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الجامعة األميركية في بيروت والمجلس الوطني للبحوث العلمية يوّقعان اتفاقاً دعماً 
 لبرامج الدكتوراه في الجامعة

 
مع المجلس الوطني للبحوث  3103أغسطس /آب 32وّقعت الجامعة األميركية في بيروت اتفاقاً في

 .ي الدعم المالي لطالب الدكتوراه في الجامعةالعلمية في لبنان للمساهمة ف
 

بموجب االتفاق، يقوم المجلس الوطني للبحوث العلمية بدعم ثمانية طالب ُيعّدون لشهادة الدكتوراه في 
ويمكن تجديد . دوالر في السنة لكل طالب 0111الجامعة سنوياً، على أساس تخصيص منحة قدرها 

طالباً في السنة بحلول  32ات، وهكذا ُيتوقَّع أن يدعم المجلس منحة الطالب لمّدة تصل إلى ثالث سنو
 .وسوف ُتعطى األولوية للطالب الذي يقومون ببحوث علمية. 3100-3102العام 

 
وّقع االتفاق أمين عام المجلس الوطني للبحوث العلمية معين حمزة ووكيل الشؤون األكاديمية في 

في مبنى كولدج هول، بحضور رئيس مجلس الدراسات  الجامعة األميركية في بيروت، أحمد دالّل،
المستشار الخاص للرئيس للبرامج الخارجية االقليمية عبد الحميد  والعليا في الجامعة ربيع تلحوق 

و الوكيلة المشاركة نسرين غّدار  و نهلة حوالّ باتريك ماكغريفي  يدانالعموحضر التوقيع أيضاً .  حاّلب
 .أخرى من المجال األكاديمي شخصياتجبر وضو مجلس األمناء فاروق عو
 

هذا االتفاق هو دليل إضافي على الشراكة المثمرة بين الجامعة األميركية في بيروت "وقال دالّل 
كما . والمجلس الوطني للبحوث العلمية، ويساهم في دعم طالب الدراسات العليا والبحوث في الجامعة

 ".في بيروت بدعم الدراسات العليا والبحوثأنه تعبير عن التزام الجامعة األميركية 
 

المجلس الوطني للبحوث العلمية يدعم دراسات الدكتوراه منذ إنشائه في "ومن جهته، لفت حمزة إلى أن 
إال . في المئة من طالب الدكتوراه كانوا يتابعون تحصيلهم العلمي في الخارج 66، لكن 0603العام 

ن يتابعون دراستهم في الخارج لنيل شهادة الدكتوراه ال يعودون أبداً في المئة ممّ  52أنه من المعلوم أن 
في المئة ممن ُيعّدون لشهادة الدكتوراه هنا في لبنان يبقون في وطنهم،  52إلى وطنهم في حين أن 

لهذا قّرر المجلس الوطني للبحوث العلمية قبل بضع . يساهمون في تعزيز البحوث العلمية فيهوبذلك 
سنوات زيادة دعمه لطالب الدكتوراه في لبنان، إذ وجد أن معظم بحوث الدكتوراه التي ُتجرى هنا 

 ". كنولوجيتساهم أيضاً بطريقة إيجابية في التنمية وفي تعزيز البيئة والصحة العامة وفي التقّدم الت
 



وأضاف حمزة أن برنامج الدكتوراه في الجامعة األميركية في بيروت يتمّيز بين البرامج األخرى 
 .المتوافرة في عدد قليل من الجامعات، بمستواه الممتاز ومكانته البارزة

 
الدعم المرّحب به الذي يقّدمه "أما البروفسور تلحوق، رئيس مجلس الدراسات العليا، فاعتبر أن 

المجلس الوطني للبحوث العلمية سوف يساهم في تعزيز برامج الدكتوراه في الجامعة األميركية في 
وسوف يؤّدي ذلك . بيروت، مما يتيح للجامعة قبول مزيد من الطالب المؤّهلين في دراسات الدكتوراه

خارجها، األمر الذي إلى تعزيز مكانة الجامعة بين معاهد الدراسات العليا والبحوث الرائدة في المنطقة و
 ".ينسجم تماماً مع تطلّعات مجلس الدراسات العليا

 
   
  الليبرالي   األميركي   وتعتمد النظام التعليمي   0600العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميركية في   
  امعة بحثية تدريسية،ج   والجامعة هي .  كنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها   للتعليم العالي 
تقّدم      . طالب وطالبة   8000   حواليمن    طالبياً    أعضاء وجسماً   600  أكثر من  تضم هيئة تعليمية من 

والدكتوراه    والدكتوراه،   والماجيستر،   يناهز مائة برنامج للحصول على البكالوريوس،   ما   الجامعة حالياً 
  . سريراً    231    فيه   يضم مستشفىً    الذي   مركزها الطبي   في   وتدريباً    طبياً    ماً كما توّفر تعلي .  الطب   في

 
 

  
 

For more information please contact: 
Maha Al-Azar, Associate Director for Media Relations, ma110@aub.edu.lb, 
01-353 228 

 
 

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

 

mailto:ma110@aub.edu.lb
http://www.aub.edu.lb/
http://www.facebook.com/aub.edu.lb
http://twitter.com/AUB_Lebanon

