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طالب الجامعة األميركية في بيروت الحاصلون على المنح الدراسية من الوكالة 
 األميركية للتنمية الدولية عرضوا منجزاتهم

 
عرض طالب الجامعة األميركية في بيروت المنضوون في برنامج الوكالة األميركية للتنمية الدولية للمنح 

منجزاتهم يوم الخميس ، مثبتين أنه حين يجتمع التمويل الداعم السخي مع جامعة تحمل لواء التعليم الدراسية 
للجميع، فالنتيجة تكون ِفرصاً ال تنضب. وقد أقيم العرض في قاعة بطحيش في مبنى وست هول في 

 الجامعة.
 

يوّفر لطالب الصفوف الثانوية ، من وبرنامج المنح الدراسية الذي تمّوله الوكالة األميركية للتنمية الدولية 
منطقة في لبنان فرصة فريدة لبلوغ التعليم العالي الممتاز الذي يشّجع التقّبل والمساواة االجتماعية، كما  26

يستحّث الطالب لتطوير مهارات قيادية وتفكير نقدي. . ويغطي البرنامج الرسوم الدراسية، ودروس اللغة 
 ، وراتباً شهرياً، وتكاليف السكن، وجهاز الكمبيوتر المحمول، والتأمين الطبي.اإلنكليزية المكثفة، والكتب

وقّدمت العرض االحتفالي أربع مجموعات من الطالب الحاصلين على منح الوكالة. وحضره رسميون 
بارزون من السفارة األميركية في بيروت ومن الوكالة األميركية للتنمية الدولية. كما حضر رئيس الجامعة 

األميركية في بيروت الدكتور فضلو خوري وكبار إداريي الجامعة، باالضافة إلى طالب البرنامج وعائالتهم 
 وأصدقائهم.

  
وفي خطابه في افتتاح العرض، شّدد الرئيس فضلو خوري على أهمية توفير المنح الدراسية للطالب 

يع المستوى والمتعدد االختصاصات. القادمين من بيئات محرومة وجعلهم قادرين على بلوغ التعليم الرف
وقال: "إن براِمج المنح العظيمة التأثير مثل برنامج الوكالة األميركية للتنمية الدولية هي البرامج التي تساعد 
الجامعة األميركية في بيروت لتصبح جامعة نخبوية، ليس فقط للطالب األغنياء والمقتدرين بل لكل الطالب 

ا من التعليم والتجربة اللذين توّفرهما هيئاتنا األكاديمية وتشكيالت انخراطنا الذين يستحقون أن يفيدو
المجتمعي. وفيما نقترب من عيدنا المئة والخمسين، أعتقد أن هذا هو أحد الُسُبل التي يمّكننا متابعة سلوكها 

يروت تغّير حياة للمئة والخمسين عاماً القادمين. إن الدراسة للبكالوريوس في الجامعة األميركية في ب
الطالب والمجتمعات نحو األفضل، ونحن نشكر الوكالة األميركية للتنمية الدولية لمساعدتها لنا في تحقيق 

 هذا الهدف".
 

وقال الدكتور مالك طبال، المدير في الجامعة األميركية في بيروت لبرنامج الوكالة األميركية للتنمية الدولية 
رنامج هو برنامج نموذجي في لبنان يؤّطر بنجاح ما يجب أن تكون عليه التجربة للمنح الدراسية: "إن هذا الب



الجامعية ويجعل الطالب أفراداً مّتزنين يحملون اعتمادات أكاديمية رفيعة وميزات قيادية والتزاماً راسخاً 
 باالنخراط المدني وخدمة المجتمع".

 
نامج عن عملهم األكاديمي والريادي في إطار وخالل العرض في قاعة بطحيش، تكلم ثالثة من طالب البر

المنحة الدراسية. ويهدف برنامج المنح الدراسية في الوكالة األميركية للتنمية الدولية إلى زيادة استعداد 
الطالب لدخول سوق العمل ورفع مقدراتهم الى أقصى حد في دعم تنمية لبنان. وقد نجح طالب البرنامج في 

بيروت في بلوغ مستويات جديدة في العمل األكاديمي والمجتمعي. وترد أسماء نصف الجامعة األميركية في 
هؤالء الطالب تقريباً على الئحة الشرف لعميد كلية كل منهم، وهو إنجاز حققوه رغم التزاماتهم التطوعية 

 في الحرم الجامعي وخارجه.
 

كي والسفير بالوكالة، باندفاع الطالب وفي كلمته في العرض، نّوه رتشارد جونز، القائم باألعمال األمير
اللبنانية في مجال التعليم والتي تعود إلى  -الممنوحين للمساهمة في مجتمعاتهم، كما أبرز الشراكة األميركية 

أكثر من قرن ونصف. وأكد جونز أن الواليات المتحدة تستثمر في التعليم اليوم ألنها تؤمن أنه المدخل 
 في سوق العمل في القرن الواحد والعشرين، وليساهموا في مستقبل وطنهم. للشباب للمنافسة الناجحة

وبعد الكلمات والشهادات، ُدعي الحضور إلى استعراض ومناقشة ملصقات طالب البرنامج الذين أبرزوا بها 
تدريبهم وخدماتهم المجتمعية، ونطاق واسع من أنشطتهم التطّوعية. ووقف كل طالب قرب ملصقه ليناقش 

 الحضورما يمثله الملصق.مع 
 

وقد بدأت الجامعة األميركية في بيروت تستفيد من برنامج الوكالة األميركية للتنمية الدولية للمنح الدراسية 
. وقد تخّرج أول أربعة طالب من 2012وانضمت أول مجموعة من طالبها إليه في العام  2011في العام 

طالب من الجامعة انضووا فيه  208ليوم، بات البرنامج يضم هذه المجموعة في أيار من العام الجاري. وا
ضمن مجموعات أربع، هي الثانية والرابعة والخامسة والسادسة. وقد انطلقت المرحلة األولى من المجموعة 

. وحتى اليوم خّصت 2016السابعة والتي سيلتحق طالبها بالجامعة األميركية في بيروت في خريف العام 
مليون دوالر كمنح دراسية مستمرة في الجامعة، تمويالً للمجموعات  42ية للتنمية الدولية الوكالة األميرك

الثانية والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة. وتشارك الجامعة األميركية في بيروت تقريباً بثالثين بالمئة 
 من تمويل هذا البرنامج.

 
البي متنوع وتعليم عاٍل ممتاز في متناول الجميع. إن للجامعة األميركية في بيروت رؤيا طموحة لجسم ط

وهذه الرؤيا تتحقّق عبر برامج داعمة مثل برنامج المنح الدراسية في الوكالة األميركية للتنمية الدولية. يشكل 
هذا البرنامج مع جهود الوكالة لمساعدة الطالب في المجتمعات المحرومة في كل أرجاء لبنان مثاالً للتعليم 

 الي الحر والتدريب المتعّدد االختصاصات، بما يفيد لبنان وشعبه.الليبر
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وتعتمد النظام التعليمي األميركي الليبرالي للتعليم العالي  1866تأسست الجامعة األميركية في بيروت في العام 
كنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها. وهي جامعة بحثية تدريسية، تضم هيئة تعليمية تتكون من 

 120تقّدم الجامعة حالياً أكثر من  طالبة.طالب و 8,500عضو وجسماً طالبياً يضم حوالي 700 أكثر من 
برنامج للحصول على البكالوريوس، والماجيستر، والدكتوراه، والدكتوراه في الطب. كما توّفر تعليماً طبياً 

 سريراً. 420  وتدريباً في مركزها الطبي الذي يضم مستشفًى فيه
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