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في منطقة  مامن نوعه ينوحيدبرنامجين األميركية في بيروت  تقّدم الجامعة
عليا في األمن الدراسات في الدبلوم للماجيستر وال الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 الغذائي

 الجامعة األميركية في بيروتفي  ستطلق كلية العلوم الزراعية والغذائية ،2016ابتداءاً من صيف العام 
وحيدان في الدراسات العليا يختصان في األمن  انبرنامج. وهما في األمن الغذائي برنامجين للدراسات العليا

 الغذائي في منظومة مينا )الشرق األوسط وشمال أفريقيا(. والبرنامجان هما للماجيستر وللدبلوم.

. ومدة هذا البرنامج 2015ن الغذائي، فكانت الكلية قد أطلقته في العام وستقّدم الكلية برنامج الدبلوم في األم
سبعة أسابيع. وهو برنامج مكّثف ال يشمل درجة علمية. ويتعلم طالبه تحديات األمن الغذائي وعالقته 

ُترسم  بسلسلة القيم الغذائية، والتغذية البشرية، واالستدامة البيئية، والتنمية االقتصادية. كما يتعلمون كيف
. والدبلوم يهّيء الطالب لِمَهن في السياسات والبرامج في هذا األمن الغذائي التي تتناول وتحّسن سياساتال

ولكنهم راغبون  لشهادات في الدراسات العلياحاملين ذين قد يكونون للطالب ال البرنامج موّجهوالمجال. 
 خاص أوالعام.بتدعيم ما تعلموه، ومنهم من قد يكون قد عمل في القطاع ال

وسيتمكن طالب برنامج الدبلوم من تحويل بعض ما يكسبونه منه إلى رصيد دراسي ُيحتسب مع برنامج 
أيار  30الماجيستر. وسُتعطى صفوف برنامج الدبلوم هذا في حرم الجامعة األميركية في بيروت، بدءاً من 

2016. 

هو برنامج ال ذاوه. 2016ابتداءاً من خريف العام ، فستقدمه الكلية في األمن الغذائي الماجيستر أما برنامج
يزّود الطالب بإدراك أعمق لألمن الغذائي وبمهارات إضافية لتلبيته. ويقّدم عليا الدراسات برنامج كامل في ال

برنامج الماجيستر مسارين، مع أطروحة ومن دون أطروحة، ويمكن إكماله في سنتين أكاديميتين.  وهذا 
طالبه للعمل في القطاعات  البرنامجهذا  ويؤّهل طالب الراغبين بشهادة دراسات عليا كاملة.البرنامج يالئم ال

س صفوف  الخاصة والحكومية وغير الحكومية أو للحصول على المزيد من التدريب األكاديمي. وسُتدرَّ
 .2016برنامج الماجيستر هذا في حرم الجامعة األميركية في بيروت، بدءاً من أيلول 

 في الخبرة يجمعون بيناالختصاصات، عمادها أساتذة  ةمتعدد مقاربةً  الماجيسترالدبلوم وويعتمد برنامجا 
بالشرق العميقة معرفة الو والبرمجة، ،السياساتواقتصاديات التنمية، الغذائية، و والصحة ،النظم الزراعية

 البرنامج. تفاعلهم مع وتمكيناألوسط وشمال أفريقيا لتحفيز الطالب 



صلة  وذ حقل البكالوريوس في حائزاً علىأن يكون  ينبغي على الطالب  ولالنتساب إلى أي من البرنامجين
 . كذلك يجب أن يكون على أو االقتصاد ،الطبيعيةإدارة الموارد والتغذية و مثل الزراعة باألمن الغذائي

 .اللغة االنكليزيةب عالية كفاءة 

 .2016نيسان  1تنتهي في  ضمن فترة ينإلى البرنامج وقد فُتح باب تقديم طلبات االنتساب

الجامعة األميركية في بيروت الدكتورة نهال حوال: " الدبلوم في  كلية العلوم الزراعية والغذائيةوقالت عميدة 
إضافة هامة للمناهج الدراسية في الجامعة األميركية في بيروت، ألن  والماجيستر في األمن الغذائي هما

ة مع تأثير محلي قوي. ودول منظومة مينا هي األكثر عرضة النعدام ائي هو قضية عالمية ملحّ األمن الغذ
الجامعة األميركية في بيروت، الرائدة في المنطقة في التعليم العالي، من مسؤولية األمن الغذائي في العالم. و

