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بيروت اليوم عن تعيين بيتر    أعلنت الجامعة األميرآية في

  وهو أول من .  لرئيس الجامعة للشؤون القانونية   نائبًا   ماي
  في   وبصفته أول مستشار قانوني  . يشغل هذا المنصب 
  مع آبار االداريين في   سيعمل ماي   ك الجامعة،مال 
إلرساء    وأعضاء مجلس األمناء،   والعمداء،   الجامعة، 

اإلجراءات القانونية الداخلية وإجراء تقييم شامل للحاجات 
وهو سيقّدم المشورة اليومية لكافة  .  القانونية للمؤسسة

سينّسق وهو    وللمرآز الطبي،   آليات وأقسام الجامعة،
نيويورك    ويشرف على آل الجهود االستشارية للجامعة في

:  وعّلق رئيس الجامعة الدآتور بيتر دورمان قائًال  . ولبنان
ينضم إلينا شخص بمثل معارف بيتر    أن   يسعدنا جدًا "

الفريق وأنا مسرور لفرصة مشارآته الشخصية ضمن    وخبرته الدولية،   ونزاهته،   القانونية الواسعة،
عدد من    في   1996   إلى الجامعة بعد أن خدم منذ العام   وينضم ماي  ". الجامعة   في   الرئيسي   اإلداري

  في   للتعليم والتدريب والتبادل الثقافي، "  ورلد لرننغ "  األدوار الرئيسية القانونية واالدارية مع منظمة
حول العالم لتعزيز مقدرات األفراد والمؤسسات  "  لرننغورلد  "  وتعمل منظمة .   الواليات المتحدة 

  وتشمل مشاريع المنظمة برامج للتبادل الثقافي .  وعدالة   والمجتمعات والتزامهم لخلق عالم أآثر سلمًا
"  ورلد لرننغ "  عام لدى منظمة   وباالضافة إلى عمله آمستشار قانوني  . والتعّلم خارج البالد والتنمية 
  وإدارة المخاطر واالمتثال للقوانين،   إدارة الموارد البشرية للمنظمة حول العالم،   أيضًا   سّلم مايفقد ت 
االنضمام الى الجامعة    جدًا   يسعدني : " وقال ماي  . آما ساعد مجلس أمناء المنظمة آسكرتير عام 

  آأهم مؤسسة أميرآية وطبية عاملة في    توّسع دورها وتأثيرها االيجابي   بيروت وهي   األميرآية في
غير    وادارة المنظمات الدولية   قوانين التعليم العالي   في   إن تجربتي : " وأردف ".  الشرق األوسط 

الجدير بالذآر أن بيتر   ". بيروت   مع احتياجات الجامعة األميرآية في   الحكومية تتالءم بشكل طبيعي
للقوانين المحلية     لضمان امتثالها "  ورلد لرننغ "  مقدرات العمالنية لمنظمةعمل لتنمية وتقوية ال   ماي

ومن خالل   . أآثر من خمسين بلدًا   ولدعم صورتها آشرآة ممتثلة لمتطلبات المواطنية الصالحة في
لمؤازرة    جهد بيتر ماي   المعاهد والجامعات،   الجمعية الوطنية لمحامي   مشارآته الفعالة في

  وهو من المحاضرين المعروفين في .  توّسع نشاطاتها دوليًا   المؤسسات التعليمية األميرآية وهي
وقد  .  غير الحكومية   وادارة المنظمات   القانونية للتعليم الدولي   بما فيها النواحي   مختلف المواضيع، 

مجلة قوانين    يمية خارجية فيلبرامج أآاد   شامل حول توظيف األفراد دعمًا   نشر له مقال مرجعي
  في   وقد قادته أسفاره العديدة إلى أآثر من خمسين بلدًا .  أيار من هذا العام   المعاهد والجامعات في

وقبل انضمامه   . من بينها لبنان ومصر واألردن وعمان والمغرب   شمال أفريقيا والشرق األوسط، 
  للمحاماة في   شرآة روبس وغراي   آشريك مساهم في   مايعمل بيتر    ، " ورلد لرننغ "  إلى منظمة

  . ل ومن جامعة بوسطن للقانونياي   وهو تخّرج من جامعة .  ماساتشوستس   بوسطن، 


