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 إنشاء منحة شيرين أبو عاقلة التذكارية في الجامعة األميركية بيروت
  

 

بيانا أعلن فيه عن إنشاء منحة شيرين أبو  (AUB) صدر عن مكتب رئيس الجامعة األميركية في بيروت

 .عاقلة التذكارية في الجامعة

 

الصحافية الفلسطينية الالمعة شيرين أبو عاقلة في الحادي عشر من هذا الشهر وجاء في البيان، "إن اغتيال 

هو أكثر من حرمان للعالم من صحافية شجاعة ومصّممة وُمخضرمة من أعلى المستويات. إنه حرمان من 

بطلة لفلسطين ال تتراجع، ورمز لألمل، وصوت لمن ال صوت لهم، وُملهمة للنساء الشجاعات في كل مكان. 

مجلس أمناء الجامعة األميركية في بيروت وإدارتها يؤمنان باألهمية القُصوى للحفاظ على مثال شيرين إن 

 .أبو عاقلة رمزاً خالداً لألمل، للفلسطينيين وللنساء

 

إكراماً لذكرى شيرين أبو عاقلة، يعلن مجلس أمناء الجامعة األميركية في بيروت، وبشراكة كاملة مع مؤسسة 

ً دراسية كاملة للنساء من يافا، عن إنشا ء منحة شيرين أبو عاقلة التذكارية. وهذه الهبة سوف تمّول منحا

فلسطين للحصول على شهادة الماجستير في الدراسات اإلعالمية من الجامعة األميركية في بيروت وهي 

 .الجامعة األقدم واألعرق في المنطقة، على أن يُنظر فوراً في طلبات الُمنح

 

افا والجامعة األميركية في بيروت تؤمنان أن أفضل طريقة إلحياء ذكرى شيرين أبو عاقلة إن مؤسسة ي

واالحتفال بحياتها كرمز راسخ لألمل والسالم، هي في خلق فرص لآلخرين لمتابعة طريقها في مسارهم، 

 ".ليشهدوا على الحقيقة وليحافظوا على األمل حيّاً، لهذا الجيل واألجيال التي ستليه
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 :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  .

 
 

 عن مؤسسة يافا
 

ادرات الطبية والصحية والتعليمية بشكل أساسي والتي تخدم المجتمعات في فلسطين تقوم مؤسسة يافا بدعم المب
واألردن ولبنان، باإلضافة الى دعم التميز الفردي، خاصة  في مجال الرياضة. كما تقوم المؤسسة بدعم 
من بعض  المبادرات والمنظمات التي تسلط الضوء على واقع الشعب الفلسطيني واالنتهاكات التي يتعرضون لها

 األطراف من الداخل والخارج.
 
 
 

 :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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