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برنامج الماجيستير في ادارة الموارد البشرية: جديد من األميرآية  

أطلقت الجامعة األميرآية في بيروت في آلية سليمان العليان إلدارة األعمال  برنامجًا دراسيًا جديدًا 
دراء الموارد البشرية في مستهّل ويتوّجه البرنامج الجديد إلى م. للماجيستير في ادارة الموارد البشرية

مسيرتهم المهنية أو في وسطها، والراغبين بامتالك مهارات تخّولهم التقدم الى قّمة المؤسسات التي 
. يعملون فيها، اقليميًا ودوليًا  

وقالت الدآتوره ديما جمالي، مديرة مسار االدارة والتسويق والمبادرات في آلية العليان ومديرة برنامج 
يستير في ادارة الموارد البشرية، أن البرنامج سيهّيء الجيل الجديد من الخبراء القادة في الموارد الماج

البشرية وسيمنح طالبه معرفة وثيقة في ادارة الرأسمال البشري باستعمال مروحة واسعة من 
. استراتيجيات الموارد البشرية ومعداتها وممارساتها  

إن المدراء التنفيذيين في الشرق األوسط يزدادون ادراآًا يومًا : "نّجاروقال  عميد الكلية الدآتور جورج 
بعد يوم ألهمية التعليم العالي المتطّور في مجال الموارد البشرية، وباطالقها لبرنامجها الجديد، تتصدى 

. آلية العليان لنقص فادح في التعليم االختصاصي والمتطور في مجال الموارد البشرية  في المنطقة
وإننا واثقون أن برنامجنا الجديد سيوّفر تعليمًا فذًا وفريدًا في ادارة الموارد البشرية وسينتج جيًال جديدًا 

".من القادة في هذا االختصاص في الشرق األوسط والعالم  

 18و 15وسيتسّنى للمنتسبين إلى البرنامج الذي يعادل ثالثين وحدة دراسية إآماله في مدة تتراوح بين  
ويشمل البرنامج دروسًا تأسيسية  ومتقّدمة، ويراعي المهنيين . بحسب خلفياتهم االفرادية  شهرًا

ويقّدم البرنامج دروسًا في ادارة . العاملين، إذ ُتعطى الدروس خالل ثالثة أيام متتالية آل ثالثة أسابيع
أخالقيات األعمال اجراءات التوظيف، تدريب وتطوير الرأسمال البشري، التعويضات، ادارة األداء، 

واستدامتها، القيادة والسلوك في المؤسسات، استراتيجيات ادارة الموارد البشرية وادارة التغييرات فيها، 
التحديات المهنية للموارد المهنية في الشرق األوسط، الممارسات الُفضلى الدارة الموارد البشرية في 

.سياق عالمي، تصميم األبحاث المؤسساتية ووسائطها  

وتم تسجيله  2011وآان مجلس عمداء الجامعة قد وافق على البرنامج الجديد في حزيران من العام 
.رسميًا في دائرة التربية في والية نيويورك  

، 2012نيسان وأول أيار  15بين ) اونالين(هذا وتقبل طلبات االنتساب الى البرنامج الجديد الكترونيًا 
:على العنوان التالي  



http://www.aub.edu.lb/admissions/applications/Pages/apply.aspx 

 

: آما يمكن طبع طلبات انتساب ورقية عن موقع الكلية االلكتروني   

http://www.aub.edu.lb/osb 

.أو الحصول على هذه الطلبات من مكتب القبول  

. آحد أقصى 2012أيار  30نيسان و 15تقّدم طلبات االنتساب الورقية في مكتب القبول بين   

 ويمكن الحصول على معلومات اضافية من موقع الكلية االلكتروني

 
    
  الليبرالي   األميرآي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميرآية في  
  جامعة بحثية تدريسية،   والجامعة هي .  آنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها   للتعليم العالي 
تقّدم      . طالب وطالبة   8000   حواليمن    طالبيًا   أعضاء وجسمًا  600  أآثر من  تضم هيئة تعليمية من 

والدآتوراه    والدآتوراه،   والماجيستر،   يناهز مائة برنامج للحصول على البكالوريوس،   ما   الجامعة حاليًا
   . سريرًا   420    فيه   يضم مستشفًى   الذي   مرآزها الطبي   في   وتدريبًا   طبيًا   آما توّفر تعليمًا .  الطب   في
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