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AUB  وUSAID  يحتفالن بتخريج  

  "طالبا من طالب "برنامج المنح الجامعية  44

 
 44بتخريج  (USAID) والوكالة األميركية للتنمية الدولية (AUB) احتفلت الجامعة األميركية في بيروت

الجامعية وذلك في احتفال أقيم في قاعة "ھوستلر" في طالباً من المدارس الرسمية بعد إتمامھم برنامج المنح 
 .حرم الجامعة

  
وتجدر اإلشارة بأن الوكالة األميركية للتنمية الدولية تقدم من خالل ھذا البرنامج الدعم لخريجي المدارس 
 الرسمية، حيث يحصلون على منح دراسية كاملة لمدة أربع سنوات جامعيّة، تشمل الرسوم الدراسية، ونفقات
السكن، والتأمين الطبي، والكتب المدرسية، وراتب شھري. ويتم اختيار أعداد متساوية من الطالب الذكور 
واإلناث على أسس العدالة والشفافية والتنوع، حيث تمثَّل كافة المناطق اللبنانية. ومنذ بداية البرنامج في العام 

دراساتھم في الجامعة األميركية في طالب وطالبة على منح سمحت لھم أن يكملوا  745، حصل 2010
 .بيروت والجامعة اللبنانية االميركية

  
حضر الحفل كل من السفيرة األميركية في بيروت إليزابيث ريتشارد، ومدير الوكالة األميركية للتنمية الدولية 

ون األكاديمية بالوكالة بيل باترفيلد، ورئيس الجامعة األميركية في بيروت الدكتور فضلو خوري، ووكيل الشؤ
الدكتور محمد حراجلي باإلضافة إلى موظفين من السفارة األميركية في بيروت والوكالة األميركية للتنمية 

 .الدولية، والطالب المحتفى بھم وبعض أساتذة الجامعة والعاملين فيھا وغيرھم من المھتمين
  

في بيروت الدكتور مالك طبال مرحبا افتتح الحفل مدير برنامج المنح الجامعية في الجامعة األميركية 
طالب، والتي  300بالحضور ومقدما شريط فيديو قصير عن عملية التقديم واالختيار التي يمر بھا حاليا 

طالبا لالنضمام إلى الجامعة األميركية في بيروت تحت برنامج المنح الجامعية في أيلول  70سينتج عنھا قبول 
 .المقبل

  



تور فضلو خوري فأكد على أن "ھذه ھي األوقات التي يتم فيھا بناء المجتمعات على أما رئيس الجامعة الدك
أساس تمكين األفضل واأللمع للخروج وخلق فرص جديدة ومجتمعات جديدة أكثر انفتاحا وتسامحا، وأنتم 

امح، الذي ھو جزءا حيويا من ھذا الجھد. أنت تتعلمون القيادة وريادة األعمال واالكتفاء الذاتي، وتعلمون التس
حقا من وجھة نظري شيء قيد المحاكمة في ھذه األيام، في جميع أنحاء العالم. ھذا برنامج قيادة تحويلي، 
يمكن له أن يكون تحولي فقط ... إذا انغمستم تماما وانخرطتم فيه. أنتم المستفيدون من استثمار من قبل حكومة 

ية للتنمية الدولية استثمارا من قبل الواليات المتحدة، لغرس الواليات المتحدة. لطالما كانت الوکالة األميرک
 ." القيم واالنفتاح األميركي والنھج الغير طائفي والعلماني بانفتاح في العالم بين الناس

  
وأضاف: "ھذا البرنامج يمثل حقا مھمة الجامعة األميركية في بيروت، والتي ھي إحداث فرق في حياة 

ال تفيدكم أنتم فقط، بل في الواقع تفيد مجتمعكم. إذا عمل ھذا البرنامج بشكل جيد، فأنت األفضل واأللمع. انھا 
ستعودون إلى ذاك المجتمع لتحدثوا فرق. سوف تنشؤون فرصا جديدة، ومعرفة جديدة، ونعم، حماسا جديدا 

 ." بأنه، في الواقع، يمكن لھذا البلد أن ينجح في غياب ھيكل حكومي مستدام حتى اآلن
  
م كانت كلمة السفيرة األميركية في بيروت إليزابيث ريتشارد التي قالت:" إن العالم أكثر ترابطا من أي وقت ث

مضى، اقتصاداتنا ترتبط ارتباطا ال انفصام له وتعتمد على بعضھا البعض، وكما نعلم لألسف جدا شخصيا 
لعالم فإنه يؤثر على كل واحد منا. ھنا في لبنان، عندما يكون ھناك عدم استقرار أو حرب في أي جزء في ا

ونحن نؤمن أن االستقرار واالزدھار والتسامح واالنفتاح والتفكير المستنير الذي تتعلمونه والذي تمارسونه 
ھنا في ھذا البلد سوف يكون جيد بالنسبة لنا جميعا. انه سيكون جيد لمنطقة الشرق االوسط الكبرى، وانه 

 ."سيكون جيد للعالم بأسره
  
أعتقد أن القيمة الحقيقية لما تعلمتموه ھنا ھي كيفية التفكير النقدي، وكيفية التفكير : "ضافت ريتشاردوأ

باستقاللية، وكيفية تقدير التنوع، وكيفية االستماع إلى اآلخرين، وكيفية التعلم من االختالفات في الرأي، 
 " .أن يبدأ في تغيير العالم وكيف أن االستثمار الذي يبدو صغير لشخص واحد في المجتمع، يمكن

  
ختاما كانت كلمة الطالب المتخرج عمر طنطاوي ليتحدث عن تجربته في الجامعة األميركية في بيروت في 
ظل برنامج المنح الدراسية الجامعية. وأنھى طنطاوي كلمته بالقول: "ساعدتني الجامعة األميركية في بيروت 

أن أكون قائدا ناجحا. وبدون ذلك، لما كان لدي الفرصة أو الوقت وكذلك برنامج المنح الدراسية الجامعية 
لتطوير الحس بالمسؤولية االجتماعية والرغبة في إحداث التغيير، ولما أتيحت لي الفرصة لتطوير مھارات 
جديدة، أو لتعلم اللغة اإلنجليزية والحصول على فرصة للمشاركة في ورشات عمل دولية. بدون ذلك، لما 

 ." الفرصة ألكون منفّذا جيدا وصانع تغيير إيجابي في مجتمعي أتيحت لي
  

ثم انتقل الجميع إلى الباحة الخارجية اللتقاط الصورة التذكارية، وبعد ذلك جالت السفيرة ريتشارد يرافقھا 
 الرئيس خوري على مشاريع الطالب حيث استمعت الى شرحھم.

 
***  



  :بيروت في األميركية الجامعة في اإلعالم بمكتب االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد
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 العالي للتعليم الليبرالي األميركي التعليمي النظام وتعتمد 1866 العام في بيروت في األميركية الجامعة تأسست
 من تتكون تعليمية ھيئة تضم تدريسية، بحثية جامعة وھي. وممارساتھا ومعاييرھا التعليمية لفلسفتھا كنموذج
ً  عضو700  من أكثر ً  وجسما ً  الجامعة تقّدم. وطالبة طالب 8,500 حوالي يضم طالبيا  130 من أكثر حاليا

ً  توّفر كما. الطب في والدكتوراه والدكتوراه، والماجيستر، البكالوريوس، على للحصول برنامج ً  تعليما  طبيا
 ً  .سريراً  420  فيه مستشفىً  يضم الذي الطبي مركزھا في وتدريبا
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