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 إطالق برنامج زمالة رواد الديمقراطية في لبنان

 بيروت في األميركية الجامعة مع بالتعاون 

 
 (MEPI) الممول من مبادرة الشراكة الشرق أوسطية 2018تم إطالق برنامج زمالة رواد الديمقراطية لعام 

، بالتعاون مع الجامعة  ”World Learning“ والمقام في لبنان عبر منظمة األميركيةفي وزارة الخارجية 

في حرم  (REP)  من خالل مكتب نائب الرئيس للبرامج الخارجية اإلقليمية (AUB) األميركية في بيروت

 الجامعة األميركية في بيروت. 

 

للبرامج الخارجية اإلقليميّة نائب الرئيس  مكتب في المؤسسية االستشارات مدير غريافي ساميحضر الحفل 

في الجامعة األميركية في بيروت، شانتال سعيد المشنتف، مديرة برنامج زمالة رواد الديمقراطية في الشرق 

شون تنبرنك، منسق ميبي في لبنان. تضمن و World Learning األوسط وشمال إفريقيا لدى مؤسسة

ون، مسؤولة في البرنامج كرستي سليمان، مسؤولة نغ مايا أبو أنطيالحضور فريق عمل مؤسسة ورلد لورن

د. تانيا حداد المنسقة األكاديمية،  الجامعة حضر كل من منو .كريس معراوي، مساعد في البرنامجوماليّة، 

وقد تم استضافة  .عيالمشارعفيف الطبش مدير البرامج وتطوير و  (REP) نوره خالد منسقة المشروعو

ممثال من المنظمات الشريكة وواحد وعشرون زميل وزميلة من تسعة  30موجهي المواضيع إضافة الى 

  .بلدان من الشرق األوسط وشمال إفريقيا

 

واحد وعشرون زميالً من منطقة  LDFبناء على مهارات القيادة والجدارة والنشاط المدني، انتقى برنامج 

هر، حيث يكتسبون من خالله المعارف الشرق األوسط وشمال إفريقيا للمشاركة في البرنامج لمدة ثالثة أش

والمهارات المطلوبة ليكونوا مناصرين في مجتمعاتهم. يجمع البرنامج أربعة أسابيع من التعليم األكاديمي  مع 

الذي يمّكن الزمالء من مواجهة التحديات المشتركة في بلدانهم  ثمانية أسابيع من التدريب العملي المهني

اآلخرين في جميع أنحاء المنطقة. وعلى مدى االسابيع األربعة المقبلة، سوف  وتحسين الروابط مع نظرائهم

زميالً الدورات األكاديمية في الجامعة األميركية في بيروت وهي تتضمن مواضيع حول فعالية  21يحضر 

التراسل و التواصل، الحوكمة التشاركية، تحويل النزاع و المشاركة الميدانية الديمقراطية والحوكمة 

الديمقراطية، القيادة، المشاركة المدنية، تحويل النزاع ومهارات واستراتيجيات التواصل.  كما ستركز 



األسابيع الثمانية األخيرة من البرنامج التدريبي العملي بحيث سيقوم كل زميل بتطبيق ما تعلّمه من خالل 

 مشروع  مع منظمة مضيفة يختارها.
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 :بيروت في األميركية الجامعة في اإلعالم بمكتب االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد
 

 
Simon Kachar  
Director of News and Media Relations  
Mobile: (+961) 3-427-024   
Office: (+961) 1-374-374 ext: 2676  
Email: sk158@aub.edu.lb  

 
 
 
 

 العالي للتعليم الليبرالي األميركي التعليمي النظام وتعتمد 1866 العام في بيروت في األميركية الجامعة تأسست
 من تتكون تعليمية هيئة تضم تدريسية، بحثية جامعة وهي. وممارساتها ومعاييرها التعليمية لفلسفتها كنموذج

 120 من أكثر حاليا   الجامعة تقّدم. وطالبة طالب 9,100 حوالي يضم طالبيا   وجسما   عضو 900 من أكثر
 طبيا   تعليما   توّفر كما. الطب في والدكتوراه والدكتوراه، والماجيستر، البكالوريوس، على للحصول برنامج
 .سريرا   420  فيه مستشفى   يضم الذي الطبي مركزها في وتدريبا  
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