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في المساواة بين الجنسين وتطمح  إنجازاتالجامعة األميركية في بيروت تحقق 
 بالمزيد

 

بيروت وفي الذكرى  على بدء قبول الطالبات في الجامعة األميركية في مئة وأحد عشر عاما  بمناسبة مرور 

 الجامعة األميركية في "ندوة بعنوان  لمساواة بين الجنسينمجموعة االمئة والخمسين لتأسيس الجامعة، نظمت 

 .في الجامعة   في كلية سليمان العليان الدارة األعمال "2016-1905: بيروت والمساواة بين الجنسين

 

قضايا ن وطالب انهمكوا بالتفكير مليّا  في يوموظف احثينبفيه ، ةشارك في الندوة لفيف من كليات الجامع

 وعرض المبادرات في الجامعة لوعيأساسية محيطة بالمساواة واالندماج. وشّكلت الندوة فرصة لزيادة ا

 وإدراك للمحطات المؤسساتية بالنسبة للمرأة.

 

، منحت النساء فرصة 1921الجامعة األميركية في بيروت، وفي خطوة جريئة وحاسمة في العام  وكانت

في مدرسة الطب،  . وكانت هذه البرامجمن مدرسة تدريب الممرضات أوسع مدى  االلتحاق ببرامج 

فئة خاصة وكطالب  ،في القسم التأهيلي لشهادة الطب في كلية اآلداب والعلوموسنان، ألوالصيدلة، وطب ا

 في الكلية ذاتها. األولىسنة الفوق 

 

إلى الطالبات اللواتي تسجلن ، 1922-1921 في العام األكاديمي اللواتي تسّجلن األوائل الطالبات الخمس ومن

، اختطّت الجامعة طريقا  جريئا  تربويا  واجتماعيا  وثقافيا  ساهم بشكل طالبة 127 وبلغ عددهنّ  1947في العام 

ات إمكانية تخيّل مستقبل وفّرت الجامعة للفتيوكبير في إحداث تغيير جذري في العالقات بين الجنسين. 

الشيخ وسمر ميقاتي في فصل بعنوان "المرأة في الجامعة األميركية في بيروت:  كما كتبت ناديا مختلف

. خمسين" الذي نشرته الجامعة موخرا  ، بالصور الفوتوغرافية" في كتاب "مئة و1947-1905البدايات، 

 في للمرأة في مجال التعليم العاليخالل ربع قرن فقط، تمّكنت الجامعة األميركية في بيروت، الرائدة و

 للنساء. تينالمنطقة، من توفير منصة وتجربة تغييري

 

فضلو خوري أن للجامعة عميدتان ووكيلتان مشاركتان وفي كلمته االفتتاحية للندوة، قال رئيس الجامعة 

حاالت من انعدام المساواة. وأردف: "نفتخر أن نساء   الجامعة األكاديمية. ورغم ذلك تستمر في للشؤون

ة من الذكور إلى اإلناث، ولكن يجب أن تكون يدة جب، تعليما  وادارة، ولدينا نسالجامعة قادةعديدات هّن بين 

 نساء أكثر في مناصب قيادية".

 



قالت أن إطار التصدي للتفرقة والتحّرش ُوضع  عميدة كلية العلوم الزراعية والغذائية في الجامعة نهال حوالّ 

واتربوري. واستشهدت بخطابه عن حالة الجامعة في  قبل  أكثر من عقد من الزمان في عهد الرئيس جون

والهيأة التعليمية وبين كبار  د النساء في الجسم الطالبيدزيادة عحين قال أن سياسته هي  2002العام 

 داريين. اإل

 

وبعد عروض عن الدور التاريخي للجامعة، تمحورت حلقات النقاش حول أربعة مواضيع رئيسية هي: جهود 

ركية في بيروت للنهوض بالمرأة؛ أبحاث أعضاء هيئة التدريس والتعليم؛ جهود الطالب لرفع الجامعة األمي

 راك أسرة الجامعة في مجال النهوض بالمرأة في الجامعة. تالوعي؛ إش

 

 االلتزاممركز من الجامعة لن ومن جميع كليات الجامعة وممثل احثونبوكان من بين المشاركين في الندوة 

، ووحدة البيئة والتنمية المستدامة، وجامعة الكبار، وبرنامج التعليم التنفيذي. وشارك المدني وخدمة المجتمع

والجنسوية والنادي )أو نوع الجنس، ذكر أم أُنثى( كلت من قبل ممثلين عن نادي الجندر الطالب في حلقة شُ 

