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 :صدر عن مكتب اإلعالم في الجامعة األميركية في بيروت التوضيح التالي

 

تودُّ الجامعة األميركية في بيروت توضيح تداعيات القرار الذي اتخذه قاضي األمور المستعجلة في بيروت 

لدى كاتب العدل. إن القرار المذكور قد قضى شباط بشأن الطالب الذين أودعوا األقساط الجامعية  26في 

، 2021آذار  3بتعليق إلغاء تسجيل الطالب لمدة أسبوعين، وهي الخطوة التي كان من المقرر إنفاذها في 

تماشيا مع بروتوكول الجامعة المعتمد تجاه جميع الطالب الذين لم يقوموا بتسديد األقساط أو لم يتوصلوا إلى 

 .آلية تسديدها إتفاق مع الجامعة حول

 

لسوء الحظ، تم تداول معلومات مغلوطة مفادها أن الجامعة األميركية في بيروت تعتزم طرد هؤالء الطالب، 

وهو اتهام تنفيه الجامعة بشكل قاطع. لم تطرد الجامعة األميركية في بيروت طالباً بسبب عدم دفع األقساط 

 .في بيروت يوماً ولن تكونها أبدًاالجامعية. لم تكن هذه سياسة الجامعة األميركية 

 

حتّى هذه اللحظة، دفعت الغالبية العظمى من الطالب أقساطها أو أجرت ترتيبات مع الجامعة لدفع أقساطها. 

وفي فصل الربيع الدراسي هذا، ضاعفت الجامعة األميركية في بيروت مساعداتها المالية لضمان تمّكن 

لة تعليمهم. والجامعة األميركية في بيروت آمنت دائماً بأن التعليم حق الطالب ذوي الحاجة الُمثبتة من مواص

للجميع وليس امتيازاً لقلّة، وقد عّززت التميّز األكاديمي في لبنان والمنطقة ألكثر من مئة وخمسين عاماً 

 .بغّض النظر عن القدرات المالية لطالبها

 

ً التذكير أن الجامعة األميركية في ب يروت هي في خضّم أزمات معقّدة ليست من صنعها، ومن المهم أيضا

ومثل المؤّسسات األخرى في لبنان، نحن نبحث عن سبل للبقاء على قيد الوجود. كما إننا نتفهم الضغوط 

طالب وسنواصل دعم حقّهم في حرية التعبير واالعتراض. وهذا هو السبب الوحالة اإلحباط التي يعيشها 

ردها وخبرتها في التخفيف قدر اإلمكان من المعاناة التي يشعر بها الطالب الذي جعل الجامعة تستثمر موا

 وعائالتهم، فيما تستمر في العمل على ضمان بقائها وإستمرارها.
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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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