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   2.3  الخارج   من مكتب المدارس والمستشفيات األميرآية في مليون دوالر لألميرآية

  
  الخارج   بيروت منحة من مكتب المدارس والمستشفيات األميرآية في   تلقت الجامعة األميرآية في

) ASHA (  يث التعليم واألبحاث والمرافق تحد   مليون دوالر للمساعدة في   2.3قيمتها اإلجمالية    تبلغ
وقالت الدآتورة   . بيروت   الجامعة األميرآية في   في   والمرآز الطبي   االستشفائية داخل الحرم الجامعي

  :   الجامعة   مديرة مكتب المنح والعقود في   فاديا حميدان،
التدريس واألبحاث وخدمة    ملتزمان بالتميز في   بيروت ومرآزها الطبي   الجامعة األميرآية في "

من خالل تحديث  : " وأضافت ".  وهذه المنحة تساعدنا على تحقيق ذلك   المرضى من لبنان والمنطقة،
وجذب    جميع أنحاء العالم،   يمكننا التنافس مع أفضل الجامعات في   مرافق التعليم واألبحاث لدينا،

سيتم استخدام المنحة    وهذا العام،  ". يز البحث العلميوتعز   يتمتعون بأعلى الكفاءات،   األساتذة الذين
  .   للطالب   ذلك جعل مختبرات الكيمياء أآثر أمانًا   بما في   عدد من الكليات،   لتحديث المختبرات في

ولشراء طاوالت جديدة    المرآز الطبي،   آما ستنفق أموال من المنحة لتأمين أسّرة جديدة للمرضى في 
توفير مستوى أعلى من الرعاية    وبالتالي   وشراء معدات جديدة لوحدة العناية المكّثفة،   ليات،لغرف العم
  .   للمرضى

سوف تساعد العلماء على تعزيز    آما ستستخدم األموال أيًضا للحصول على أحدث المعدات التي 
سيتم    وعالوة على ذلك،  . ةالطالب فرصة الآتساب الخبرة العملي   حين تعطي   في   قدراتهم البحثية،

استخدام المنحة لتحسين الشؤون األآاديمية من خالل تعزيز الخدمات الطالبية وإدارة التسجيل ومن 
   : خالل إنشاء مكتبين جديدين

الشكاوى    من شأنه التحقيق في   وسري   سيتصرف آمرجع مستقل وموضوعي   الذي   مكتب المظالم،   - 
   . ال تشملها اتفاقية مفاوضات جماعية   والنزاعات التي

والتوظيف لطالب    عن تنفيذ برامج اإلعداد األآاديمي   سيكون مسؤوًال   مجلس الدراسات العليا الذي  - 
  الخارج   إن مكتب المدارس والمستشفيات األميرآية في : " وأضافت الدآتورة حميدان  . الدراسات العليا

بيروت منذ سنوات عديدة والجامعة مدينة لهذا المكتب وللوآالة األميرآية    معة األميرآية فييدعم الجا 
والمعروف أن مكتب المدارس األميرآية   ".  للتنمية الدولية لمساندتهما لجامعتنا على مر السنين

تدعم    والتي  ) USAID (  هو وحدة داخل الوآالة األميرآية للتنمية الدولية   الخارج،   والمستشفيات في
تدعم التدريس واألبحاث والمرافق    وهي .  المدارس والجامعات والمستشفيات خارج الواليات المتحدة

الجدير بالذآر أن الوآالة األميرآية للتنمية   . بيروت منذ عدة سنوات   الجامعة األميرآية في   الطبية في
منطلقة من مشروع مارشال لبناء    لرئيس جون آنيديبأمر من ا   1961   العام   الدولية تأسست في

ويقع مرآز  .  ترومان   هاري   وبرنامج النقاط األربع للرئيس األميرآي   أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية،
  وأميرآا الالتينية والصحراء األفريقية وآسيا،   تساعد دول الكاريبي   واشنطن العاصمة وهي   الوآالة في

  1957    العام   الخارج في   وقد تأسس مكتب المدارس والمستشفيات األميرآية في .  رق األوسطوالش 
  بيروت بمنح من الوآالة،   الجامعة األميرآية في   وقد درس مئات الطالب في  . وُألحق بالوآالة فيما بعد 
   .  الجامعة   لصندوق المنح الدراسية في   تتبرع سنويًا   التي 
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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 الجامعة      . طالب وطالبة   7500   من أآثر من   طالبيًا   أعضاء وجسمًا   606   تضم هيئة تعليمية من 

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