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 في الجامعية المنح وبرنامج  USAIDطالب

AUB  المجتمع لخدمة مشاريعھم يعرضون  

 
عرضاً  (USAID) والوكالة األميركية للتنمية الدولية (AUB) أقامت الجامعة األميركية في بيروت

، الممول من الوكالة، وذلك في أوديتوريوم  (USP) لمشاريع خدمة المجتمع لطالب برنامج المنح الجامعية
بطحيش" في قاعة "وست ھول" في حرم الجامعة. حضر الحدث من الوكالة األميركية للتنمية الدولية كل من 
المستشار توماس ستال، نائبة مساعد المدير باإلنابة جين بريور، ومديرة البعثة الدكتورة آن باترسون. ومن 

تور فضلو خوري، وكيل الشؤون األكاديمية الدكتور محمد حراجلي، وبعض الجامعة حضر رئيسھا الدك
عمداء الكليات وأفراد الھيئة اإلدارية، ومدير برنامج المنح الجامعية في الجامعة الدكتور مالك طبال، 

  .باإلضافة إلى بعض أساتذة الجامعة وطالبھا والعاملين فيھا وغيرھم من المھتمين
  

سليط الضوء على النشاطات والمشاريع التي يقوم به طالب برنامج المنح الجامعية في ھدف ھذا الحدث إلى ت
الجامعة األميركية في بيروت من أجل التنمية وخدمة المجتمع في مناطقھم، وذلك بفضل الدعم الذي تقدمه لھم 

خريجي مدارس رسمية الوكالة األميركية للتنمية الدولية من منح دراسية كاملة لمدة أربع سنوات جامعيّة، ك
متميزين. خالل فترة دراستھم، يتم تجھيزھم باألدوات والمھارات التي يحتاجونھا ليكونوا مواطنين ناشطين 
من أجل التغيير. كما ويشاركون في نشاطات تطوع وتدريبات غير مھنية ومشاريع خدمات اجتماعية، تنفذ 

  (CCECS) .الجامعة األميركية في بيروت بالتنسيق مع مركز االلتزام المدني وخدمة المجتمع في
  

افتتح الحدث الدكتور طبال قائالً "األداء األكاديمي لطالب برنامج المنح الجامعية لدينا ال يعلى عليه وال يقابله 
 ".إال إنجازاتھم في عملھم في خدمة المجتمع

  
قال "يجدر التأكيد على أن  ثم كانت كلمة رئيس الجامعة األميركية في بيروت الدكتور فضلو خوري الذي

برنامج المنح الجامعية ال يفيد فقط الطالب من المجتمعات األقل تمثيال الذين يمكنھم حضور مؤسسة تعليمية 
نخبة مثل ھذه. بدال من ذلك، برنامج المنح الجامعية يفيد الجامعة نفسھا بجعل الجسم الطالبي لدينا أكثر 

نعم، طموحاً. فھو يساعدنا في الجامعة األميركية في بيروت لنصبح  شموال، وأكثر تنوعا، وأكثر من ذلك،



أكثر فضولية وأكثر تفھما وقبوالً للعالم كما نعرفه اليوم. ھل من طريقة أفضل لتقديم سرد بديل لبعض المآسي 
ثر السياسية السائدة من حولنا ھنا؟ وھل من مكان أفضل من بيروت عاصمة لبنان للقيام بذلك، واحدة من أك

عرقياً ودينياً واجتماعياً اقتصادياً؟ ويأخذ ھذا البرنامج ذلك الموقف -وتعقيداً  –المجتمعات على األرض تنوعاً 
ونحن نحيي رؤية الشعب األميركي لتحقيق  –فھو برنامج يعزز الشمول والفرصة والتسامح واإلنصاف –

 ".ذلك
  

مشاريعھم لخدمة المجتمع، التي حددوا فيھا  ثم قام خمس فرق من طالب برنامج المنح الجامعية بتقديم
مواضيع وصمموا تدخالت ذات صلة باالحتياجات الملحة لمختلف المجتمعات المستھدفة في لبنان. وكانت 
ھذه المشاريع: مشروع درب إھمج الثقافي في مجال تعزيز االقتصاد المحلي الذي يجري تطبيقه حاليا في 

؛ 2017الستدامة البيئية في جب جنين، البقاع الغربي، الذي أنجز عام منطقة جبل لبنان؛ ومشروع تعزيز ا
في قضاء المتن وكسروان؛ ومشروع  2017ومشروع التوعية بالسالمة على الطرق للشباب الذي أنجز عام 

في منطقة شمال لبنان،  2016إدارة النفايات في عيدمون في مجال االستدامة البيئية الذي اكتمل عام 
  .مكين االقتصادي للنساء األقل حظا في بتلونومشروع الت

  
، 2010وتحدث بعد العروض مستشار الوكالة األميركية للتنمية الدولية توماس ستال الذي قال "منذ عام 

طالب ھنا في الجامعة األميركية في بيروت في برنامج  891مليون دوالر في منح ل  99استثمرنا حوالي 
قائالً، "أنتم القادة، والمستثمرين، واألكاديميين، وعلماء المستقبل. فالمستقبل يبنى المنح." وتوجه إلى الطالب 

من قبل الناس ذوو التفكير المدني، مثل الذين سمعناھم للتو، الذين يتعاونون على مستقبل مشترك في خدمة 
الطالب للتحصيل  المصلحة العامة. وھذا ھو جوھر الغرض من برنامج المنح الجامعية ھذا، ليس فقط إعداد

الدراسي الذي تقومون به ھنا في الجامعة، ولكن أيضا لبناء المھارات الحياتية، بحيث يمكن للطالب أن 
 ".والمساھمة في لبنان ومجتمعاتكم-كما رأيتم، وكما يفعل العديد منكم -يأخذوا المستقبل بين أيديھم 

  
التعليم، كما ترون، بل ھو نموذج لطريقة الحياة، أضاف ستال "ال يتمحور برنامج المنح الجامعية فقط حول 

التي تبرز أفضل ما عند األفراد، حتى يتمكنوا من التواصل مع اآلخرين، للدعوة من أجل القضايا الجديرة 
 ".ومن أجل مجتمعاتھم

  
قھم اختتم العرض بصورة تذكارية، وجولة للمستشار ستال ومسؤولو الوكالة األميركية للتنمية الدولية يراف

رئيس الجامعة ووكيل الشؤون األكاديمية، على مشاريع الطالب المعروضة في القاعة المشتركة في ال 
 وست ھول". وشملت الجولة مناقشات مع الطالب.“
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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
ً  عضو 900 من أكثر ً  وجسما ً  الجامعة تقّدم. وطالبة طالب 9,100 حوالي يضم طالبيا  120 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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