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 تخّرج طالب لبنانيين وسوريين بمهارات رقمية من الجامعة األميركية في بيروت
 

طالب من دورات  مهنية حول المهارات الرقمية ممولة من قبل الدولة األلمانية  500تخرج اليوم  –بيروت 

العالمي لقد تّم اختتام البرنامج الذي ينظمه برنامج األغذية  (AUB). كية في بيروترياألمجرت في الجامعة 

 .أُقيم في حرم الجامعة في بيروت حضره السفير األلماني الدكتور جورج بيرجلين بحفل

 

بدعم فنّي من الجامعة األميركية في بيروت  2016بدأت دورات المهارات الرقمية في لبنان منذ العام 

اني  والرابطة اللبنانية لسيدات األعمال وجمعية رواد. تبدأ الدورات المهنية وشركاء محليين وهم مؤسسة كاي

بدورة لغة إنجليزية مكثفة لمدة أسبوعين ، تليها محاضرات لمدّة ستّة أسابيع حول األنشطة التي تتطلب عمالة 

يًضا، دورات متقدمة كثيفة مثل التعليقات التوضيحية للصور أو إدخال البيانات. ومن بين الدورات المتوافرة أ

حول تصميم المواقع اإللكترونية وتطوير البرامج. لقد تم تصميم هذه البرامج بالتعاون مع مكتب تسريع 

 .االبتكار التابع لبرنامج األغذية العالمي في ميونيخ وبتمويل من الحكومة األلمانية

 

تمعات األكثر ضعفًا في لبنان. يحصل عاًما ، وهم ينتمون إلى المج 30و  18تتراوح أعمار المشاركين بين 

المشاركون، باإلضافة إلى نفقات التنقل، على بدل معيشة يومي لتغطية احتياجاتهم األساسية بما في ذلك 

 .الطعام

 

في تصريح  لممثل برنامج األغذية العالمي ومديره قطري السيّد عبد هللا الوردات قال: "تُعتبر المهارات 

وم مهارات حياتية. يُصاب الكثير من الشباب المتأثرين باألزمة السورية بخيبة أمل الرقمية في عالمنا الي

 " .متزايدة. إّن فرًصا كهذه، تزرع األمل في نفوس الشباب وتخفف من الضغوطات المجتمعية المتفاقمة

 

لمشاركين في دورة تدريبية في لبنان. لقد وجد ربع ا 1250، نظم البرنامج وشركاؤه أكثر من 2016منذ العام 

 .العام الماضي وظائف ، وعمل بعضهم في الكلية كمساعد مدرس

 



وقال السفير الدكتور جورج بيرجلين أثناء تهنئة الخريجين في هذه المناسبة: "يشّكل كّل من اإلبداع واالبتكار 

ة والتوظيف حجر األساس لمستقبل أفضل. تستثمر ألمانيا في الشباب للمساعدة في تعزيز التنمية االقتصادي

 ."والتنمية المستدامة، وبالتالي الحد من الفقر

  

إذ يقدم مساعدات غذائية لالجئين المستضعفين وكذلك  2012يعمل برنامج األغذية العالمي في لبنان منذ العام 

المدارس للمجتمعات اللبنانية التي تعاني من انعدام األمن الغذائي من خالل تحويالت نقدية وبرامج التغذية في 

 .ومشاريع لتعزيز سبل عيش الناس
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 :بيروت في األميركية الجامعة في اإلعالم بمكتب االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد
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 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   توفّر كما. الطب في والدكتوراه والدكتوراه، والماجيستر، البكالوريوس، على للحصول برنامج
 .سريرا   420  فيه مستشفى   يضم الذي الطبي مركزها في وتدريبا  

 
 
 
 

Website:           www.aub.edu.lb 
Facebook:         http://www.facebook.com/aub.edu.lb 
Twitter:             http://twitter.com/AUB_Lebanon 
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