بيان صحفي

بيروت2016-1-15 :

الجامعة األميركية في بيروت تقدم منح في التعليم الليبرالي
لتعزيز التعليم الليبرالي في لبنان ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،تطلق الجامعة األميركية في
بيروت مبادرة جديدة تهدف إلى توفير الدعم المالي لدراسات البكالوريوس في المجاالت التالية-:
اللغة العربية واألدب العربي  -علم اآلثار  -تاريخ الفن  -التعليم للصفوف االبتدائية  -اللغة اإلنكليزية -
األدب اإلنكليزي – التاريخ – الفلسفة  -علم االجتماع وعلم اإلنسان  -والفنون.
واعتبارا من الفصل الدراسي لخريف العام  ،2016سيتس ّنى لطالب السنة الثانية (السوفمور) الجدد
المتخصصين في المجاالت أعاله التمتع بمنحة طوال دراستهم لشهادة لبكالوريوس الجامعية شرط أن يبقى
مستواهم األكاديمي جيدا وأن يبقى التخصص في أحد المجاالت المذكورة أعاله .وست ّ
غطي المنحة سبعين
بالمئة من الرّ سوم الدراسية.
والمرشحون المهتمون بهذه المحاالت األكاديمية مدعوون للترشح لهذه المنحة بالتواصل مع الدكتور سليم
كنعان ،مدير مكتب القبول والمساعدات المالية في الجامعة،
) (961-1-350 000 | admissions@aub.edu.lb | www.aub.edu.lb/admissionsوذلك قبل
 31أيار .2016
على كل الراغبين بالترشح لهذه المبادرة اختيار المجال الذي يريدون الدراسة فيه وتعبئة استمارة للقبول إلى
الجامعة كما طلب الحصول على المنحة المالية لفصل الخريف من العام األكاديمي .2017 -2016
وتندرج هذه المبادرة ضمن توجّ ه إدارة الجامعة األميركية في بيروت للتأكيد على أهمية دراسة العلوم
اإلنسانية والعلوم االجتماعية.
وفي تعريفه بالمبادرة ،قال وكيل الشؤون األكاديمية بالوكالة في الجامعة الدكتور محمد حراجلي أن سوق
العمل قد يشجّ ع االختصاصات االحترافية في التعليم العالي ،لكن الجامعة ال يجب أن تقتصر على أعداد
متزايدة من الطالب الذين يدرسون الهندسة والطب فحسب .وأردف" :خالل المئة وخمسين عاما المنصرمة،
كانت الجامعة األميركية في بيروت رائدة في تخريج قادة انطلقوا في المنطقة والعالم ّ
وأثروا بهما إيجابيا
بتفكيرهم النقدي ومهاراتهم القيادية وامتيازهم .وعبر طرق غير تقليدية ،تنمّي هذه المبادرة بناء المهارات
في العلوم الليبرالية وتهدف إلى جمع الخبرة مع الموهبة".

وقد حرصت اإلدارة على جعل معيار االختيار للمنح سهال وإجراءاتها بسيطة .ويتم االختيار للحصول على
المنحة باالعتماد على رزمة تشمل العالمات المدرسية في السنتين العاشرة والحادية عشرة ونتائج اختبار
اللغة االنكليزية (توفل ،أو آي إي ال تي اس ،أو فحص اللغة اإلنجليزية للقبول الخاص بالجامعة األميركية
في بيروت) والحاجة المادية .وال يطلب من المترشحين الخضوع الختبار سات.1
ومنذ تعيينه رئيسا للجامعة األميركية في بيروت ،تكلم الدكتور فضلو خوري عدة مرات عن أهمية العلوم
اإلنسانية في الجامعة .وفي لقائه األول مع أساتذة الجامعة في نيسان الماضي قال لهم" :أنا مؤمن حقا بأن
العلوم اإلنسانية تغيّر وتطور البشرية .إننا جزء من مجتمع من المتعلمين مدى الحياة ،و العلوم اإلنسانية
ضرورية لهذا التعلم المستمر".
وكان الرئيس خوري الذي تخصّص في مجال الطب تكلم عن التعليم الليبرالي في خطابه في االحتفال بيوم
اآلباء المؤسّسين التاسع واألربعين بعد المئة ،في  3كانون األول  ،2015حين قال" :إننا ندين إلى باحثينا
وفنانينا بفهمنا للعالم ولهويتنا ولكيفية تموضعنا في صورة الحياة ،فرديا وجماعيا .إنهم يلقون النظرات
النقدية إلى المجتمع من حولنا ويساعدوننا على التعرف إلى أنفسنا".
***
تأسست الجامعة األميركية في بيروت في العام  1866وتعتمد النظام التعليمي األميركي الليبرالي للتعليم العالي
كنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها .وهي جامعة بحثية تدريسية ،تضم هيئة تعليمية تتكون من
أكثر من  700عضو وجسما طالبيا يضم حوالي  8,500طالب وطالبة .تقدّم الجامعة حاليا أكثر من 120
برنامج للحصول على البكالوريوس ،والماجيستر ،والدكتوراه ،والدكتوراه في الطب .كما تو ّفر تعليما طبيا
وتدريبا في مركزها الطبي الذي يضم مستشفى فيه  420سريرا.
لمزيد من المعلومات ،الرجاء االتصال بمكتب اإلعالم في الجامعة األميركية في بيروت:
Office of Communications, information@aub.edu.lb, 01-75 96 85
www.aub.edu.lb
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