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  يوم الخميس  بيروت   الجامعة االميرآية في   في معرض المهن 
  

  أيار الجاري   12   يوم الخميس   يقام   الذي   بيروت إلى معرض المهن السنوي   دعت الجامعة االميرآية في
وحتى     أيار من الحادية عشرة قبل الظهر   13   ويوم الجمعة   إلى السابعة مساًء،   من الثانية عشرة ظهرًا 

والمعرض  .  جواره   في   الجامعة وعلى الملعب البيضوي   جوار مبنى وست هول في   في   السادسة مساًء
مكتب شؤون    في   1995   العام   تأسس في   الذي   من تنظيم مكتب خدمات التوظيف والمهن للطالب،

مؤسسة مالية ومصرفية وصناعية وتجارية محلية    تشترك فيه أآثر من مئتيو   الجامعة،   الطالب في
ميادين الهندسة وإالعالم    باالضافة إلى مؤسسات تعمل في   وإقليمية وعالمية ومتعددة الجنسيات،

  .   والتربية واالستشفاء والخدمات
وخاصة الخريجين أو من    ،بين أصحاب العمل والطالب   المعرض إلى إيجاد فرصة للتالقي    ويهدف 

ويزوره عدد آبير من الطالب  .  يوفر عليهم عناء االتصال بمؤسسات عديدة   مما   أوشكوا على التخرج،
  . من مختلف اختصاصات الجامعة

   
آما  .  وسيتم خالل المعرض الشرح للطالب عن آيفية اإلفادة من أفضل فرص العثور على عمل  

  . يطة له وجدول بالمحاضرات والمقابالتسيتوافر دليل للمعرض وخر
   

مبنى وست    في   1998   حزيران   12و   11   الخميس والجمعة   يومي   وقد أقيم معرض المهن للمرة األولى
  1999   أيار   أقيم في   الذي   المعرض الثاني   في .  هول واستمر اإلقبال عليه بالتزايد منذ ذلك الحين

شرآة وتوظف مئتان من الخريجين    135   تواجدت   2009   معرض العام   وفي .  آةتواجدت سبعون شر 
  . خريج   240   شرآة وتوظف فيها أآثر من   150   تواجدت   2010   العام   وفي .  فيها

   
العام    آما انطلق منها في .  خارج الحرم الجامعي   معارض للمهن تجري   هذا وتشارك الجامعة في

نظمته الهيئة الوطنية للمدرسة الرسمية    الذي "  شباب ومهن "  االول للمهن   المعرض الوطني   الماضي
   . بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي

  
 

    
  

 
 
 



  يالليبرال   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   7000   من أآثر من   طالبيًا   أعضاء وجسمًا  600  أآثر من  تضم هيئة تعليمية من 

والدآتوراه    والدآتوراه،   والماجيستر،   ول على البكالوريوس،يناهز مائة برنامج للحص   ما   الجامعة حاليًا
   . سريرًا   420    فيه   يضم مستشفًى   الذي   مرآزها الطبي   في   وتدريبًا   طبيًا   آما توّفر تعليمًا .  الطب   في
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