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الجامعة األميركية في بيروت تطلق أول برنامج في منطقة مينا لدبلوم الدراسات العليا 

  في األمن الغذائي

تُطلق الجامعة األميركية في بيروت أول برنامج لدبلوم الدراسات العليا في األمن الغذائي في منطقة 

 .2015نطقة مينا(، في صيف العام الشرق األوسط وشمال أفريقيا )م

ستُعطي كلية العلوم الزراعية والغذائية في الجامعة هذا الدبلوم الذي ستستغرق الدراسة للحصول و

عليه سبعة أسابيع. وسيكون متاحاً للطالب الحاملين لشهادة البكالوريوس في حقل ذات الصلة باألمن 

وسيزيد برنامج هذا الدبلوم من ُخبرات األفراد العاملين الغذائي مع كفاءة عالية في اللغة االنكليزية. 

في الزراعة، والتغذية، وادارة الموارد الطبيعية، واالقتصاد، ومجاالت أُخرى متعلقة بها.  وسيعّدهم 

 .لتنّكب مسؤوليات في صنع السياسات وفي برامج األمن الغذائي

غذائية، واقتصاديات التنمية، والسياسات وسيقّدم أساتذة متخّصصون في النظم الزراعية، والصحة ال

والبرمجة خبراتهم العميقة بمنطقة مينا إلى طالب الدبلوم الجديد لتحفيزهم على االنخراط في 

التحديات المعرفية ومواجهتها. وسيبدأ إعطاء دروس الدبلوم الجديد في حرم الجامعة األميركية في 

قبول طلبات االنتساب إلى البرنامج، وتنتهي مهلة  وقد بدأ .2015بيروت ابتداءاً من أول حزيران 

 .2015تقديم الطلبات في أول نيسان 

وقالت الدكتورة نهال حوالّ، عميدة كلية العلوم الزراعية والغذائية: "لقد كانت الجامعة األميركية في 

منذ أكثر من  بيروت وكلية العلوم الزراعية والغذائية فيها سباقتين في مجال التعليم في منطقة مينا

قرن، وتستمران رائدتين في تقديم برامح دراسية وشهادات في الزراعة، والتغذية، والبيئة. ومع 

إطالق برنامج الدبلوم الجديد  في األمن الغذائي، نرّسخ التزامنا بتقديم البرامج التعليمية التي تتناول 

 ." لمنطقةالقضايا ذات االهتمام العالمي واإلقليمي وتساهم في مستقبل ا

، عندما 2008و 2007يُذكر أن مفهوم األمن الغذائي استعاد الصدارة بعد أزمات الغذاء في العامين 

عانى الماليين حول العالم من جراء االرتفاع السريع في أسعار المواد الغذائية. وال تزال منطقة مينا 

مون من السبل المادية واالجتماعية تعاني من انعدام األمن الغذائي، أي أن أفراداً عديدين فيها محرو

واالقتصادية للحصول على كميات كافية وسليمة ومغّذية من الطعام لتلبية احتياجاتهم واختياراتهم 

ن أجل حياة نشطة وصحية. وتشمل التحّديات ارتفاع عدد السكان وتناقص األراضي التغذوية م



الصالحة للزراعة والمياه العذبة، واالستخدام غير المستدام للموارد الطبيعية، وارتفاع معدالت 

السمنة واإلخفاقات الغذائية. وهناك حاجة إلى مقاربة شاملة لألمن الغذائي، لتصميم وتنفيذ السياسات 

البرامج المناسبة في ضوء تعقيد القضايا المطروحة، وهذه المقاربة تشكل حجر األساس في برنامح و

 .الدبلوم الجديد

 :للمزيد من المعلومات عن دبلوم الدراسات العليا في األمن الغذائي، يرجى زيارة الرابط االلكتروني

p://www.aub.edu.lb/fafs/foodsecurity/htt 

 :أو المراسلة على البريد اإللكتروني 

foodsecurity@aub.edu.lb  

 
   
  الليبرالي   األميركي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميركية في  
  جامعة بحثية تدريسية،   والجامعة هي  . كنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها   للتعليم العالي 
تقّدم      . طالب وطالبة   8000   حواليمن    طالبيا     جسما  أعضاء و  700  نم رثكأ  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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