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  االميرآية   إختتام معرض المهن في
  

َهَدف إلى إيجاد    السادس عشر الذي   بيروت معرض المهن السنوي   الجامعة االميرآية في   إختتم اليوم في
يوفر    امم   وخاصة الخريجين أو من أوشكوا على التخرج،   بين أصحاب العمل والطالب،   فرصة للتالقي

جوار مبنى    وفي   وقد ترامى المعرض على الملعب البيضوي .  عليهم عناء االتصال بمؤسسات عديدة
وتم خالل  .   وزاره عدد آبير من الطالب من مختلف اختصاصات الجامعة   الجامعة،   في   وست هول،

آما توافر دليل  .  لالمعرض تقديم شرح للطالب عن آيفية اإلفادة من أفضل فرص العثور على عم
  . للمعرض وخريطة له وجدول بالمحاضرات والمقابالت

   
وآان المعرض قد افتتح عند الثانية عشرة ظهر أمس حين قطع عميد شؤون الطلبة طالل نظام الدين 

  . غندور من مكتب اإلرشاد والتوظيف الشريط االحتفالي   ومنّسقة المعرض الدآتورة مريم
   

رغم آل    وقال إنه متفائل جدًا .  المعرض   الدين بالجميع وشكرهم على مشارآتهم فيورحب العميد نظام 
وتوّجه  .  التوظيف   وأعرب عن أمله أن تكون هذه السنة سنة جيدة في   العالم العربي،   االضطرابات في
يسعى    ين أنكم منيق   ونحن على   نحن واثقون بأن طالبنا هم من تبحثون عنهم، : " قائًال إلى العارضين
  ". إليهم طالبنا

   
غير الحكومية    من المنظمات   شرآة وعددًا 155   غندور إن المشارآة هذا العام تشمل   وقالت

قطاعات مالية ومصرفية وصناعية وتجارية محلية وإقليمية وعالمية ومتعددة    والمؤسسات العاملة في
.  ميادين الهندسة وإالعالم والتربية واالستشفاء والخدمات   باالضافة إلى مؤسسات تعمل في   الجنسيات،

وأردفت أن عدد الشرآات  .  عرًضا للتوظيف   33وظيفة شاغرة و 247   يقدمون   وقالت إن هؤالء 
يؤثر    المنطقة لم   وإن الوضع في   ارتفاع،   في   المعرض هذا العام هي   المتعددة الجنسيات المشارآة في

اعتقدت أن هذا العام لن تشارك أآثر من خمسين شرآة  : " وأضافت   المعرض،   المشارآين فيعلى إقبال 
  ". استجابت للدعوة   فوجئت بعدد الشرآات التي   لكنني   المنطقة،   بسبب االضطرابات في

   
  يرآية فيالجامعة األم   عن معرض المهن في   التغيّب   يرغبوا في   وقال ممثلون عن الشرآات إنهم لم

  سنجاب،   قال تهاني   لذلك،   وعلى سبيل المثال وتأآيدًا .  بيروت ألنها تتمتع بسمعة ممتازة وآذلك طالبها 
وأردف أن طالب    عن المعرض،   إن شرآته لم تتغيب أبدًا   شرآة ديلويت،   مدير الموارد البشرية في 

  وهو طالب سنة أخيرة في   وقال سامر مكارم، .  بيروت هم من طالب الجودة   الجامعة األميرآية في
يقدمون    والجميع   إن معرض المهن منظم جدًا   بيروت،   الجامعة األميرآية في   إدارة األعمال في 



سوف أقدم    اليوم سأطرح األسئلة وغدًا .  المعرض فكرة عظيمة لطالب الجامعة : " وأردف .  مساعدتهم
  ". الذاتية   سيرتي

   
السنوات السابقة من    ولكن أيضا لخريجي   الجامعة الجدد،   وقّدم معرض المهن فرصة ليس فقط لخريجي

يبدو    هذا العام : " مثًال   ،2008   خريجة العام   مقدوسيان،   وقالت ساندي .  الباحثين عن فرص عمل أفضل
الذاتية خاصة بعد    لسيري   دم اآلن نسخًاوأتوقع أن أق   أن هناك عدد أآبر من الشرآات العالية المستوى،

  ." أن عملت لمدة سنتين وأصبحت أعرف أين أريد أن أعمل على وجه التحديد
   

مكتب شؤون الطالب    في   1995   العام   تأسس في   الذي   اإلرشاد والتوظيف،   والمعرض من تنظيم مكتب
  1998   حزيران   12و   11   الخميس والجمعة   يومي   وقد أقيم معرض المهن للمرة األولى .  الجامعة   في

  أيار   أقيم في   الذي   المعرض الثاني   في .  مبنى وست هول واستمر اإلقبال عليه بالتزايد منذ ذلك الحين   في 
  .   تواجدت سبعون شرآة   1999 
  2010   العام   وفي .  خريجين فيهاشرآة وتوظف مئتان من ال   135   تواجدت   2009   معرض العام   وفي 
   . خريج   240   شرآة وتوظف فيها أآثر من   150   تواجدت 

  
 
 
    
  الليبرالي   األميرآي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميرآية في  
  جامعة بحثية تدريسية،   والجامعة هي .  ارساتهاآنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها ومم   للتعليم العالي 
تقّدم      . طالب وطالبة   7000   من أآثر من   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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