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ألآبر عدد ممكن من الطالب   األميرآية متاحًا   هدفنا أن نجعل التعليم في :  قطر   دورمان في  
 

بيروت الدآتور بيتر دورمان دولة قطر حيث حضر حفل عشاء لجمع    زار رئيس الجامعة األميرآية في
وقد صّرح  .  قطر   بيروت في   الجامعة األميرآية في   جيالدوحة فرع جمعية خري   التبرعات أقامه في

يهّمها أن تتعاون مع    خالل الحفل أن الجامعة )  غالف تايمز (  مقابلة مع صحيفة الخليج   الرئيس في
   . قطر   المؤسسات التعليمية في

 
  ن أيضا مشارآون فيلدينا بالفعل تعاون مع جامعة قطر ونح :" وخالل المقابلة قال الدآتور دورمان

  حيث أحرزت الجامعة األميرآية في   لرعاية البحث العلمي،   تقديم مقترحات أبحاث للصندوق القطري 
تم تقديمها    الدورة الماضية وحازت على ثمانية من المنح الثالث عشرة التي   آبيرا في   بيروت نجاحًا 

".  اضح على أهمية الجامعة واستعدادها للتعاون مع قطرهذا مؤّشر و : " وقال .  للدول العربية خارج قطر
  فقد ُأرسل أحد أعضاء هيئة التدريس في .  هناك احتمال آبير لتبادل الخبرات التعليمية : " وأضاف 
وبين رئيسة    اجتماع بيني   آما ُعِقد أيضًا   األميرآية إلى جامعة قطر بصفة عميد آلية الفنون والعلوم، 

   ". ألستاذة شيخة المسندجامعة قطر ا
 

بيروت قّدمت على مدى عقود برامج وخدمات استشارية    وتجدر اإلشارة إلى أن الجامعة األميرآية في
  لدينا برامج استشارية في : " وقال دورمان .  غير ربحية مثل بعض الجامعات لتنمية قدراتها   إلى منظمات

وأضاف الدآتور   ". المنطقة بفضلها   قد ذاع إسم الجامعة فيو .  الشرق األوسط   دولة مختلفة في   22 
نسعى إلى تحقيقها    من األهداف األآاديمية التي   معينًا   لقد ناقشنا مع األستاذة المسند جانبًا : " دورمان

آيف نتأآد من أن  : " وتساءل ".  يحافظون على تمّيزهم األآاديمي   آيفية جعل الطالب   وتداولنا في
التطلعات؟ وآيف نمّكن أساتذتنا من أداء مهمتهم على أفضل وجه ممكن؟ وآيف    برامجنا التعليمية تلبي
الشرق األوسط    يحتاجونها؟ هذه أسئلة معقدة وأعتقد أن المعلومات حولها في   نمنحهم األدوات التي

  ".  قليلة
 

مختلف    ويعملون في   قطر،   خريج من الجامعة مقيمون في   600   وذآرت الصحيفة أن أآثر من
.  صناعة النفط والغاز   وآذلك في   أعمال البناء والتجارة،   ويشغلون مناصب إدارية رئيسية في   المجاالت،

موال لـصندوق المنح حضره الرئيس دورمان جمع األ   لحفل العشاء الذي   وآان الهدف الرئيسي  
يريدون أن تتمّتع أجيال مستقبلية    أعتقد أن خريجينا األوفياء : " وقال .  األميرآية   الدراسية للطالب في
هدفنا هو أن نجعل  : " وختم قائًال  ". بيروت   الجامعة األميرآية في   عاشوها في   بالتجربة الرائعة التي

   ". ألآبر عدد ممكن من الطالب   بيروت متاحًا   فيالجامعة األميرآية    التعليم في
 

 
 

  الليبرالي   األميرآي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميرآية في   
  ة،جامعة بحثية تدريسي   والجامعة هي .  آنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها   للتعليم العالي 



تقّدم الجامعة      . طالب وطالبة   7500   من أآثر من   طالبيًا   أعضاء وجسمًا   606   تضم هيئة تعليمية من 
  والدآتوراه في   والدآتوراه،   والماجيستر،   يناهز مائة برنامج للحصول على البكالوريوس،   ما   حاليًا

   . سريرًا   420    فيه   يضم مستشفًى   الذي   مرآزها الطبي   في   وتدريبًا   طبيًا   آما توّفر تعليمًا .  الطب 
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