 . "ير في مجتمعاتهمتتصّدى لهذه المشكلة من خالل بناء القدرات والبحوث وتخريج قادة للتغيأن 

والماجيستر في األمن الغذائي هما أول برنامجان من نوعهما في منطقة منظومة مينا الدبلوم  وبرنامجا
 للتركيز على قضايا واهتمامات المنطقة". هماطالب يؤّهالو

برامج نطقة منظومة مينا تملك أية لم تكن م: "األمن الغذائي في الكلية ، منسقة برنامجباهنوقالت راشل 
، فاألراضي الزراعية والمياه في والمتعلقة بها دراسات عليا في األمن الغذائي، رغم التحديات الواضحة

المنطقة شحيحة, والمنطقة تعتمد على واردات الغذاء، وتواجه التغيرات الديموغرافية والصراعات الرئيسية 
ي الماضي، كان وأردفت: "ف. "جونهالتي تجعل الماليين ال يستطيعون الحصول على الغذاء الذي يحتا

الطالب الساعون لدراسة األمن الغذائي يضطرون للسفر إلى أوروبا أو أميركا الشمالية لتحصيل العلم الذي 
 ، توّفراألمن الغذائيالماجيستر والدبلوم في حاجات مناطق غير منطقة منظومة مينا. ولكن مع  يناسبكان 

إلى جنب مع  لبناء المعارف المختصة بالمنطقة عبر العمل جنباً  لألفراد وسيلة الجامعة األميركية في بيروت
لمحترفين الذين ول للطالبأكثر مالءمة  عبر خيارات متنوعة هي أساتذة وزمالء يسعون إلى الهدف ذات

 . "تتسابق انشغاالتهم مع الوقت

لماضي، والذي اعتبره طالبه وترتكز الجامعة األميركية في بيروت على نجاج برنامج الدبلوم في العام ا
 مناسباً وُمغنياً ودقيقاً.

الدبلوم في األمن  وخريجقتصادية العربية، بد العزيز السميط، من الصندوق الكويتي للتنمية االعوقال 
أن البرنامج  أغنى بشكل جذري معارفه عن األمن الغذائي في  من الجامعة األميركية في بيروت، الغذائي

ما لم يكن يعرفه من قبل. وأردف: " كوني أمضيت السنوات الست األخيرة في العمل ب دول منظومة مينا،
 .على تطوير البنية التحتية من وجهة نظر هندسية، تتكّون  عالقة واضحة بين هذا البرنامج وبين عملي"

ية من ، وهي تحمل شهادة الماجيستر في التغذية والحمنور الناشفالدبلوم  وقالت المتخرجة من برنامج
لقد وجدت هذه التجربة ملهمة وقّيمة جداً، خصوصا أن المخاوف بشأن مشاكل األمن الغذائي  الجامعة: "

راحت تكبر في العالم مؤخرا. بالتأكيد أنصح بهذا البرنامج ألي شخص مهتم بتوسيع آفاقه وتعلم أشياء جديدة 
 لم". في نهج متعدد التخصصات، وخاصة من هو مهتم بإحداث فرق في العا

، خريجة برنامج دبلوم األمن الغذائي وحاملة الماجيستر من الجامعة في ادارة النظم قالت عليا الديراني و
ر الناجمة عن معارف راسخة وواسعة مع دراسات حاالت أن برنامج الدبلوم ولّد الكثير من األفكا البيئية،

 في الصفوف".بين النظري والتطبيقي  دمج بشكل ناجحوآراء خبراء وعمل على األرض. أي أن البرنامج 



ي الدبلوم والماجيستر في األمن الغذائي، بما فيه وصف الدروس وشروط لمزيد من المعلومات حول برنامج
 ، ُترجى زيارة الرابط  االنتساب إلى البرنامج

 http://www.aub.edu.lb/FAFS/foodsecurity/  

 ي على العنوان:نأوالتواصل بالبريد االلكترو

foodsecurity@aub.edu.lb . 

 
 

*** 
 
 

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 

 130تقّدم 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
 
 

 
 

 الجامعة األميركية في بيروت:مزيد من المعلومات، الرجاء االتصال بمكتب اإلعالم في لل

 
75 96 85-01, information@aub.edu.lbOffice of Communications,  

 
 

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

Twitter:             http://twitter.com/AUB_Lebanon 
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