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اليوم وسبعة    ساعة في   24   بالعمل    يافث واآبت طالب األميرآية خالل االمتحانات   مكتبة
 األسبوع   أيام في

 
الجامعة    يافث في   فتحت مكتبة   العالم العربي،   لبنان وربما في   تاريخ الجامعات في   ألول مرة في
  السبت واألحد،   يومي   وطيلة أيام األسبوع بما فيه   اليوم،   ساعة في   24   بيروت أبوابها   األميرآية في

وآان الهدف هو تزويد الطالب ببيئة  .  فترة المراجعة واالمتحانات النهائية    لمواآبة الطالب خالل 
لى األداء ومساعدتهم ع   وهادئة ومن شأنها أن تّسهل عليهم الدراسة والبحث،   وسهلة الوصول،   مريحة،

   . امتحاناتهم النهائية للفصل الدراسي   بشكل أفضل في
  

   واجهنا تحديات عدة للحفاظ على هذه المكتبة الكبيرة : " أمين مكتبة الجامعة   وقال الدآتور لقمان محو،
 يحضر عدد آاف من الموظفين وهم على استعداد   هل   وآان السؤال الرئيسي .  عاملة على مدار الساعة 

.  عشرة ساعة متتالية مقابل الحصول على الحد األدنى من المردود المادي اإلضافي   للعمل لمدة اثنتي
يافث وتفانيهم استطعنا توفير هذه الخدمة    مكتبة   خدمات الموظفين في    بفضل   نهاية المطاف،   وفي 

أفضل حاالتها    يه الظروف السياسية فيوقت لم تكن ف   وهؤالء الموظفون قاموا بذلك في .  الرائعة لطالبنا
    ". البالد   في
  

  أنه آل   غير المستغرب،   آان من الملفت وإن من : " المسؤول عن الخدمات المكتبية   وقال ابراهيم فرح،
امنة طالب وطالبة من الث   500   يقارب   شباط آانت المكتبة تمتلىء بما   2و   آانون الثاني   21   يوم ما بين 

آنا نجد انه ما زال هناك أآثر من ثالثمئة طالب    ونحو الثالثة صباحًا .  وحتى منتصف الليل   صباحًا
    ". يبقون فيها لغاية الخامسة فجرًا   وأآثر من مئة من الطالب آانوا   المكتبة،   يدرسون في   وطالبة

  
  واجهنا حوادث طريفة في ":  امات الليليةوالمكتبة عمل خالل الد   وهو موظف في   عساف،   وقال طوني

  ".  تلك الفترة آطالبة أرادت دخول المكتبة مع قطتها 
  

آنا سعداء    أصبنا به،   الذي   رغم اإلرهاق الجسدي : " المكتبة   وهو موظف آخر في   وقال حسن فواز،
يعربون عن إمتنانهم طوال    وآان الطالب .  نجاح طالبنا أآاديميًا   ساهمت في   بتقديم هذه الخدمة التي

    ". اليوم   ساعة في   24   يافث   الوقت لفتح مكتبة

 

  
بيئة المكتبة مؤاتية للدراسة والترآيز  : " آخر سنة إدارة أعمال   طالبة في   وهي   نايلة مظلوم،وقالت 

  ".مثل معظم الجامعات األميرآية   يجب أن تقّدم منذ زمن بعيد تمامًا   هذه الخدمة آان .  واإلنتاجية
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اليوم وّفر لنا    ساعة في   24   المكتبة   فتح : " غذائية   آخر سنة علوم   طالبة في   وهي   وقالت ساريا الخازن،
  نجاحنا في   ساهم في   األمر الذي   عن آل االنحرافات السياسية واالجتماعية،   بعيدًا   بيئة مناسبة للدراسة،

    ". االمتحانات النهائية 
  

تقديمها للطالب    ستمرار فيوعد أمين المكتبة الدآتور محو باال   لما القته هذه الخدمة من إقبال،   ونظرًا
  يجب أن تفخر بهذه الخدمة الجديدة،   بيروت   في آل فصل في المستقبل وقال إن الجامعة األميرآية في

تفتح مكتباتها على مدار الساعة وطيلة أيام    الشرق األوسط والعالم العربي   فكم من الجامعات في 
    األسبوع؟

 
    
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  الليبرالي   األميرآي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   لجامعة األميرآية فيتأسست ا 
  جامعة بحثية تدريسية،   والجامعة هي .  آنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها   للتعليم العالي 
تقّدم      . طالب وطالبة   7000   من أآثر من   طالبيًا   أعضاء وجسمًا  600  أآثر من  تضم هيئة تعليمية من 

والدآتوراه    والدآتوراه،   والماجيستر،   يناهز مائة برنامج للحصول على البكالوريوس،   ما   الجامعة حاليًا
   . سريرًا   420    فيه   يضم مستشفًى   الذي   مرآزها الطبي   في   وتدريبًا   طبيًا   آما توّفر تعليمًا .  الطب   في
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Website: www.aub.edu.lb 
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