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توفيرا للمستقبل المهني لطالبها
معرض فرص العمل في :AUB
"مشاركة ملحوظة وإقبال للمؤسسات"
نظمت الجامعة األميركية في بيروت ) ،(AUBكعادتها في كل سنة" ،معرض فرص العمل" في حرمها
وسط اقبال الفت للعديد من الشركات والمؤسسات والمصارف اللبنانية والعربية والدولية التي تنوعت على
العديد من القطاعات مثل :اإلعالنات ،المراقبة المالية ،المصارف ،الصناعات ،اإلنشاءات ،التعليم ،الهندسة
واإلستشارات ،األغذية ،الفنادق ،تكنولوجيا المعلومات ،اإلستشارات اإلدارية ،التأمين ،التصنيع ،اإلعالم
واألبحاث ،الصيدلة ،الصحافة والطباعة ،التوزيع ،التجزئة ،الشحن ،الخدمات ،معالجة المياه ،اإلتصاالت،
التبادل التجاري ،السياحة والسفر ،والتوليد الكهربائي وغيرها.
وشاركت اكثر من  140مؤسسة توزع ممثلوها حيث نصبت األكشاك التي تحولت الى مراكز تمثيل خاصة
بالمؤسسات ،توزع كتيباتها على الطالب المهتمين وتمأل للراغبين استمارات التوظيف لديها فور تخرجهم.
والالفت هذا العام كان أن المعرض ضم أنشطة كثيرة منها  25ندوة مهنية ،وقد فاق عدد العروض الوظيفية
المئة عرض .
وكان المعرض قد إستهل بكلمة لعميد شؤون الطالب في الجامعة الدكتور طالل نظام الدين الذي رحب
بالجميع مؤسسات وطالب مشددا على المشاركة الملحوظة وعلى هوية المؤسسات المشاركة التي تسعى
سنة بعد سنة الى استقطاب خريجينا الذين يثبتون كفاءة مهنية وبراعة علمية وخلقية رفيعة ،هي ما يهم
أرباب العمل في الواقع ،كما أشار الى العدد الكبير من الخريجين الذين يجدون فرصا للعمل وإلى التهنئة
التي تلقتها الجهة المنظمة للمعرض من قبل المؤسسات المشاركة من ناحية التنظيم الرائع وتوفير األجواء
المالئمة ومدى جدية ومهنية طالب ال .AUB
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تأسست الجامعة األميركية في بيروت في العام  1866وتعتمد النظام التعليمي األميركي الليبرالي للتعليم العالي
كنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها .وهي جامعة بحثية تدريسية ،تضم هيئة تعليمية تتكون من
أكثر من 700عضو وجسما طالبيا يضم حوالي  8,500طالب وطالبة .تقدّم الجامعة حاليا أكثر من 130
برنامج للحصول على البكالوريوس ،والماجيستر ،والدكتوراه ،والدكتوراه في الطب .كما تو ّفر تعليما طبيا
وتدريبا في مركزها الطبي الذي يضم مستشفى فيه  420سريرا.
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