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إلبراز نموذج  GCHERA الجامعة األميركية في بيروت تدخل في شراكة مع

 في تقوية التعلم التجريبي  (EARTH University)جامعة األرض

 والمشاركة المجتمعية بين المؤسسات العالمية للتعليم العالي 

 
 

في شراكة مع االتحاد العالمي لجمعيات التعليم العالي في   (AUB)ستدخل الجامعة األميركية في بيروت

في مشروع يهدف إلى إدخال عناصر النجاح األساسية لجامعة  GCHERA العلوم الزراعية وعلوم الحياة

إلى  2018األرض إلى ثالث جامعات ُمختارة في المكسيك وهاييتي على مدى ثالث سنوات، من تموز 

 .2021حزيران 

 

لعناصر قد أثبتت أنها ذات أهمية كبيرة في التعليم الجامعي، وهي: التعليم القائم على القيم، والتعلّم وهذه ا

 .التجريبي / التشاركي، والمشاركة المجتمعية، وريادة األعمال االجتماعية، والقيادة وصنع القرار األخالقييَّن

 

كتها العالمية لتسهيل أجندة التغيير عند العمل مع الجامعات عبر شب GCHERA وفي الوقت نفسه، ستواصل

 .المؤّسسات المهتمة به

 

بالشراكة مع الجامعة األميركية في بيروت ونّوه بها وبريادتها  GCHERA وقد رحب جون كنيللي رئيس

وبالتزامها الحماسي بالمشروع. كما شكر مؤسسة كيلوغ لدعمها المشروع الذي سيساعد في تحويل التعليم 

ف تكوين القادة األخالقيين الذين يحتاجهم العالم. والمشروع ممّول بمنحة مليون ونصف دوالر الجامعي بهد

 .من مؤسسة كيلوغ، ومقرها في باتل كريك في ميشيغان، في الواليات المتحدة

 

  :وقالت الجون مونتغومري تابرون، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة كيلوغ

بصفتنا ممولين مؤسسين لجامعة األرض، لدينا تاريخ طويل معها ومع مهمة إعداد قادة رؤيويين للخدمة في "

أوطانهم. إن مؤسسنا ويل كيث كيلوغ آمن بقدرة االفراد على تغيير العالم من حولهم. وجامعة األرض، روحاً 



ذي يوفّر للطالب في العديد من البلدان وهدفاً، تمثّل جزًءا من تراث السيد كيلوغ. وهذا المشروع الجديد ال

 ." األخرى نموذج جامعة األرض للتعلم في الخدمة ال يمكن إال أن يؤدي إلى توسيع دائرة هذا العمل الهام

 

إن التاريخ الطويل للجامعة األميركية في بيروت في التميز، وبيئتها التعليمية المتمحورة حول الطالب 

، أرست الجامعة األميركية 1866لمثالي لهذا المشروع. ومنذ تأسيسها في العام والمجتمع، يجعالنها الحضن ا

 .في بيروت معايير عالمية في التعليم وهي ملتزمة بالمثل العليا للتفكير النقدي والنقاش المفتوح والتنّوع

 

فرد  800الي والجامعة األميركية في بيروت جامعة بحثية أساُسها التعليم. وهي تضم هيئة تعليمية من حو

طالب وطالبة. وتشّجع الجامعة حرية الفكر والتعبير وتسعى إلى تخريج  8000وجسماً طالبياً يضم حوالي 

رجال ونساء ملتزمين بالتفكير اإلبداعي والنقدي، والتعلم مدى الحياة، والنزاهة الشخصية، والمسؤولية 

جاءت الجامعة  2017/2018ة العربية للعام لجامعات المنطق (QS) المدنية، والقيادة. وفي تصنيف كيو اس

األميركية في بيروت في المرتبة األولى بين ألف جامعة في العالم العربي. وهذه هي المرة األولى التي تحتل 

 .فيها الجامعة األميركية في بيروت هذه المرتبة

 

ل طالب اليوم وسيساهم المشروع في اإلصالح التعليمي باستخدام نموذج جديد للتعلم بالمشارك ة والخدمة يحوِّ

إلى قادة المستقبل ومحفّزو التغيير الذين يُحدثون الفرق باستخدام حلول متكاملة للمشاكل وريادة األعمال 

والوعي البيئي والقيادة وصنع القرار األخالقيين وانخراط المجتمع والمواطنين في خدمة الوطن والمجتمع. 

