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AUB تبني القدرات المستدامة من خالل 

  "مشروع التكنولوجيا لألغذية "تك فور فود 

 
أكملت المجموعة األولى من الالجئين السوريين وأبناء المجتمعات الضعيفة المضيفة لھم، في سھل البقاع 

  (AUB)تقديمه من خالل شراكة بين الجامعة األميركية في بيروتاللبناني، تدريباً على المھارات الرقمية تّم 
وبرنامج األغذية العالمي. ومن خالل تدريس المھارات الرقمية من خالل برامج للتدريب المھني على مدى 
ً على  ً مكثفا شھرين، قّدم مشروع التكنولوجيا لألغذية "تك فور فود" لمجموعة من سبعين طالباً تدريبا

ً لتعلّم اللغة اإلنكليزية استمّر أسبوعين. وسيتبع ذلك ستة المھارات ا ً مكثفا لرقمية استمّر ستة أسابيع وبرنامجا
 .أسابيع من التعليم المتطّور القائم على مشاريع، وتدريب افتراضي للطالب العائدين

  
مستدامة من ويھدف مشروع "تك فور فود" إلى توسيع ُسبُل كسب العيش للمجتمعات الضعيفة وبناء فرص 

خالل برامج مصّممة خّصيصا لالستفادة من الطلب العالمي المتزايد على خدمات البيانات القائمة على 
 .أصحاب المھارات القليلة والعمالة الوفيرة

  
وترأس الجامعة األميركية في بيروت المشروع من خالل مركز االلتزام المدني وخدمة المجتمع. وتساھم 

ر في كلية اآلداب والعلوم، مع البرنامج التحضيري الجامعي، في الجامعة، بالمناھج دائرة علوم الكمبيوت
الدراسية واإلشراف. وقدمت دائرة تكنولوجيا المعلومات في الجامعة الدعم التقني عبر مختبرات تم إنشاؤھا 

لكمبيوتر وأكالف باستخدام خمسين جھاز كمبيوتر محمول. وقد تحّمل برنامج األغذية العالمي أثمان أجھزة ا
 .المشروع برمته

  
وقال دومينيك ھاينريش، المدير القطري لبرنامج األغذية العالمي: "يفخر برنامج األغذية العالمي بأن يتعاون 
مع الجامعة األميركية في بيروت في ھذا المشروع التجريبي المبتَكر. إنه مشروع يعود بالنفع على الطالب 

يزّخم مسيرتنا نحو عالم ال جوع فيه، ليس فقط في لبنان ولكن في جميع انحاء وعلى االقتصادات المحلية، و
 ".المنطقة

  



وقد قادت الجامعة األميركية في بيروت وبرنامج األغذية العالمي برنامج تدريب على المھارات الرقمية لمائة 
وَعتَين تضم الواحدة ، تم تدريب مجم2017في حرم الجامعة  في بيروت. وفي العام  2016مشارك في العام 

أكثر من ثمانين مشاركاً في الجامعة. وخالل شھري أيار وحزيران ، تم تدريب أول مجموعة من سبعين من 
عاماً، في مركز تعزيز  30و  15السوريين واللبنانيين المحرومين اقتصادياً، والذين تراوحت أعمارھم بين 

ً المركز الزرا عي للبحث والتعليم) التابع للجامعة األميركية في بيروت، األبحاث للتأھيل المجتمعّي (سابقا
ومقّره في البقاع. وھم تدّربوا على المعرفة الرقمية األساسية واإللمام باإلنترنت وبرامج ام اس أوفيس و ام 

باختيار  LOST اس إكسل و فوتوشوب واإلنكليزية. وقد قامت الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب
 .تدريبھمالمشاركين و

  
وتتماشى ھذه المبادرة مع رسالة الجامعة األميركية في بيروت في خدمة المجتمعات المحلية واالنخراط معھا. 
كما أنھا تفتح إمكانات مركز تعزيز األبحاث ليكون بمثابة مركز للتدخل االستراتيجي لجھود الجامعة 

 .األميركية في بيروت لمعالجة أزمة الالجئين
  

وقال الدكتور مصطفى حيدر مدير مركز تعزيز األبحاث: "يسرني أن أرى أن المركز يُستخدم من قبل 
الجامعة األميركية في بيروت والمنظمات غير الحكومية المحلية لتدريب الشباب السوريين  واللبنانيين 

ب واإلرھاب. إنني واثق من عن الحر بعيداً المحرومين على المھارات الرقمية لمواجھة التحديات المستقبلية، 
أن برنامج بناء المھارات ھذا سيمّكن المنضوين فيه من الحصول على فرص العمل عبر اإلنترنت وايجاد 

 ."الفرص لھم من خالل ضمان حصولھم على سبل العيش الكريم والفرص االقتصادية
  

نامج إلى بناء قدرات ألف طالب ويھدف مركز االلتزام المدني وخدمة المجتمع مع شركائه من خالل ھذا البر
 .2017في البقاع وبيروت بحلول نھاية عام 

  
وقال ربيع شبلي مدير المركز: "بالنسبة إلينا، فإن ھذا المشروع عبارة عن مشروع وشراكة استراتيجيين، 
ويبرھن عن التزام الجامعة األميركية في بيروت بخدمة المجتمعات المھمشة من خالل إتاحة الفرص 

اركين لتعلم مھارات رقمية قابلة للتناقل. وفي ھذا الصدد، فإننا نستفيد من خبرات أكاديميي ومنشاءات للمش
الجامعة األميركية في بيروت والرؤية التقدمية لبرنامج األغذية العالمي لفتح آفاق جديدة لالجئين والمجتمعات 

 ."ية المطاف إلى بلدان أخرى في المنطقةالمضيفة في لبنان، مع ھذا النھج المبتكر الذي قد يمتد في نھا
  

حزيران المنصرم في احتفال أقيم في المركز في البقاع.  29وحصل الطالب على شھادات إكمال البرنامج في 
 .وقد سّرھم أن يتسلّحوا بالمعرفة لرسم بداية طريقھم نحو االستقالل واالكتفاء الذاتي

  
ممتن لحصولي على ھذه الفرصة لتعلّم الكثير في ھذه الفترة وقال عالء داود، وھو الجئ سوري شاب: "أنا 

القصيرة. ومن خالل عملي الدؤوب، سأواصل ما بدأه ھذا البرنامج. العالم يفتح أبوابه ألولئك الذين يريدون 
 تحقيق أحالمھم. وبفضل ھذا البرنامج، فإنني أقرب بخطوة من تحقيق أحالمي".
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  :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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