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بيروت حفل استقبال    أقامت الجامعة االميرآية في  

  وهذا العام، .  للطالب الجدد على الملعب البيضوي
ينضمون إلى    طالب جديد 1500   انضم أآثر من 

يمثلون أآثر    بيروت وهم   الجامعة األميرآية في
آما انضم إلى  .  جنسية   37   و   من ثالثين بلدًا

من الواليات    جديدًا   الجامعة نحو خمسون أستاذاًً
وقد رّحب الرئيس بيتر دورمان   . المتحدة وأوروبا

 يتوافدون الى مكان   وزوجته بالطالب وهم
وتمّنى الرئيس للطالب أن تكون  .  االحتفال

من الطالب الذين    15   ثم أعلن الرئيس أسماء  . الجامعة بداية عالقة تستمر مدى العمر   دراستهم في
شهادة    ومنحة التميز في )  الدراسة الثانوية   بسبب أدائهم المتفوق في (  فازوا بمنحة االستحقاق

ستشمل المنح الدراسية على األقل الرسوم الدراسية للطالب الفائزين طيلة فترة و .  البكالوريا الثانوية
أعرب و .  المئة   في 85   اظ على معدلشرط الحف   بيروت بأآملها،   الجامعة األميرآية في   دراستهم في

.  تاريخها   الرئيس دورمان عن حماسه الستضافة الجامعة أآبر مجموعات من الطالب الدوليين في
آما حث الطالب الجدد على االستفادة القصوى من تجربة الجامعة من خالل عدم تفويت الفرصة  

  .   ال تعد وال تحصى   األنشطة الجامعية خارج المنهج التي   إلقامة صداقات مدى الحياة واالنخراط في
منطقة الشرق    أفضل جامعة في أنها   أعتقد شخصيًا   والتي   بيروت،   الجامعة األميرآية في   في : " وقال 

نهاية    يدرآوا أنه في   ويجب على الطالب أن .  تجد نفسك تصنع صداقات لمدى الحياة   األوسط،
وقال عميد شؤون الطالب بالوآالة الدآتور طالل نظام   ". هذا هو أآثر ما سيتذآرونه   المطاف،

:  وأضاف ".  وت هو تنّوعها وثقافتها العرقية الغنيةبير   الجامعة األميرآية في   أفضل شيء في : " الدين
نحن نرحب بكل هؤالء الطالب المتنوعين الجدد إلى ما سيشكل بالنسبة لهم أعظم وأغنى    والليلة، "

وبعد ذلك التقطت الصور الجماعية للرئيس مع الطالب الفائزين بالمنح وتم   ". حياتهم   تجربة في
أسماء    يلي   وفيما  . وتتابع الحفل مع موسيقى واسكتشات ضاحكة   ي،تقطيع قالب الحلوى التقليد
   : الطالب الفائزين بالمنح

  
    : منحة االستحقاق

العيد    الواليات المتحدة؛ وروزانا رمزي   ناديا أبو السالم الغوارشة من ثانوية سكواليكوم في :  فرشمن
اإلمارات العربية؛ وماريا إيمانويل زبانة من    العين،   من مدرسة شويفات انترناشونال سكول،

  األردن؛ وناديا عبد اهللا آساب من مدرسة شويفات انترناشونال سكول،   مدرسة آينغز أآاديمي،
  .اإلمارات العربية   دبي، 

بيروت؛ وباتريك جوزيف -آشوش من مدرسة الغران ليسيه فرنكو ليبانيه   دانييال رمزي :  صوفومور
قرنة    يوسف،   من مدرسة مار   مارون سبعلي   قرنة شهوان؛ وغدي   يوسف،   بو سمرا من مدرسة مار

رياض مفرج من الكورة؛ ومايكل إبراهيم    فياض من مدرسة انترناشونال سكول،   شهوان؛ وليا أيلي
  . قرنة شهوان   يوسف،   رسة ماريونس من مد   يوسف، قرنة شهوان؛ وجاد جوزف   مدرسة مار

   
     :البكالوريا   منحة االمتياز في



  الشويفات؛ عمر وليد بو فخر الدين من مدرسة أمجاد،   عمار من مدرسة أمجاد،   غسان أبي   ريم
رأس بيروت؛ هدى محمد جفال    مدرسة انترناشونال سكول، شواف من   ياسمين شكري   الشويفات؛ 

  . زحله   النبطية؛ سامر جان شماطة من مدرسة سيدة الرسل،   من مدرسة ثانوية المصطفى،
   

السنوات األخيرة لتمكين أآبر عدد ممكن من الطالب األآفاء    وآانت الجامعة ضاعفت جهودها في
بدأ العمل بمنحة االستحقاق    1999   تشرين األول   ففي .  المادية الجامعة رغم حالتهم   من الدراسة في

  ،الصفوف الثانوية   حيث تختار الجامعة عشرة طالب جدد من الحائزين على أعلى معدل في
  أطلقت لجنة دعم صندوق المنح الدراسية في   2005   مطلع العام   وفي    . وتمنحهم منحة االستحقاق 
 2006   العام   وفي  . لصالح الطالب الكفوئين والمحتاجين   جمع مليون دوالر أميرآيالجامعة حملة ل 

هذا النوع  .  للبحوث العلمية   بالتعاون مع المجلس الوطني   البكالوريا،   أنشأت الجامعة منحة التميز في
من طالب المدارس    متخرجًا   12   بيروت أن تدعو   يسمح للجامعة األميرآية في   من المنح الدراسية

امتحانات البكالوريا الرسمية لتقديم طلب    لبنان الحائزين على أعلى الدرجات في   الثانوية في
  آما   يحصلون على منحة دراسية آاملة،   الجامعة   يتم قبولهم في   وأولئك الذين .  لإلنضمام إلى الجامعة

وباإلضافة إلى  .  رسومهم الدراسية   تغطي   لواحد سنويًا،للطالب ا .  ل.مليون ل  10   يساهم المجلس بـ 
دوالر    350شهريا قدره    اإلقامة أو راتبًا   للمحتاجين من بين الطلبة المقبولين،    تقدم الجامعة   ذلك،

برنامج المنح الدراسية    يتم إعفاء جميع الطالب في   وعالوة على ذلك، .  لتغطية نفقات الغذاء والنقل
صفوف اللغة اإلنكليزية اإلستلحاقية    يتم وضعهم في   هذا من اختبار الكفاءة الدراسية وإذا لزم األمر،

  . مجانًا


