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 الجامعة األميركية في بيروت تحصد ثالث جوائز

  CASE من مجلس النهوض ودعم التعليم 2021في إطار جوائز دائرة التميّز  

 
تقديراً لمبادراتها التي تحظى بتأييٍد واسع وتهدف إلى خدمة المصلحة العامة في لبنان والمنطقة والمجتمعات 

، بثالث جوائز في إطار جوائز دائرة التميز  (AUB)األوسع نطاقاً، فازت الجامعة األميركية في بيروت

 ، إلى جانب تأهلها للتصفيات النهائية للجائزة البالتينية التي يقدمها مجلس النهوض ودعم التعليم2021للعام 

CASEمؤسسة تعليمية في  3600ر من ، وهو جمعية غير ربحية من المؤسسات التعليمية، الذي يضم أكث

 .بلداً  82

 

وتناولت المبادرات والحمالت والفيديوهات التثقيفية والتوعوية، التي تم التنويه بها من قبل مجلس النهوض 

العالمية واالحتياجات الملحة في  19-، القضايا الملحة بما في ذلك انتشار جائحة كوفيد CASE ودعم التعليم

 .2020أغسطس  4جار المجتمع في أعقاب انف

 

وقال الدكتور عماد بعلبكي، نائب رئيس الجامعة األميركية في بيروت للتطوير وإنماء األعمال، في معرض 

تعليقه على هذا الفوز والتكريم:" نعمل في الجامعة األميركية في بيروت على توفير الدعم لمجتمعنا وعلى 

اسية. ونحن فخورون بهذه الجوائز، التي نستلمها بالنيابة تعزيز الوعي المجتمعي حول القضايا المهمة واألس

عن عائلة الجامعة الكبيرة في جميع أنحاء العالم من الخريجين واألصدقاء في لبنان وحول العالم، الذين 

ساهموا في إتاحة الفرصة أمام الجامعة األميركية في بيروت لمواصلة مهمتها ورسالتها ودورها األكاديمي 

 ."الرائد واالجتماعي

 

عن فئة األحداث  AUBNecessary# وفازت الجامعة األميركية في بيروت بالجائزة الذهبية عن مبادرتها

الخاصة عبر االنترنت )جمع التبرعات(، الحدث الفريد من نوعه الذي قام بتنظيمه أحد خريجي الجامعة 

ار، بهدف جمع التبرعات لصالح األميركية في بيروت الممثل الكوميدي اللبناني األميركي نمر بو نص

مبادرات التوعية المجتمعية والمركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت والمنح الطالبية. وشّكل هذا 

الحدث فرصة ملهمة لتذكير كل األشخاص بأهمية الجامعة وضرورة استمراريتها، إلى جانب التعرف على 



امى واألصدقاء والتعرف على الخريجين الجدد وتسليط الضوء مبادرات الجامعة والتواصل مع الخريجين القد

 .على الدور الذي تلعبه الجامعة في لبنان والعالم العربي ومع األجيال المتعاقبة

 

ً حملة ، التي نظمتها الجامعة األميركية في AUB4Beirut Disaster Response كما حصدت أيضا

ة عن فئة حمالت جمع التبرعات الموجهة، وانطلقت مباشرةً آب، الجائزة الذهبي 4بيروت في أعقاب انفجار 

في اليوم الثاني على االنفجار بهدف جمع التبرعات لرعاية المرضى المحتاجين وأعمال الترميم في المركز 

  .الطبي

 

، قامت الجامعة االميركية في بيروت بتوسيع نطاق الحملة، من خالل إطالق نداٍء عالمي 2020آب  13وفي 

التبرعات، لتوفير الدعم للمركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت واالحتياجات العاجلة لمدينة  لجمع

بيروت وتوفير المنح الدراسية للطالب الذين تضررت عائالتهم من االنفجار وإصالح الحرم الجامعي 

لمساعدة في إزالة األنقاض، ولمبادرات التوعية المجتمعية. وهدفت هذه الحملة إلى تأمين الموارد الالزمة ل

وإجراء فحوصات سالمة المباني، وإعادة تدوير المواد القابلة إلعادة االستخدام، وتوفير الغذاء والدواء للفئات 

 2700ماليين دوالر أميركي من خالل مساهمة أكثر من  9المحتاجة في بيروت. ونجحت الحملة في جمع 

