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 AUB  مليون دوالر لدعم أسرتها على مدى الثالث سنوات القادمة 150تخصص 

 

خوري: "تبقى مسؤوليتنا المقدسة ضمان استمرار الجامعة األميركية في بيروت في دعم 

 "أسرتها حتى يتمكنوا من مواصلة السعي وراء التميز في خدمة الصالح العام

 

 

الدكتور فضلو خوري عن خطة الجامعة بتقديم دعم  (AUB) أعلن رئيس الجامعة األميركية في بيروت

مليون دوالر، لكافة أعضاء الهيئة التعليمية  150قيمته  (fresh dollars) أساسي بالدوالر األميركي نقدا  

وعلى  2021ألول من تموز واألطباء والموظفين في الجامعة ومركزها الطبي، دون أي استثناء، بد أ من ا

مليون دوالر  150. وجاء هذا بعد قرار مجلس األمناء بتخصيص 2024مدى ثالث سنوات حتى حزيران 

 .لدعم اسرة الجامعة

 

وقال خوري أن هذه الخطة، والتي ستخضع للمراجعة سنوي ا، "تتماشى مع الذي تعهدنا به طوال سلسلة 

عية التي يمر بها لبنان، وهو بأن نبذل كل الجهود الممكنة لضمان األزمات السياسية واالقتصادية واالجتما

عدم معاناة أي فرد من عائلة الجامعة األميركية في بيروت أو عائالتهم من كل عواقب الوضع األليم الذي 

 ".وصلت إليه البالد

 

ساسي، محسوب بسعر وسيتم تقسيم الدعم بالتساوي بين الموظفين واألكاديميين، وستكون بدال  من الراتب األ

 15ليرة لبنانية، وبنسبة ال تقل عن العشرين بالمئة منه. هذا باإلضافة الى تقاضي الموظفين  1508صرف 

، (local dollars) ليرة لبنانية، بالدوالر المحلي 1508بالمئة من راتبهم األساسي، محسوب بسعر صرف 

 .بشرط توافر األموال

 

األميركية في بيروت ستحافظ على مزايا التعليم والرعاية الصحية وأوضح الرئيس خوري أن الجامعة 

والتقاعد، وأنه سيتم استثمار هذه الموارد الجديدة "للمساعدة في جعل الحياة التي أصبحت صعبة للغاية 

ومملؤة بالتحديات في لبنان أقل خطورة وأكثر تفاؤال  ألعضاء الهيئة التعليمية والموظفين لدينا وذلك دون 

 ".ادة األعباء المالية على الطالبزي



 

كما وتتضمن خطة الدعم عالوات تعليمية معدلة ألعضاء الهيئة التعليمية والموظفين، هدفها استيعاب 

الزيادات باألقساط التي يفرضها النظام التعليمي؛ باإلضافة الى مكونات تكميلية للموظفين في الوحدات 

ة لشراء المعدات واإلمدادات للبحوث والمركز الطبي للحفاظ على الدعم اإلدارية واالكادمية والطبية، باإلضاف

 .الالزم إلنجاز مهمة الجامعة ومركزها الطبي

 

مليون دوالر من االستثمارات غير المقيدة إلنشاء ما  50باإلضافة الى ذلك، خصص مجلس أمناء الجامعة 

مليون دوالر سنوي ا على مدى  2.5بميزانية إجمالية تبلغ ُرتبة أُستاذ معيّن من مجلس األمناء،  50يقارب من 

  .ثالث سنوات

 

ا أكثر من  مليون دوالر من أموالهم الشخصية لصندوقين منشأين حديث ا،  1.25هذا وقد قدم أمناء الجامعة أيض 

صندوق أبطال األطباء، وصندوق أبطال الموظفين، الستخدامها في دعم ومكافأة وتمكين األطباء 

 .مرضات والموظفين األكثر استحقاق ا في الجامعة وفي مركزها الطبيوالم

 

وقال الرئيس خوري، "نحن، مجتمع الجامعة األميركية في بيروت، مجتمع ملتزم، عازم، وذو مبادئ. ومن 

ثيل أجل حماية االستدامة المستقبلية لمؤسسة التعليم العالي والرعاية الصحية الهادفة لتحقيق مهمتها والتي ال م

لها، نستكشف وبنشاط فرص التعليم عبر اإلنترنت، ومنصات تطوير الصحة واألعمال الجديدة، وإمكانية 

إنشاء حرمين جامعيين دوليين. وسوف نشارككم تطوراتنا بهذا الخصوص في الوقت المناسب عندما يكون 

 ".هناك المزيد لنقوله

 

ة األميركية في بيروت في دعم أسرتها، حتى يتمكنوا وختم، "تبقى مسؤوليتنا المقدسة ضمان استمرار الجامع

 من مواصلة السعي وراء التميز في خدمة الصالح العام."

 

 

*** 
 
 

 :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 األميركية 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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