مكسيك وهايتيبإعداد خّريجيها للحصول على المهارات والمؤهالت وستقوم ثالث جامعات ُمختارة في ال

ليكونوا عوامل التغيير اإليجابي، وليجعلوا هذه الجامعات نماذج يتعين محاكاتها في المنطقة والعالم من خالل 

ة اعتمادها في واحدة أو أكثر من كلياتها وأقسامها لما ال يقل عن ثالثة من عناصر النجاح األساسية الخمس

 .لجامعة األرض

 

ويضم المشروع ورش عمل قائمة على أساس المؤسسات، وتبادل األساتذة والطالب، وشبكات للتعلم. وعلى 

مدى خطة الثالث سنوات للتغيير االستراتيجي، سيتم تكييف البرامج األكاديمية ووضع وتنفيذ أطر التقييم التي 

، GCHERA ألميركية في بيروت، بالشراكة معتقيس نسبة تحقيق أهداف المشروع. وستقوم الجامعة ا

بتنسيق أنشطة المشروع بكاملها، وضمان تنفيذها الناجح، وتوفير اإلشراف المالي عليها. وسيتم تسليط 

األضواء على الجامعات المشاركة لجعل نجاحاتها تحثُّ اآلخرين على اتباع النموذج، وتبنّي مناهج جديدة، 

المجتمعي، ومراجعة النماذج التقليدية لتوزيع الموارد لتلبي بشكل أفضل ووضع سياسات فعالة لالنخراط 

المساءلة تجاه التغيير المجتمعي والمشاركة. وأشار الرئيس فضلو خوري إلى أنه يتوقّع أن يؤّدي نجاح 

حدث الجامعات الثالث الُمختارة أوالً لهذا المشروع إلى إظهار نجاح النموذج وعندها سيتبعهم آخرون مما سي

 .GCHERA تغييرات في العديد من جامعات

 

 – إنتهى -

 

 



 شركاء المشروع

 

الجامعة األميركية في بيروت هي جامعة بارزة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، وهي عضو في 

وتلعب   .GCHERA شبكة االتحاد العالمي لجمعيات التعليم العالي في العلوم الزراعية وعلوم الحياة

األميركية في بيروت دوًرا رائداً في التقدم المجتمعي من خالل مشاريع التنمية، وخلق المعرفة،  الجامعة

والتعليم الهادف لتمكين المجتمعات المهّمشة والتصدي للتحديات البيئية الخطيرة في دول منطقة الشرق 

يا مثل المواطَنة وصنع األوسط وشمال أفريقيا والعالم كله. وتتناول الجامعة األميركية في بيروت قضا

السياسات وتغيّر المناخ والمجتمع المدني وريادة األعمال واالبتكار والتنمية المستدامة لتزويد طالبها 

 .بالمعرفة والمهارات واألُسس األخالقية ليصبحوا قادة ناجحين ومحفّزين للتغيير محلياً ووطنيّاً وعالمياً 

 

على الترخيص بتأسيسها من والية نيويورك،  1863في العام وقد حصلت الجامعة األميركية في بيروت 

وهي تقيم فلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها على النموذج األميركي الليبرالي للتعليم العالي. وقد 

حصلت الجامعة مؤخراً على جائزة ماك جانيت للمواطَنة العالمية تقديراً لتطويرها لثقافة الخدمة والريادة 

ية، كما حازت على لقب الجامعة األكثر انخراطاً في المجتمع المدني في منطقة الشرق األوسط وشمال المدن

 .أفريقيا

 :للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الرابط التالي

   https://www.aub.edu.lb/  

 

 

 GCHERA ي في العلوم الزراعية وعلوم الحياةاالتحاد العالمي لجمعيات التعليم العال

بمساعدة من مؤسسة كيلوغ. واالتحاد هو مجموعة عالمية من الجامعات،  1998تأّسس هذا االتحاد في العام 

 وهي مجموعة مخصصة للتعاون في معالجة المسائل العالمية في الغذاء واالستدامة. وقد أعيد تشكيل

GCHERA  اد العالمي لجمعيات التعليم العالي للعلوم الزراعية وعلوم الحياة. باسم االتح 2011في العام

 GCHERA وتمثل كل جمعية للتعليم العالي الجامعات العضوة فيها، على أساس إقليمي أو وطني. وتضم

جامعة حول العالم، بما فيها جامعة األرض والجامعة األميركية  900حالياً أربع عشرة جمعية تمثل أكثر من 

