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وفد من الوآالة األميرآية للتنمية الدولية زار الجامعة األميرآية في بيروت وتبّرع بمليون 
 دوالر ونصف

  
بزيارة الجامعة األميرآية في  USAIDم اإلثنين، قام وفد من الوآالة األميرآية للتنمية الدولية ظهر اليو

مليون دوالر ونصف المليون آمنحة لتغطية األآالف الدراسية المترتبة على  بيروت حيث قّدم شيكًا بقيمة
ديمي المنصرم وأتوا من آل طالبًا وطالبة من أصحاب الجدارة الذين درسوا في الجامعة فيالعام األآا 854

 .المناطق اللبنانية
الدآتور بيتر دورمان، بحضور وفد   وقد ّقدمت السفيرة األميرآية مورا آونّلي المبلغ إلى رئيس الجامعة

 .الذين أفادوا من المنح رافقها من السفارة وعدٍد من الطالب
الطالبي وتعّدد مشارب أفراده، الفتًا إلى أن   اوتكّلم الدآتور دورمان مشددًا على التزام الجامعة بتنّوع جسمه

أن أموال  وأردف. من مختلف الفئات االقتصادية واالجتماعية بالدراسة في الجامعة المنح سمحت لطالب
التبّرعات الواردة من مانحين مثل الوآالة األميرآية للتنمية الدولية وبرنامج مساعدة المدارس والمستشفيات 

  .وطالبها رج هي عنصر حيوي لدعم مختبرات الجامعة ومنشآتها وبرامجها التعليميةاألميرآية في الخا
 .وختم الرئيس دورمان آالمه بتوجيه الشكر إلى أفراد الشعب األميرآي الذي يستمر في العطاء بسخاء
ي منذ ووصفت السفيرة آونّلي الجامعة األميرآية في بيروت بالصرح األآاديمي في النظام التعليمي اللبنان

تأسيسها، مؤآدة أهمّية توفير التعليم لشباب لبنان وشكرت للجامعة على هذا الدور المهم في تنشئة قادة الغد 
 .في المنطقة آلها

وال يسعني التفكير في . آنزًا ال يقّدر بثمن يتشارك الشعبان األميرآي واللبناني في اعتبار التعليم: "وأردفت
 ".يشكّل األمل بغد أفضلها لتعليم الشباب اللبناني الذي يات المتحدة لموارداستثمار الوال استثمار أفضل من

بالتحّدث مع الطالب الذين درسوا بالمنح  وبعد تسّلم الشيك، قام مدير الوآالة في لبنان السيد جيم بارنهارت
 .ومساهمتها في تحقيق أهدافهم وشرح لهم أهمية منحة الوآالة

الدراسية من مختلف الحكومات  الجدير بالذآر أن الجامعة تقود حملة مستمرة للحصول على تبّرعات للمنح
جهودها في السنوات األخيرة لتمكين أآبر عدد ممكن من  واألفراد والمؤسسات العالمية وقد ضاعفت

 . الدراسة في الجامعة رغم حالتهم المادية  الطالب األآّفاء من
تتبّرع بشكل  1951العمل في لبنان في العام  الوآالة األميرآية للتنمية الدولية والتي بدأت وُيذآر آذلك أن
في بيروت بين   وقد فاق مجموع تبرعاتها لصالح الجامعة األميرآية. التعليمي اللبناني مستمر للقطاع

ي األعوام العشرة مليون دوالر منحتها للجامعة ف 21مليون دوالر، منها  56مبلغ  2008و 1996العامين 
 . بشكل منح تعليمية الماضية
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  للتعليم العالي   الليبرالي   األميرآي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميرآية في
 هيئة تعليمية من تضم   جامعة بحثية تدريسية،   والجامعة هي .  آنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها 
يناهز مائة    ما   تقّدم الجامعة حاليًا     . طالب وطالبة   7000   من أآثر من   طالبيًا   أعضاء وجسمًا  600  أآثر من 

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