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  AUB اليوم المفتوح للدراسات العليا في

 يسلط الضوء على التنوع في البرامج الدراسية وتوفرها للجميع

 
أبوابها للمتقدمين المحتملين  (AUB) للسنة السابعة على التوالي، فتحت الجامعة األميركية في بيروت

أتوا للزيارة من مختلف الجامعات والشركات المحلية واإلقليمية والدولية. وقد جذب للدراسات العليا، الذين 

مشارك مهتم بمختلف برامج الماجستير والدكتوراه التي  300هذا اليوم المفتوح للدراسات العليا أكثر من 

 .تقدمها الجامعة األميركية في بيروت

 

ألكاديمية ورئيس مجلس الدراسات العليا في وأوضح البروفيسور زاهر ضاوي، مساعد وكيل الشؤون ا

الجامعة األميركية في بيروت، "إن اليوم المفتوح هو حدثنا الرئيسي للترحيب بطالب الدراسات العليا 

المرتقبين في الجامعة األميركية في بيروت، وإطالعهم على جامعتنا وبرامجنا ومنحنا الدراسية وطلبات 

  ".اإلنتساب وغير ذلك

 

فعاليات الحدث لهذا العام بسلسلة من العروض التقديمية الشاملة حول الدراسات العليا في الجامعة، انطلقت 

 .ومختلف البرامج المتعددة التخصصات التي تقدمها كل من كليات الجامعة السبع

 

ت قدم الدكتور ضاوي عرضاً نيابة عن مجلس الدراسات العليا، حيث تحدث عن الجامعة األميركية في بيرو

ومزايا متابعة الدراسات العليا فيها. وسلط الضوء على التصنيف اإلقليمي والعالمي التنافسي للجامعة، 

واالعتماد الدولي لها، وفرص التمويل والدعم المالي لطالبها، والحياة الطالبية فيها، وحرمها الجامعي 

في الجامعة األميركية في بيروت  ومختلف المرافق المتوفرة فيه. كما وتحدث عن أبحاث الدراسات العليا

  .ومساهمتها الكبيرة والرائدة في مخرجات لبنان البحثية

 

، أو "تجربة الدراسات العليا"، (GradEx) "إكس-كما قام ضاوي بتعريف الطالب المحتملين على "غراد

ستكشاف فرص وهي مبادرة تركز على تمكين طالب الدراسات العليا في الجامعة األميركية في بيروت من ا

 .التطوير المهني، وتحقيق النمو الشخصي، والتفوق في الحياة األكاديمية والمهنية

 



وقال ضاوي: "تقدم الدراسات العليا في الجامعة األميركية في بيروت تجربة طالبية شاملة ومليئة بالفرص 

وهذا ممكن من خالل حرمنا الوافرة للتعلم، وخلق المعرفة والمشاركة من خالل البحث، والتقدم الشخصي. 

 ".إكس-الجامعي المحفّز فكرياً، وإطار التطوير المهني لدينا: غراد

 

بعد العروض التقديمية، انتقل الحضور إلى حفل استقبال حيث أتيحت لهم الفرصة لزيارة أكشاك للحصول 

ك حول تقديم الطلبات، على المزيد من المعلومات حول الكليات وبرامج الدراسات العليا لدى كل منها، وكذل

 .إكس-والمنح الدراسية وفرص التمويل، والدعم في اللغة اإلنجليزية، وغراد

 

يتم تنظيم هذا الحدث السنوي من قبل مجلس الدراسات العليا في الجامعة األميركية في بيروت، الذي من شأنه 

راءات، والشراكات، والدعم تسهيل شؤون طالب الدراسات العليا كالتوظيف، والقبول، والسياسات واإلج

 .األكاديمي والمالي، والتطوير المهني للطالب، وتطوير تعليمهم وإثراء تجربتهم في الجامعة

 

شهادة ماجستير ودكتوراه تمتد في مجاالت العلوم اإلنسانية  90تقدم الجامعة األميركية في بيروت أكثر من 

وم الصحية والطبية والتمريض، والعلوم الزراعية واالجتماعية، والعلوم الطبيعية والحاسوبية، والعل

 .والغذائية، وإدارة األعمال واالقتصاد والهندسة

 

٪ من طالب الماجستير في الجامعة األميركية في بيروت من مساعدات الدراسات العليا 50ويستفيد حوالي 

ية، ويحصل غالبية طلبة والمنح الدراسية التي تتكون من اإلعفاء الجزئي أو الكامل من الرسوم الدراس

 .الدكتوراه على زماالت ورواتب شهرية

 

. لمزيد من 2019آذار  18هو  2020-2019الموعد النهائي لتقديم طلبات اإلنتساب للفصل الدراسي خريف 

 :المعلومات ولتقديم الطلبات

raduatecouncilhttps://www.aub.edu.lb/g 
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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   توّفر كما. الطب في والدكتوراه والدكتوراه، والماجيستر، البكالوريوس، على للحصول برنامج
 .سريرا   420  فيه مستشفى   يضم الذي الطبي مركزها في وتدريبا  
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