
 مكتب البرامج   الخدمة من   ز فيينال جائزة عبد الحميد حالب لالمتيا   غيث   غازي   البرفسور
 األميرآية   الخارجية االقليمية في

 2010األول   تشرين 29الجمعة 
 

  الجامعة األميرآية في   نال رئيس دائرة التربية في
غيث جائزة الدآتور عبد    غازي   البرفسوربيروت  

وقد قّدم مكتب  .  الخدمة   د حالب لالمتياز فيالحمي
  البرفسورالبرامج الخارجية االقليمية الجائزة الى 

سبيل    في "  غيث على خدمته المتفوقة مع المكتب 
امتثال لرسالة    في   يتعداه،   شعوب الشرق األوسط وما

بيان    وذلك حسب ما جاء في "  الجامعة ومهمة المكتب
   . الجائزة

 
تفعيل جهود اإلصالح    غيث في   البرفسوروآمستشار لمكتب البرامج االقليمية الخارجية نجح 

ومنها لبنان حيث أسس البرنامج المكّثف    الشرق األوسط وشمال أفريقيا،   عدة بلدان في   في   التعليمي
  آثر من عقد من الزمان فيمكتب البرامج الخارجية االقليمية أل    وقد عمل مع .  اللغة االنكليزية   في

واستقدام أساتذة    وامتحانات القبول والتخّرج،   مشاريع شملت تصميم البرامج التعليمية وتقييمها، 
عبر معهد    غيث إقامة ثالث ورشات عمل تطويرية للمعلمين،  البرفسورومن منجزات   . وتدريبهم
تلك    قييم برنامج السنة التأسيسية للطالب فيلت   ووضع برنامج عمالني   جامعة قطر،   التعليم في
 .  الجامعة

 
شامل آما وضع    مع جامعة األمير فهد بن سلطان حيث مّهد لوضع برنامج دراسي   وقد تعاون أيضًا 

غيث    البرفسوروقد أّدى   . الخطط التحضيرية لتهيئة الطالب للدراسة الجامعية والستقطاب موظفين
تصميم برامج السنة التعليمية    وذلك في   سلطنة ُعمان،   جامعة ظفار في   في   مفصليًا   دورًا   أيضًا

تحسين دروس مهارات التواصل    آما ساهم في   التعليم،   التعليم والماجيستير في   التأسيسية والدبلوم في
آلية محمد المانع    برنامج السنة التأسيسية في   ًاغيث أيض   البرفسورووضع  .   دائرة االنكليزية   في

  .  السعودية   للعلوم الصحية في
 

  إعداد وتقديم عدة مقترحات تمويل لصالح مكتب البرامج الخارجية االقليمية في   في   وهو ساهم أيضًا
اعداد المواد غيث تطوير البرامج الدراسية و   للبرفسوروتشمل االهتمامات المهنية   . األميرآية 

      . تعليم اللغات وتدريب معلميها   في   وتتمحور أبحاثه حول تطبيق التعليم التعاوني
  
بمبادرة من رئيس مجلس    1976   العام   الجدير بالذآر أن مكتب البرامج االقليمية الخارجية أنشأ في 

  في   غارقًا   آان   حدود لبنان الذيبهدف تأمين وجود للجامعة خارج    أمناء الجامعة آنذاك نجيب الحلبي
 .   الحرب 

 
قدم المكتب خدمات ارشادية واستشارية وإدارية ألآثر من عشرين من مؤسسات    ومنذ ذلك الوقت، 

  . المنطقة   في   التعليم العالي