قضايا الجندر. وقد تم حول ون أطروحات يعدّ طالب في الدراسات العليا شارك العلماني في الجامعة، وكذلك 

الدكتورة شارلوت  الذي تديرهقوة، المعرفة  تحديد المشاركين عبر مشروع الجندر والجنسوية التابع  لبرنامج

وتبادل المشاركون االطالع على جهودهم فيما يتعلق  .كلية العليان في الجامعة وهي رئيسة دائرة فيكرم 

في الجامعة األميركية في بيروت. وأبرزوا القضايا الهامة التي ينبغي معالجتها، المساواة بين الجنسين ب

الجامعة األميركية في بيروت لتعزيز المساواة بين الجنسين في لبنان  هوسلطوا الضوء على الدور الذي تلعب

 والمنطقة.

 

ن الجنسين واالندماج منذ فضلو  خوري عددا  من المشاريع الرئيسية  لخدمة المساواة بيوقد أطلق الرئيس 

تهن بحياة األستاذات الجامعيات ومسير، أسس فريق عمل خاص 2015وفي العام الجامعة.  تسلّم مقاليد رئاسة

المهنية. وترأس هذا الفريق العميدة السابقة لكلية العلوم الصحية في الجامعة هدى زريق وتشاركها في رئاسته 

جراء تفييمات مؤسساتية وتطوير توصيات. ومن إالحارثي. والفريق مولج بة هويدا أستاذة الهندسة المعماري

 .2016 ريره في نهاية العام الجاريقت المقرر أن يسلّم

 

التاسع برئاسة الدكتورة بريجيت خوري  المساواة والتشريعوكان الرئيس خوري قد  شّكل مجموعة سياسات 

عام لل األميركية من قانون التعديالت التعليمية تاسع هو. والتشريع المن كلية الطب وبمساعدة ترودي هودجز

وقد  لهذه المجموعة.أول منّسقة  هيوترودي هودجز  ويتصدى للتمييز المرتكز على الجنس. 1972 1972

أوكلت إلى فريق من األساتذة واالداريين مهمة مراجعة االستراتيجيات المؤسساتية وإطار سياسات مواجهة 

رئيس أعلن مناخ االحترام والمساواة واالندماج. و ر الفريق توصيات لتعزيزوسيط. ووالتحرشالتفرقة 

ام قع أن يومن المتوقّ والتحرش. ضايا التفرقة قحول لموظفي رتبة مدير عن دورات تدريبية إلزامية الجامعة 

 لألساتذة والطالب في المستقبل. تدريب مماثل

 

لة كمبادرة رئاسية، تُمنح عن تأسيس جائزة سنوية مموّ وفي مستهل نقاشات الندوة، أعلن الرئيس خوري 

لعضو من أسرة الجامعة األميركية في بيروت إقرارا  بإنجازات بارزة في مجال تعزيز حياة المرأة ومسيرتها 

 المهنية في الجامعة.

 

ركية في وتابع الرئيس خوري قائال : "أريد أن يُختار الشخص الذي سيُصبح الرئيس القادم للجامعة األمي

وليس على أساس كونه لبنانيا  أو  على أساس الجدارةفيها،  بيروت أو وكيل شؤونها األكاديمية أو عميدا  



دل والقدوة الجيدة. هذا عأريد أن يتم اختيار أفضل شخص على أساس االمتياز وال .أو أنثى أميركيا ، ذكرا  

 مسيرة طويلة وحاسمة".هذا اليوم هو يوم عظيم، وبداية فإن دورنا الرئيسي، ولذا 

 

من المؤسسات العريقة حول  العديديُذكر أن  الجامعة األميركية في بيروت اعتمدت التعليم المختلط قبل 

 في تمكين النساء في لبنان وفي المنطقة. رياديستستمر في لعب دور والعالم، 

 

 مالحظة:

ة بالوكالة في الجامعة األميركية في بيروت تتألف مجموعة المساواة بين الجنسين من وكيلة الشؤون األكاديمي

وأستاذة التاريخ ناديا الشيخ، ووكيلة الشؤون األكاديمية المشاركة بالوكالة أستاذة علم األحياء هالة محتسب، 

وعميدة كلية العلوم الزراعية والغذائية نهال حوالّ، ومديرة مبادرة "المعرفة قوة" شارلوت كرم. وقد تشّكلت 

وتعزيزها بين األساتذة  إلطالق تحاليل نقدية حول المساواة بين الجنسين 2015حزيران  المجموعة في

 الموظفين، وأصحاب المصلحة اآلخرين في الجامعة األميركية في بيروت.ووالطالب 

 
 

*** 
 
 

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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