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    (UPD)وجامعة باريس ديكارت  (AUB)الجامعة األميركية في بيروت

  توقعان اتفاقية وتطلقان برنامج دكتوراه مشترك

 
 

، ھي األولى من   (UPD)اتفاقية مع جامعة باريس ديكارت (AUB) وقعت الجامعة األميركية في بيروت
األميركية في بيروت وجامعة فرنسية، تھدف الى إطالق برنامج اإلشراف المشترك على نوعھا بين الجامعة 

أطروحات الدكتوراه الذي يتم االلتحاق به بشكل مشترك في كلتا الجامعتين، والذي من شأنه دعم كل من 
تلفة مرشحي الدكتوراه وفرق البحث في الجامعتين. فيعّرض ھذا البرنامج المرشحين لبيئات تعليمية مخ

ويثري خبراتھم التدريبية ويشجعھم على تطوير روابط مھنية على الصعيد الدولي، ومن جھة أخرى يدعم 
الباحثين وأعضاء ھيئة التدريس في الجامعتين لتطوير وتعزيز شبكاتھم البحثية باإلضافة الى تعزيزه لفرصھم 

موجب ھذا البرامج بنجاح، تمنحھم كل في البحث عن تمويل بحثي تعاوني. وبعد إنھاء المرشحين دراساتھم ب
من الجامعتين درجة دكتوراه تنص على أنھا قد اكتملت تحت برامج اإلشراف المشترك على أطروحات 

  .الدكتوراه، بحيث يكون الخريجون الناجحون قد أوفوا بمتطلبات التخرج في كلتا الجامعتين
  

وت الدكتور فضلو خوري ووكيل الشؤون حضر حفل التوقيع كل من رئيس الجامعة األميركية في بير
الدكتور ربيع تلحوق وعمداء  في الجامعة األكاديمية الدكتور محمد حراجلي ومدير مجلس الدراسات العليا

وأساتذة وموظفون، كما حضر رئيس جامعة باريس ديكارت الدكتور فريدريك دارديل وممثلة عن السفارة 
  .الفرنسية في بيروت ومھتمين

  
فل أيضا توقيع مذكرة تفاھم بين كلية الطب في الجامعة األميركية في بيروت وجامعة باريس وتخلل الح

ديكارت التي تھدف إلى وضع إطار للتعاون التقني والتعليمي والعلمي بين الجامعتين في مجال العلوم الطبية 
لة وبرامج تعليم الحيوية، وتمكينھما من تشديد تعاونھما العلمي، ووضع األساس لبحوث مشتركة محتم

  .الدراسات العليا
  



افتتح الحفل الدكتور تلحوق بكلمة ترحيب. وقال في تعليق له عن اتفاقية برنامج اإلشراف المشترك على 
أطروحات الدكتوراه: " تعزز الشراكات مع جامعات التعليم العالي ذات السمعة الطيبة تجربة التعلم للطالب 

وتشجع ھيئة التدريس على البحث عن شركاء للبحوث في الخارج، وتزيد في كل من المؤسسات الشريكة، 
من فرصھم للحصول على تمويل للبحوث من الوكاالت الدولية." مضيفاً: "يدرك المرء أن ذلك ھو في قلب 
مھمة الجامعة األميركية في بيروت: "توفير التميّز في التعليم، والمشاركة في النھوض بالمعرفة من خالل 

  "."...البحث
  

وبعد توقيع الرئيسين لالتفاقية ولمذكرة التفاھم، تحدث الدكتور فضلو خوري عن ھذه الشراكة قائال: "بالنسبة 
لنا، أعتقد أن ھذه شراكة استراتيجية مھمة. فالجامعة األميركية في بيروت ھي جامعة عالمية المستوى، 

ستوى، في مجاالت قوتھا ومجاالت قوتنا. وفي وبالتالي يجب أن تعقد شراكات مع جامعات أخرى عالمية الم
ھذه الحالة، فھناك الكثير من التركيز على البحوث الطبية الحيوية، واالكتشاف ... ولكن أيضا ھناك بعض 
االحتماالت القوية في العلوم اإلنسانية وغيرھا من المجاالت." وأضاف: "مشاركتنا مع جامعة رائدة في 

فقط بين الجامعة األميركية في بيروت وجامعة باريس ديكارت ولكن أيضا بين فرنسا تقوي العالقات، ليس 
  "...لبنان وفرنسا

  
وبدوره أكد الدكتور فريدريك دارديل على أھمية ھذه الخطوة كتتمة وتعزيز للعديد من العالقات غير الرسمية 

نان. وقال دارديل: "اللبنانيون السابقة بين جامعة باريس ديكارت والجامعة األميركية في بيروت وأيضا مع لب
ھم خامس جنسية من الطالب األجانب في جامعتنا، لذلك ھم مجموعة ھامة من األشخاص." مضيفا: 
"الخطوة األولى ھي أن يكون لدينا طالب الدكتوراه المشتركة ... ونأمل أن ذلك سيعزز التعاون بين 

توى واحد وأن نبدأ في تبادل طالب الماجستير المجموعات البحثية ومن ثم ربما يمكننا أن نكون على مس
  أيضا...".
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  :بيروت في األميركية الجامعة في اإلعالم بمكتب االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد
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 العالي للتعليم الليبرالي األميركي التعليمي النظام وتعتمد 1866 العام في بيروت في األميركية الجامعة تأسست
 من تتكون تعليمية ھيئة تضم تدريسية، بحثية جامعة وھي. وممارساتھا ومعاييرھا التعليمية لفلسفتھا كنموذج
ً  عضو700  من أكثر ً  وجسما ً  الجامعة تقّدم. وطالبة طالب 8,500 حوالي يضم طالبيا  130 من أكثر حاليا

ً  توّفر كما. الطب في والدكتوراه والدكتوراه، والماجيستر، البكالوريوس، على للحصول برنامج ً  تعليما  طبيا
 ً  .سريراً  420  فيه مستشفىً  يضم الذي الطبي مركزھا في وتدريبا
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