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مؤسسة عبد هللا الغرير للتعليم والجامعة األميركية في بيروت توقعان مذكرة تفاهم 

 الحداث نقلة نوعية في التعليم والتعلم

 

ستشمل الشراكة إنشاء مركز الغرير لالبتكار التكنولوجي في التعليم والتعلم في 
والعمارةكلية مارون سمعان للهندسة   

 
، إحدى أول الجامعات الشريكة  (AUB)وقعت مؤسسة عبد هللا الغرير للتعليم والجامعة األميركية في بيروت

للمؤسسة في المنطقة، مذكرة تفاهم لتنفيذ رؤية الجامعة لتحويل التعليم والتعلم في الجامعة والمنطقة العربية؛ 

خالل توفير فرص التعلم عبر اإلنترنت والتعلم المدمج وزيادة وصول آالف الشباب العربي إلى التعليم من 

على نطاق واسع، حيث سيتم إنشاء مركز الغرير لالبتكار التكنولوجي في التعليم والتعلم في كلية مارون 

 .سمعان للهندسة والعمارة

 

اإلنترنت  وتشكل هذه المبادرة شراكة جديدة بين المؤسستين، تركز على جعل التعليم المدمج والتعليم عبر

عاليي الجودة متاحين للشباب العربي. حيث ولدت فكرة هذه المبادرة من الدروس التي تعلمتها المؤسسة من 

تمكين الشباب العربي من الحصول على شهادات عبر اإلنترنت خالل األعوام الثالث الماضية، وكنتيجة 

لتطوير  (MIT) شوستس للتكنولوجيالمشروع ناجح مدته عامين بقيادة مشتركة من المؤسسة ومعهد ماسات

 .مساقات تعليمية مدمجة في الجامعة األميركية في بيروت والجامعة األميركية بالقاهرة

 

والهدف من المبادرة الجديدة هو توسيع وصول الجامعة األميركية في بيروت وأثرها من خالل تمكين 

م عال الجودة وباللغة اإلنكليزية لمرحلة مجموعة أكبر من الطلبة وأفراد المجتمع من الحصول على تعلي

التعليم ما بعد الثانوي من خالل مساقات وبرامج تعليمية مدمجة وعبر اإلنترنت، حيث سيتم تنفيذها على مدار 

ثالثة أعوام ضمن كلية مارون سمعان للهندسة والعمارة، وبنية توسيع نطاق العمل ليشمل كليات أخرى في 

ً إلى وضع الجامعة األميركية في بيروت الجامعة األميركية في بي روت في المستقبل. وتهدف المبادرة أيضا

كجهة رائدة إقليمية في التعليم عبر اإلنترنت، وبالتالي كمركز معرفة لتدريب ودعم الجامعات األخرى في 

 .المنطقة والمهتمة بتحويل تعليمها وتعلمها وبناء قدراتها في التعليم المدمج وعبر اإلنترنت

 



وقال الدكتور آالن شحادة، عميد كلية مارون سمعان للهندسة والعمارة: "يواجه العالم العربي تحديات هائلة 

لتوفير فرص تعلم عالية الجودة ألغلبية فئاته االجتماعية. يسرنا أن نتشارك مع مؤسسة عبد هللا الغرير لجعل 

ة وجاذبية، ونتطلع إلى تبادل الدروس التي نتعلمها تعلم الهندسة والهندسة المعمارية أكثر سهولة وأكثر تفاعلي

 ."على مدى األعوام الثالثة المقبلة مع المؤسسات األخرى

 

وبهذه المناسبة، قالت ميساء جلبوط، الرئيس التنفيذي لمؤسسة عبد هللا الغرير للتعليم: "إنَّ توسيع التعاون بين 

ر للتعليم يعكس االلتزام القوي للمؤسستين إلجراء نقالت الجامعة األميركية في بيروت ومؤسسة عبد هللا الغري

نوعية في نظام التعليم العالي في العالم العربي. نأمل أن تحفز هذه الخطوة المزيد من الجامعات والحكومات 

في المنطقة الستكشاف اإلمكانيات التي يوفرها التعليم عبر اإلنترنت لتوفير تعليم عالي الجودة ومقبول من 

 ."التكلفة لمزيد من الشباب على نطاق واسعحيث 

 

وقد تم التأكيد على أهمية المبادرة من خالل تبادل لرسائل االلتزام من قبل كل من رئيس الجامعة األميركية 

في بيروت، الدكتور فضلو خوري، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة عبد هللا الغرير للتعليم، معالي عبد العزيز 

عن تفاصيلها في إعالن رسمي يتبع فترة ستة أشهر من التخطيط والتشاور بهدف البدء الغرير. وسيتم الكشف 

 .2020بتحويل البرامج التعليمية إلى التعليم المدمج وعبر االنترنت خالل عام 
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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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