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  (Mellon)األميركية تتسّلم هبة بقيمة مليوَني دوالر من مؤسسة ميلون
 لتعزيز الفنون واإلنسانيات في المنطقة

 
تسّلمت الجامعة األميركية في بيروت هبة بقيمة مليوَني دوالر من مؤسسة أندرو دبليو 

 ز للفنون واإلنسانيات.بهدف إنشاء مرك (Andrew W. Mellon)ميلون
 

 ُيشار إلى أن الهبة ُتعتَبر أكبر تمويل تُقّدمه مؤسسة ميلون حتى اآلن إلى الجامعة.
 

منحة بحثية ألفراد الهيئة التعليمية، وعشر منح  15خالل السنوات المقبلة، ستساهم الهبة في تمويل 
ريبية لعدد من الكتّاب والفنانين في لمتابعة دراسات ما بعد الدكتوراه، فضاًل عن تمويل البرامج التد

الجامعة، وفعاليات رفيعة المستوى في مجال الفنون العامة، والتعاون مع الباحثين والجامعات في 
 المنطقة، وسواها من األنشطة البرامجية والتبادالت.

 
إلى  وقد عّلق وكيل الشؤون األكاديمية أحمد دالل الذي كان وراء إطالق هذه المبادرة: "نظراً 

التحوالت الجذرية التي تشهدها المنطقة، يرتدي الدور اإلنساني للجامعة األميركية في بيروت أهمية 
أكبر من أي وقت مضى". أضاف: "سيؤّمن المركز الجديد موقعًا بدياًل في الشرق األوسط إلنتاج 

ًا محوريًا في تفعيل المعارف اإلنسانية المتجذرة في الثقافات المحلية واإلقليمية. وسوف يؤّدي دور 
الحوارات الثقافية بين األقاليم واألقطار وبين الشرق والغرب، والتوّسط فيها، بطريقٍة غير متاحة 

للمراكز المماثلة في الواليات المتحدة أو أوروبا، وسوف يكون الشريك اإلقليمي والدولي الطبيعي 
 للمشاريع المشتركة في الفنون واإلنسانيات".



 
الهبة التي تبني على النتائج المذهلة التي حّققتها مبادرة الفنون واإلنسانيات، التي تلقى وسوف تساهم 

، في تعزيز الموقع الريادي الذي تشغله 2012دعمًا سخيًا من مؤسسة ميلون منذ إطالقها عام 
 الجامعة األميركية في بيروت في مجال تعليم الفنون الليبرالية.

 
ر المسؤولين عن البرامج في مؤسسة ميلون: "تتمّتع الجامعة األميركية وقال يوجين توبين، أحد كبا

في بيروت التي ُتعتَبر من رّواد التعليم الليبرالي في المنطقة، بالمقّومات الالزمة من أجل العمل على 
 تطوير اإلبداع وتعزيز حرية التعبير، والتسامح، والتنّوع والحوار".

 
: "يعكس قرار إنشاء مركز للفنون واإلنسانيات جوهر الرسالة وقال رئيس الجامعة بيتر دورمان

التربوية والبحثية التي تضطلع بها الجامعة، والتزامها الواسع النطاق بالمجتمعات اإلقليمية وباإلرث 
". أضاف: "هذه الهبة دليل على الثقة التي تمحضها الثقافي الغني الذي تتمتع به هذه المجتمعات

مؤسسة ميلون للجامعة األميركية في بيروت، انطالقًا من أهمية رسالتها التربوية في الشرق األوسط 
 ومن دورها في تفعيل الحوار بين الثقافات".

 
 رجى زيارة الرابط اآلتي:للتقّدم بطلب للحصول على منحة بحثية أو منحة لمتابعة دراسات ما بعد الكتوراه، ي
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 الليبرالي األميركي وتعتمد النظام التعليمي 1866لعام ا بيروت في تأسست الجامعة األميركية في
 جامعة بحثية تدريسية، والجامعة هي. كنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها للتعليم العالي

تقّدم   .طالب وطالبة 8000 حواليمن  طالبيا   أعضاء وجسما   700أكثر من  تضم هيئة تعليمية من
والدكتوراه  والدكتوراه، والماجيستر، يناهز مائة برنامج للحصول على البكالوريوس، ما الجامعة حاليا  

 .سريرا   420  فيه يضم مستشفى   الذي مركزها الطبي في وتدريبا   طبيا   كما توّفر تعليما  . الطب في
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