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 مصرف ضمن برنامج تعاون بين " للتداول في أألسواق الماليةررفعت النمافتتاح قاعة "

FNB وجامعة بيروت العربية 

  7102 يارأ 5 بيروت :

، Dealing roomتداول  قاعة وهي . يروت العربية" ، في جامعة ب رفعت النمرتم افتتاح قاعة " 

تجهيزها بالكامل من قبل " فرست ناشونال بنك وتم داخل كلية ادارة أألعمال ، خصصتها ادارة الجامعة 

FNB  . "بتصرف طالب الجامعات ، واالسهام في تنمية مهارات متخصص المالي المختبر ال لتكون بمنزلة

 تطوير قدرات الموظفين المعنيين في الجهاز المصرفي اللبناني . و

س لجنة الرقابة على المصارف السيد ورئي الوزير السابق بشارة مرهج ، ،حفل االفتتاح ولبى الدعوة الى 

وخبراء واعالميون . وشارك ومدراء اسواق  مالية  واقتصاديونومصرفيون رجال أعمال سمير حمود ، و

البنك كوادرمن  ووفد ، داري وأكاديمي وطالبي تقدمه رئيس الجامعة الدكتور عمر العدوي حشد افيه 

 رامي النمر . برئاسة رئيس مجلس االدارة والمدير العام السيد

مساهمات قيمة لصالح الطالب من ، في حياته ، ونوه الدكتور العدوي بسيرة الراحل رفعت النمر وما قدمه 

في مختلف مراحل التعليم ، والى الكثير من المؤسسات الناشطة في المجاالت الخيرية واالجتماعية 

أثنى على انجاز القاعة والتوافق على والتربوية . وهذا العطاء متواصل مع نجله رامي وعائلته . كما 

  خطوات الحقة مهمة تكرس التعاون المثمر بين جامعة بيروت العربية ومجموعة " فرست ناشونال بنك " .

هو تكريم  لجيل كامل  .  الصرح أألكاديمي الكبير " في هذا رفعت النمررفع اسم " ان  " ،  واعتبر النمر

في زمن عربي أصعب وأشد اليوم نحن  ، بينما ت جالميد الصخر باألبر مناضل وحالم آمن انه يقدر أن يفت

ايالما في مآسيه . لكننا ، في المدى العالمي واالنساني ، نحن في زمن التقدم العلمي المذهل ، في كل 

مجاالت العلوم والمعرفة . ونملك كبشر حقوقا متساوية في االستفادة من التكنولوجيا المتجددة بسرعة هائلة 

 "  . 

الى جانب كل حاضنات بالذات ، سنكون دوما  FNBي مصرفنا نحن ، كمؤسسات مصرفية ، وفوقال " " 

نعدكم بالمزيد من المبادرات التشجيعية والمجدية ، ومنها ما نعكف حاليا على بلورتها ، والتعليم والمعرفة . 

، ال تنحصر بمهمة ادارة المال  المصرف ، في تفكيرناهوية فمن ضمن التزامنا بالمسؤولية االجتماعية . 

 . "وتمويال واستثمارا ، بل تتكامل مع مهام اقتصادية وتنموية واجتماعية ادخارا 

ونوه المدير العام للبنك السيد نجيب سمعان بانجاز هذه القاعة وتجهيزها بأفضل المعدات والبرامج الحديثة ، 

يات الذي يعين الطالب على االستكشاف المبكر آلليات تنفيذ العمللتكون الذراع العملي والتطبيقي 

مهارات  والمعامالت في هذا القطاع المالي الحيوي . كما سيكون للقاعة وظيفة تدريبية بهدف تنمية

علما أن مجموعة البنك ستتيح أيضا اطالع الطالب الموظفين المولجين بهذه المهام لدى المصارف . 



 

، وهي شركة مالية مستفلة  وتدريبهم على العمليات المالية الحية التي تنفذها "ميدل ايست كابيتال غروب "

  . FNBضمن مجموعة 

من جهتها ، رأت عميد كلية ادارة أألعمال في الجامعة الدكتورة نهال مصطفى أن غرفة التداول تمثل 

 إليها تسعى التي الرسالة تحقيق في تساهم سوفو .الجامعات وبين األعمال قطاع بين للتعاون امميز انموذج

 .البشري المال رأس وتنمية اللبناني المجتمع خدمة وهي الجامعة

 وسوف المالية األسواق في التداول مهارات امتالك في يرغب من لكل تتاح سوف القاعةوأوضحت أن  

 كما .لبنان جامعات جميع في الطلبة لتدريب تتاح سوف كما اللبنانية البنوك جميع في العاملين لتدريب تتاح

 القاعة هذه في سنويا مرات 3 ينعقد تدريبي برنامج لتقديم FNB كبن مع إتفاقية توقيع بصدد الجامعة أن

 .بالكلية التدريس هيئة وأعضاء البنك خبراء بين باإلشتراك

 


