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 يناقش تعزيز األبحاث مع االميرآية للتنمية      آندي   دولي   رئيس مرآز

 
بيروت    الجامعة األميرآية في آندا الدآتور دايفد مالون  -  يزور رئيس مرآز البحوث للتنمية الدولية

روت الدآتور بيتر دورمان بي   رئيس الجامعة األميرآية في آذار ليجتمع مع   30   غد األربعاء   صباح
المحادثات سبل  وستتناول .  األآاديمية الدآتور أحمد دالل وأعضاء من الهيئة التعليمية ووآيل الشؤون

 .   تعزيز التعاون على المدى الطويل بين المرآز والجامعة
  اسية دولية واسعة،ديبلوماسية وسي يتمتع بخبرة   الذي   يقوم الدآتور مالون،   وعند الثانية عشرة ظهرًا 
 مبنى   في "  تطور مفاهيم التنمية : " بإلقاء محاضرة بعنوان   واألمن، ولديه منشورات حول قضايا السالم 

  . 1   القاعة ب   آولدج هول في
 
التوقعات الحالية والمستقبلية  نظرة عامة حول   من الجامعة،   فيما بعد سيقدم البروفسور معتصم الفضل،و

  . باألبحاث يتعلق   بيروت فيما   األميرآية في للجامعة
 
  توليد وتطبيق ما بات   العالم في   آندا هو من المؤسسات الرائدة في  -  ومرآز البحوث للتنمية الدولية  
 لمساعدة   1970   العام   في   هو مؤسسة عامة أسسها البرلمان الكندي والمرآز .  يسّمى بالمعرفة الجديدة 

وطويلة األجل للمشاآل االجتماعية  ن النامية على استخدام العلم والتكنولوجيا إليجاد حلول عمليةالبلدا
 وقد بدأ المرآز .  ورخاًء   وذلك عبر إقامة مجتمعات بحثية وأآثر عدًال تواجهها   واالقتصادية والبيئية التي

له    إقليميًا   وافتتح مكتبًا   1971   العام   الشرق األوسط وشمال أفريقيا في   التعاون الوثيق مع مؤسسات في
 واستفحالها انتقل مقر   1975   العام   وبعد اندالع الحرب اللبنانية في    . 1974   العام   بيروت في   في

من    عشرة دول،   للمرآز في ويشرف هذا المكتب على أنشطة    . 1976   العام   المكتب إلى القاهرة في
  . لألبحاث   مشروعًا 550   يزيد على   الثالثين عام الماضية ما وقد دعم المرآز خالل .  ترآيا إلى المغرب

 
دعمها حتى اآلن بأآثر من    التي بيروت   الجامعة األميرآية في   والمرآز هو أيضا واحد من آبار ممولي

  واألمن الغذائي   والصحة،   مجاالت التنمية المستدامة،   الجارية في حاثمليون دوالر ونصف المليون لألب
لمشروع لدراسة تأثير تغير المناخ على    مماثًال   مبلغًا   وستنال الجامعة قريبًا .  والسالمة والبيئة وغيرها 

  . المالحة مستوى سطح البحر وتسرب المياه
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  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   7000   من أآثر من   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
  
  
   

 
For more information please contact: 
Maha Al-Azar, Media Relations Officer, ma110@aub.edu.lb, 01-353 228 
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