سميح َدْرَوَزة . وتال الكلمات حفل استقبال.  من مزايا الجامعة األميرآية في بيروت
وعمل في أمكنة مختلفة قبل  1954تخّرج من الجامعة األميرآية في بيرت مع شهادة في الصيدلة في العام 

مصنعًا  12وتضم الشرآة حاليًا . مصنعًا لألدوية بإسم شرآة صيدليات الحكمة 1977أن يؤسس في العام 
وية في أربع قارات حول العالم ويعمل فيها خمسة آالف موظف، وهي برأسمال قدره مليارا دوالر لألد

شغل  السيد سميح َدْرَوَزة منصب  1996و 1995وفي العامين . ونصف ومدخول متوّقع بقيمة مليار دوالر
المجلس  وزير موارد الطاقة والمعادن في األردن وأسس جمعية التجارة األردنية وآان عضوًا في

 2010آذار  25وقد ألقى السيد سميح  َدْرَوَزة في . االقتصادي االستشاري للملك عبد اهللا بن الحسين
وذلك ضمن برنامج الماجيستير التنفيذية في إدارة " دور الجودة في إنشاء شرآة عالمية: "محاضرة بعنوان 
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صناعة "الجاري، ألقى محاضرة بعنوان آانون الثاني  13أيام، في   وقبل بضعة. األعمال في آلية عليان
ويذآر أن .  بنك الموارد لهذه السنة األآاديمية/وذلك من ضمن سلسلة محاضرات سليم خير الدين" الجودة

 .نجله السيد سعيد هو وزير صحة سابق في األردن والرئيس النفيذي للشرآة في عّمان
  
 
 

  للتعليم العالي   الليبرالي   األميرآي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميرآية في
 تضم هيئة تعليمية من   جامعة بحثية تدريسية،   والجامعة هي .  آنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها 
يناهز مائة    ما   ّدم الجامعة حاليًاتق     . طالب وطالبة   7000   من أآثر من   طالبيًا   أعضاء وجسمًا  600  أآثر من 

  طبيًا   آما توّفر تعليمًا .  الطب   والدآتوراه في   والدآتوراه،   والماجيستر،   برنامج للحصول على البكالوريوس،
   . سريرًا   420    فيه   يضم مستشفًى   الذي   مرآزها الطبي   في   وتدريبًا 

  
  
   

 
For more information please contact: 
Maha Al-Azar, Media Relations Officer, 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

