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 2016-6-14بيروت: 
 

 AUB تفوز بجائزة "ماك جانيت" للمواطنة العالمية 
 

إنجاز جديد يضاف إلى انجازاتها الكثيرة المحققة في تاريخها،  (AUB) سجلت الجامعة األميركية في بيروت

  .2016 بحلولها بالمركز األول وحصدها جائزة "ماك جانيت" للمواطنة العالمية للعام

 

قد أعلنت بالنيابة عن مؤسسة "ماك جانيت" ولجنة  (the Tallories Network) "تللوريز وكانت "شبكة

الجامعة األميركية في  في  (CCECS)فوز مركز اإللتزام المدني وخدمة المجتمع 2016اإلختيار للعام 

حصدت المركز األول من  AUB فالبيروت بالمركز األول وبالجائزة، وبأن آلية اإلختيار كانت صعبة جداً، 

  .دولة 18جامعة أتت من  38ترشيحاً و  48بين 

 

أحد معايير الترشيح تكمن في إلتزام الدول األعضاء تطوير مجتمعاتها وصناعة طالب قادة يشاركون بنشاط 

دمة من خالل مركز اإللتزام المدني وخ AUB وزخم في المجتمع وبناؤه، وهذا ما يفعله تماماً طالب ال

 . (CCECS) المجتمع في الجامعة

 

وكان مدير مركز اإللتزام المدني وخدمة المجتمع ربيع شبلي قد علق على الحدث فقال: إن تلك الجائزة مهمة 

من خالل طالبها واساتذتها  AUB جداً بالنسبة لنا كونها دليل قاطع على األثر اإليجابي الذي خلقته ال

ها في المجتمع، حيث نواجه إحدى أصعب وأسوأ األزمات اإلنسانية في هذا والعاملين فيها ومن خالل شركائ

القرن. نأمل أن يكون هذا اإلعتراف بدورنا كجامعة حافز لتشجيع نمو اإللتزام المدني من خالل مأسسة ثقافة 

  .خدمة التعلم في كل جامعات منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 

وخدمة المجتمع في الجامعة األميركية في بيروت يلعب دور مد الجسور يذكر بأن مركز اإللتزام المدني 

والتواصل بين النظرية والممارسة من خالل التفاعل الديناميكي بين األوساط األكاديمية والمعنيين بالمسؤولية 

هة المجتمعية وشركاء المجتمعات المحلية. ويتخطى المركز حدود اإللتزام المدني ليذهب بعيداً في مواج

التحديات الضاغطة التي تواجه لبنان والمنطقة، وإحدى مساهماته ضمن هذا اإلطار هو مشروع اغاثة 

حيث عمل المركز جاهداً على اشراك الالجئين مع الجهات المضيفة في مشاريع تعليم  (SRP) السوريين

  .وصرف صحي ومأوى ورفاهية نفسية وإجتماعية وأمن غذائي



من خالل مشروع "غطاء: توفير التعليم للمستوطنات الغير  AUB الكليات المعنية فيوإستطاع المركز مع 

 (ROTA) "رسمية" بالشراكة مع وزارة الشؤون اإلجتماعية اللبنانية، ومؤسسة "أيادي الخير نحو آسيا

طفل الجئ  0200والمؤسسة الغير حكومية اللبنانية "كياني" من النجاح في تأمين المدارس والتعليم ألكثر من 

 .سوري

 

وما هذا المشروع إلى واحد من بين عدة مشاريع يدعمها المركز ولها عالقة بالمجتمع وتطويره وبتغطية 

قضايا كآثار الحرب على األطفال والفقر وندرة األماكن العامة في بيروت، وصوالً إلى التنمية االقتصادية 

 ...الريفية

 

مثلةً بمركز اإللتزام المدني وخدمة المجتمع كانت قد صنفت خالل يذكر بأن الجامعة األميركية في بيروت م

 بالجامعة والحرم األكثر نشاطاً مدنياً في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. 2015العام 

 
*** 
 
 

 :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

 130 من أكثر حاليا   الجامعة تقّدم. وطالبة طالب 8,500 حوالي يضم طالبيا   وجسما   عضو700  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  

 
 

 
 
 

Website:           www.aub.edu.lb 
Facebook:         http://www.facebook.com/aub.edu.lb 
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mailto:sk158@aub.edu.lb
http://www.aub.edu.lb/
http://www.facebook.com/aub.edu.lb
http://twitter.com/AUB_Lebanon
http://twitter.com/AUB_Lebanon

