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 بيان الجامعة األميركية في بيروت حول انقطاع التمويل للطالب الفلسطينيين

 قادة الغد -في برنامج مبادرة الشراكة الشرق أوسطية 

 

 الفرصة إتاحة بضمان وتلتزم األول المقام في طالبها مصلحة (AUB) بيروت في األميركية الجامعة تضع

 .ذلك أمكن متى تعليمهم إلكمال لهم

 

 إليها المنتسبون الطالب بأن األميركية الحكومة ممثلي قبل من الجامعة إبالغ تم العام هذا من الثاني كانون في

 قادة - أوسطية الشرق الشراكة" مبادرة برنامج من للحصول مؤهلين يبقوا لن غزة وقطاع الغربية الضفة من

 هذه تمويل وأن أوسطية الشرق األميركية الشراكة مبادرة برنامج إطار في شاملة دراسية منح على" الغد

 في المشاريع لجميع المساعدات تعليق أن أُوضح وقد. 2019 الثاني كانون 31 من اعتباًرا سيتوقف المنح

 أقّره والذي ،2018 للعام اإلرهاب مكافحة لقانون نتيجة كان المناطق تلك ولمواطني الفلسطينية السلطة

 .الماضي العام من األول تشرين 3 في الكونغرس

 

 مكتب أطلقه أن بعد 2007 العام في العمل حيّز" الغد قادة - أوسطية الشرق الشراكة" مبادرة برنامج دخل لقد

 الكفوئين الطالب دعم بهدف األميركية، الخارجية وزارة في األدنى الشرق شؤون قسم في المساعدات تنسيق

ً  والبارعين فكرياً،  الجامعة ولدى. مجتمعاتهم في مستقبليين قادة ليصبحوا MENA منظومة دول في مهنيّا

ً  بيروت في األميركية ً  82 حاليا ً  طالبا   .   وغّزة الغربية الضفة من يأتون 16 منهم البرنامج، هذا في منضويا

 

 الجامعة ستقوم تعليمهم، مواصلة من المتميّزون الفلسطينيون الطالب هؤالء يتمكن أن ضمان أجل من

 دراستهم استكمال من تمّكنهم لضمان الالزمة األموال من دوالر مليون 1.2 مبلغ بتأمين بيروت في األميركية

 مستحقّين آخرين طالب دراسة بتمويل الضخمة المالية التزاماتنا من أي تحويل دون من وذلك التخّرج، حتى

 التخفيف أجل من واشنطن وفي بيروت في األميركية السفارة في شركائنا مع أيًضا نعمل ونحن. ومحتاجين

 .الغد قادة - أوسطية الشرق الشراكة مبادرة برنامج على اإلرهاب مكافحة قانون تأثير من

 



 في الفلسطينيين الطالب بدعم وقرارنا طالبنا، جميع تجاه بااللتزام عميق بإحساس نشعر الجامعة في إننا

 بيروت، في األميركية الجامعة قيم مع يتماشى قرار هو" الغد قادة - أوسطية الشرق الشراكة" مبادرة برنامج

 .والمساواة الطموح قيم وهي
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 :بيروت في األميركية الجامعة في اإلعالم بمكتب االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد
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Email: sk158@aub.edu.lb  

 
 
 

 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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