 :روت. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الرابط التاليفي بي

 https://www.gchera.com/gchera.html 

 

 

تستخدم نهًجا تعليميًا مبتكًرا إلعداد الشباب من أميركا الالتينية  (EARTH University) جامعة األرض

الكاريبي وإفريقيا ومناطق أخرى للمساهمة في التطوير المستدام لمجتمعاتهم المحلية مع بناء ومنطقة البحر 

مجتمع عالمي مزدهر وعادل. وتقدم جامعة األرض تعليماً عالمياً في التكنولوجيا والعلوم يؤكد على روح 

تعليم دولية مرموقة. ويرتكز  المبادرة األخالقية وااللتزام االجتماعي البيئي القوي. وتقود هذا التعليم هيئة

 .التعليم في جامعة األرض على أربع سنوات من الدراسة الجامعية األولية في العلوم الزراعية

https://www.aub.edu.lb/
https://www.gchera.com/gchera.html


كجامعة دولية خاصة غير ربحية. وقد  1986وقد تأسست جامعة األرض بموجب قانون كوستاريكي في العام 

  .ومؤسسة كيلوغ (USAID) ية للتنمية الدوليةتم إنشاؤها بدعم من حكومة كوستاريكا والوكالة األميرك

 :للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الرابط التالي

earth-https://www.earth.ac.cr/en/about; EARTH MODEL   

 

أّسسها رائد حبوب اإلفطار ويل كيث كمؤسسة مستقلة خاصة. وقد  1930مؤسسة كيلوغ بدأت في العام 

 .كيلوغ. وهي من بين أكبر المؤسسات الخيرية في الواليات المتحدة

مسترشدة بمبدأ وجوب أن تتاح لجميع األطفال فرصة متساوية للنمو، تعمل مؤسسة كيلوغ مع المجتمعات 

 .ة والعمل والحياةلخلق ظروف لمساعدة األطفال الضعفاء على تحقيق إمكاناتهم الكاملة في المدرس

تقع مؤسسة كيلوغ في باتل كريك، ميشيغان، وتنشط في الواليات المتحدة، وعلى الصعيد الدولي، ومع القبائل 

ذات السيادة. وترّكز بشكل خاص على المناطق التي تتميز باستشراء الفقر فيها وحيث يواجه األطفال عوائق 

لمؤسسة كيلوغ في الواليات المتحدة هي في ميشيغان  كبيرة أمام النجاح. ومواقع األولوية األساسية

 .وميسيسيبي ونيو مكسيكو ونيو أورلينز

  .ودولياً تنشط كيلوغ في المكسيك وهايتي

 www.wkkf.org :للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الرابط التالي

 

 :للمزيد من المعلومات، الرجاء التواصل مع

  .president@aub.edu.lb ة األميركية في بيروتالدكتور فضلو خوري، رئيس الجامع

   .John.kennelly@ualberta.caGCHERA  الدكتور جون كينلي، رئيس

  .jzaglul@earth.ac.cr الدكتور خوسيه زغلول، الرئيس الفخري لجامعة األرض

  mohtar@aub.edu.lbالدكتور ربيع المهتار، مدير المشروع في الجامعة األميركية في بيروت. 
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 :بيروت في األميركية الجامعة في اإلعالم بمكتب االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد
 

 
Simon Kachar  
Director of News and Media Relations  
Mobile: (+961) 3-427-024   
Office: (+961) 1-374-374 ext: 2676  
Email: sk158@aub.edu.lb  

 
 
 
 

 العالي للتعليم الليبرالي األميركي التعليمي النظام وتعتمد 1866 العام في بيروت في األميركية الجامعة تأسست
 من تتكون تعليمية هيئة تضم تدريسية، بحثية جامعة وهي. وممارساتها ومعاييرها التعليمية لفلسفتها كنموذج

 120 من أكثر حاليا   الجامعة تقّدم. وطالبة طالب 9,100 حوالي يضم طالبيا   وجسما   عضو 900 من أكثر
 طبيا   تعليما   توّفر كما. الطب في والدكتوراه والدكتوراه، والماجيستر، البكالوريوس، على للحصول برنامج
 .سريرا   420  فيه مستشفى   يضم الذي الطبي مركزها في وتدريبا  

 
 

 
 

 
 

Website:           www.aub.edu.lb 
Facebook:         http://www.facebook.com/aub.edu.lb 
Twitter:             http://twitter.com/AUB_Lebanon 
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