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 للنشر –خبر صحفي 

 

 

 الجامعة األميركية في بيروت توقع مذكرة تفاهم مشتركة مع البنك التجاري الكويتي
 

بيروت مذكرة تفاهم مشتركة مع البنك التجاري الكويتي للمبادرة والتعاون وقعت الجامعة األميركية في 

المتبادل الذي يتمثل في عقد برامج تدريبية مختلفة لرواد وقادة األعمال. وجاءت هذه المبادرة رغبة من البنك 

المواهب  في االستفادة من خبرات الجامعة في شتى المجاالت لتأهيل الموارد البشرية في البنك من أصحاب

والكفاءات والمرشحين لشغل المناصب القيادية في المستقبل عن طريق إعداد وتصميم عدة برامج تدريبية 

 .تسلط الضوء على تنمية مهارات هذه الكفاءات واالستفادة منها بما يخدم مصلحة العمل في البنك

 

البشرية صادق عبدهللا، وممثال عن وقد مثل البنك في التوقيع على هذه المذكرة مدير عام قطاع الموارد 

الجامعة كال من نائب رئيس الجامعة لشؤون التطوير الدكتور عماد بعلبكي وعميد كلية سليمان العليان إلدارة 

 .األعمال في الجامعة األميركية الدكتور يوسف صيداني

 

ب وتطوير قيادات المستقبل عن وفي هذا السياق صرح عبدهللا، " إن البنك التجاري يبدي اهتماماً كبيراً بتدري

طريق طرح مثل هذه المبادرات بالتعاون مع جامعات عالمية ذات سمعة كبيرة ومخرجات متميزة، حيث 

إلى تدريب وتطوير  -من خالل تكريس كافة جهوده وتذليل جميع الصعوبات  -يسعى قطاع الموارد البشرية 

كينهم من المساهمة الفاعلة في  تطوير األعمال من هذه المواهب وإطالق القدرات لمواجهة التحديات وتم

خالل تدريبهم لشغل المناصب القيادية في المستقبل، حيث تعتبر هذه االتفاقية نقطة انطالق للبنك نحو توقيع 

 ".اتفاقيات أخرى مع جامعات مرموقة لغرض تعزيز وتطوير الموارد البشرية لدى البنك

 

عاًما، كانت الجامعة األميركية في بيروت منارة للمعرفة وتنمية رأس  155وقال الدكتور بعلبكي، "ألكثر من 

المال البشري في المنطقة. نحن نظل ملتزمين بهذه المهمة. تعود عالقتنا بالكويت إلى أكثر من قرن من الزمان 

األم. كما  حيث مر المئات من المواطنين الكويتيين البارزين بالجامعة األميركية في بيروت وصارت جامعتهم

نفخر بمبادرات االستشارات والتعليم التنفيذي والتدريب التي نفذتها الجامعة األميركية في بيروت في العديد 

من القطاعات في الكويت. وتعد هذه االتفاقية مع البنك التجاري الكويتي عالمة فارقة أخرى في هذه العالقة 

 ".طويلة األمد
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ة التفاهم هذه التزام كلية سليمان العُليان إلدارة األعمال في الجامعة وقال الدكتور صيداني، "تعزز مذكر

األميركية في بيروت بتسهيل تكوين المعرفة في حقل إدارة األعمال ونقلها. إن معرفتنا بالمنطقة وسلوك 

ر شراكتنا األعمال داخلها تضعنا في موقع مالئم لتطوير الكادر التالي من القادة الفعالين والناجحين. نحن نقد

مع البنك التجاري الكويتي، ونتطلع إلى العمل معًا في تطوير قادة مؤثرين، ليس فقط في مؤسساتهم، ولكن 

 أيًضا في المجتمعات التي يعملون فيها."
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 بيروت لمحة عن الجامعة األميركية في
 

 الليبرالي وترتكز فلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها على النموذج األميركي1866 العام  فيبيروت  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 توفّر التعليم والتدريب الطبيين للطالب من جميع أنحاء المنطقة في مركزها الطبي 

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

 :ر وأحداث الجامعة األميركية في بيروتلالطالع على أخبا
aub.edu.lb | Facebook | Twitter 
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