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الجامعة األميركية في بيروت تتلقى أكبر هبة موقوفة للمنح الدراسية في 

 تاريخها 

 
أعلنت الجامعة األميركية في بيروت أنها تلقت أكبر هبة موقوفة للمنح الدراسية في تاريخها. وتشّكل 

ماليين دوالر،  8هذه الهبة "صندوق كامل عبد الرحمن للمنح الدراسية" وتبلغ قيمتها أكثر من 

 وستغّذي المنح الدراسية للطالب الفلسطينيين من مخيمات الالجئين. 

ج من الجامعة في حيفا في فلسطين، وتخرّ  7091أن كامل عبد الرحمن ولد في العام الجدير بالذكر 

مع شهادة بكالوريوس في إدارة األعمال. وبعد الجامعة، عاد  7097األميركية في بيروت في العام 

( 7099، ماجيستر 7090)بكالوريوس يج إميل البستاني إلى فلسطين وأنشأ مع صديقه وزميله الخرّ 

عبد الرحمن إلى لبنان ، عاد كامل 7098مقاوالت والتجارة" )كات(. وبعد النكبة في العام "شركة ال

صديقيه "شركة اتحاد المقاولين" )سي سي سي(، جنبا إلى جنب مع  7099س في العام حيث أسّ 

. وفيما بعد أصبحت (7097)بكالوريوس  زميليه السابقين في الجامعة سعيد خوري وحسيب الصباغو

 حاد المقاولين" واحدة من أنجح شركات البناء في المنطقة العربية والعالم."شركة ات

كامل عبد  ، أنشأ عبد الرحمن صندوق"شركة اتحاد المقاولين"من  ، وبعد تقاعده7011في العام 

الكبيرين موظفين الالرحمن لدعم التعليم الجامعي للطالب الفلسطينيين الالجئين والمحتاجين، وكلّف 

، بكالوريوس في الهندسة المدنية 7099)بكالوريوس  عصام النوبانيخّريَجْي األميركية الشركة في 

  ، بإدارة الصندوق نيابة عنه.(7099)بكالوريوس في الهندسة  ومحمد حسن السعدي (7097

وقد قرر النوباني والسعدي هذا العام، أن الجامعة األميركية في بيروت ستكون أفضل من يتولى  

ة هذا الصندوق بشكل دائم، نظراّ إلى التزامها المستمر بمساعدة الطالب الذين يعانون من ضائقة إدار

 .مالية، ونظراً إلى استمرار تميّزها في التعليم العالي

وقال النوباني والسعدي: "لقد كان للجامعة األميركية في بيروت أعمق التأثير على حياة كامل عبد 

فيد هذا الصندوق أجياالً متعاقبة من نعرف أن الجامعة ستضمن أن ي   الرحمن وعلى حياتنا. ونحن

 الطالب الفلسطينيين".

س كامل عبد الرحمن وقال رئيس الجامعة األميركية في بيروت الدكتور بيتر دورمان: "لقد أسّ 

وزمالؤه من الطالب الفلسطينيين الذين أصبحوا شركاءه فيما بعد، مؤسسات ناجحة ومرموقة. وهم 

في األعمال أغنوا حياة اآلالف في المنطقة العربية. وهذه المنحة السخيّة ستوفّر ملِهمين بحوا قادة أص

إمكانات ألعداد ال ت حصى من الطالب في المستقبل. وهم سيقومون بدورهم بإغناء مجتمعاتهم 

 حمن ونبله".عطاءات كامل عبد الربفخر كّرم وسنوالعالم. إننا شديدو االغتباط بتلقي هذا الصندوق 



وكيل الشؤون األكاديمية في الجامعة الدكتور أحمد دالل قال: "المنطقة العربية بحاجة ماسة للتعليم 

العالي ولفرص التقّدم لناشئتها. المساعدات المالية الدراسية هي من أولويات الجامعة األميركية في 

لى االلتحاق بالجامعة من دونها. إن بيروت والمنح الدراسية تدعم طالباً كفوئين ما كانوا قادرين ع

العديد من الطالب وعائالتهم ومجتمعاتهم. إننا حياة ست غني  الرائعةمنحة السيد كامل عبد الرحمن 

 نتمنّى أن يلهم سخاؤه آخرين".
 

     
  الليبرالي   األميركي   وتعتمد النظام التعليمي   6611العام    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    700  نم رثكأ  تضم هيئة تعليمية من 

والدكتوراه    والدكتوراه،   والماجيستر،   برنامج للحصول على البكالوريوس،يناهز مائة    ما   الجامعة حاليا  
                                                                        . سريرا     024    فيه   يضم مستشفى     الذي   مركزها الطبي   في   وتدريبا     طبيا     كما توّفر تعليما    . الطب   في
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