  .دور المجتمع االستثنائي للجامعة األميركية في بيروت متبرع، األمر الذي يشكل داللة قوية على

 

ونالت الجامعة األميركية في بيروت أيضاً، جائزة ثالثة برونزية عن فئة الفيديوهات والفقرات اإلعالنية 

، الذي تم "The Scariest thing this Halloween" للخدمة العامة، وذلك عن الفيلم التصويري القصير

ساعة فقط. الفيلم  48مليون مشاهدة في  95التواصل االجتماعي للجامعة وحصد أكثر من  نشره على منصات

في لبنان بطريقة  19-الذي نُشر لمناسبة عيد الهالوين، حمل رسالة توعوية حول أخطار انتشار جائحة كوفيد

الجائحة. وركزت جذابة وتفاعلية. وشدد الفيلم على أهمية اتباع االجراءات االحترازية للحد من انتشار 

الرسالة األساسية للفيلم على شرح أهمية وضع الكمامات والتباعد االجتماعي لحماية أفراد المجتمع، وكان 

  .موجهاً بشكٍل خاص لجيل الشباب، الذين من شأنهم القيام بمشاركة الفيديو ونشر رسالة التوعية

 

األميركية في بيروت:" فرضت األزمات  وقال مارتن آسر، نائب الرئيس المشارك لإلعالم في الجامعة

المتعددة التي نواجهها في لبنان، مضاعفة جهودنا في الجامعة األميركية في بيروت لتوفير الدعم للمجتمعات 

المحيطة وتعزيز األمل بين فئات المجتمع، فضالً عن الحفاظ على مهمة الجامعة الحيوية. وتعتبر جوائز 

، أبرز وأهم تقدير عالمي لمثل هذه الجهود، ونجاح الجامعة األميركية CASE مجلس النهوض ودعم التعليم

، هو شهادة على اإلبداع الرائع والمميز والعمل الجماعي الذي جسده 2021في بيروت في نسخة العام 

 ."موظفو الجامعة األميركية في بيروت في ظل الظروف الصعبة للغاية التي نمر بها

 

ميركية عن فئة " أفضل الممارسات في االتصاالت والتسويق"، إال أن األوضاع كما تم ترشيح الجامعة األ

وقامت الجامعة األميركية في بيروت بتنظيم  .Giving Dayالسيئة التي نمر بها، أدت إلى إلغاء مبادرة 

 CASEكبديل عن تلك المبادرة، حيث اُختيرت للتصفيات النهائية اإلقليمية لجائزة  Giving Yearمبادرة 

حزيران  30البالتينية. وركزت هذه الجائزة على نداءات الجامعة األربعة لجمع التبرعات المتتالية بين 



مليون دوالر لصالح المنح التعليمية للطالب ودعم  25، والتي نجحت في جمع أكثر من 2020آب  5و 2019

التي تبذلها الجامعة األميركية الموظفين وأعضاء هيئة التدريس ورعاية المرضى في المركز الطبي والجهود 

 .19-في بيروت في مواجهة جائحة كوفيد

 

 

*** 
 
 

 :بيروت في األميركية الجامعة في اإلعالم بمكتب االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد
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 بيروت في األميركية الجامعة عن لمحة
 

 على وممارساتها ومعاييرها التعليمية فلسفتها وترتكز1866  العام في بيروت في األميركية الجامعة تأسست
 في بيروت هي جامعة بحثية أساسها التعليم. األمريكية والجامعة. العالي للتعليم الليبرالي األميركي النموذج

 تسعة آالف حوالي من فيشّكل الطالبي جسمها أما وهيئتها التعليمية تضم أكثر من تسعمئة أستاذ متفّرغ،
وخمسمئة طالب. وتقدم الجامعة األمريكية في بيروت حاليا أكثر من مئة وأربعين برنامجا   للحصول على 

شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. وهي توفّر التعليم والتدريب الطبيين للطالب من جميع أنحاء 
 المنطقة في مركزها الطبي الذي يضم مستشفى كامل الخدمات يضم أكثر من ثالثمئة وستون سريرا  .

 
 :بيروت في ميركيةاأل الجامعة وأحداث أخبار على لالطالع

 
  www.aub.edu.lb  الموقع

  http://www.facebook.com/aub.edu.lb  الفيسبوك
  http://twitter.com/AUB_Lebanon تويتر
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