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بيروت    الجامعة االميرآية في   انطلقت اليوم في
من    يقام اليوم وغدًا،   الذي "  للمهن   المعرض الوطني"أعمال

قاعة عصام    في   حتى السابعة مساءًا،   اسعة صباحًاالت
وقد  .  آل أرجاء لبنان   يتنّقل في   الجامعة ثم   فارس في

حضر االحتفال بانطالق المعرض آل من وزير التربية 
ورئيسة اللجنة النيابية للتعليم    لبنان حسان منيمنة،   في

لبرنام   إلقليميوالمدير ا   بهية الحريري،    والثقافة النائب
ومدير اإلع   سيف الدين عبارو،   األمم المتحدة اإلنمائي
وقد شكر الوزير منيمنة الجهود   . بيروت حكمت البعيني   الجامعة األميرآية في   والعالقات العامة في

تثقييهدف المعرض إلى  : " وأوضح .  تقف وراء المعرض   تبذلها المؤسسات التي   المشترآة التي
أما   ."  طالب المدارس الثانوية من خالل دراستهم لسوق العمل وتوجيههم الختيار مستقبل أفضل

وقال .  فشّددت على أهمية تثقيف الطالب حول فرص العمل وآيفية البحث عنها   النائب الحريري
ه الوظائف وفليتعّلم الطالب آيفية التقدم بطلب للحصول على مثل هذ   يقام أيضًا   إن المعرض

  تنظيم المعرض بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي،   وقد تّم  . لطبيعتهم الخاصة وخياراتهم
وقد نّسق  .  وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي   ومؤسسة الحريري   واللجنة الوطنية للمدارس العامة، 

يرتكز على    من خالل برنامج   الماضي   المنظمون مع جميع المدارس العامة خالل العام الدراسي
وآذلك التعرف    ومساعدة الطالب على فهم شخصيتهم ومعرفة قدراتهم،   موضوع التوجيه المهني،

وتجدر   . وتمكينهم من اإلختيار على أساس المعرفة المكتسبة   على مختلف الفرص المهنية المتاحة،
فبدال من الترويج  .  يختلف عن مفهوم المعارض األخرى   اإلشارة إلى ان مفهوم معرض المهن

يسعدهم    يقّدم المعرض لزّواره الطالب الفرصة للتفاعل مع أشخاص مهنيين   للجامعات أمام الطالب،
ويعرضون الشباب    وتقديم موجز عن خلفيتهم ونمط حياتهم وإنجازاتهم،   التعريف عن مهنتهم،

يمكنهم    ويسعى المعرض إلى استقدام المزيد من المهنيين الذين .  هنيةونجاحاتهم الم   مسارهم المهني
وسيقيم   . نقل خبراتهم التعليمية والمهنية إلى هؤالء الطالب وتقديم المشورة المهنية البناءة لهم

نيسان    23و   22   في   الكبير،   فندق القادري (  مدينة زحلة   المعرض جوالت أسبوعية الحقة في
  معرض رشيد آرامي (  وطرابلس   ، )  أيار   7و   6   سكول في   هاي   رفيق الحريري (  وصيدا   ، ) اريالج

وستقام خالل تلك الجوالت جلسات مهنية تدوم نصف   ). أيار   14و   13   طرابلس في   في   الدولي 
ويقّدم آل  .  ل الزيارةساعة للجلسة مما سيسمح للطالب بحضور ثالث أو أربع جلسات متتالية خال

  .   مئة طالب للجلسة    لمجموعات مختلفة تضم نحو    خطيب جلستين أو ثالث جلسات
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عدد من المهن بيروت سلطت الضوء على    رآية فيالجامعة االمي   عقدت في   والجلسات التي 
ض والهندسة معلومات حول التمري  ووّفرت   ب المدارس الثانوية،والتخصصات للزائرين من طال

 .  ها من المهن العلمية واألدبيةوغير


