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 : AUB مؤتمر اإللتزام المدني الطالبي الخامس في

 "الالجئين والمجتمعات المهمشة في لبنان ومصر"

 
 

أعمال مؤتمره  (AUB) اطلق مركز "اإللتزام المدني وخدمة المجتمع" في الجامعة األميركية في بيروت

تحت عنوان "الالجئين والمجتمعات المهّمشة في لبنان ومصر" في القاعة الخامس الذي إستمر لثالثة أيام، 

العامة من مبنى "وست هول" في حرم الجامعة. جاء المؤتمر هذا العام نتيجة تعاون مكثّف مع الجامعة 

األميركية في القاهرة، التي شاركت أعماله على رأس وفد كبير من الطالب واألساتذة الذين قدموا الى 

 .بيروت

 

حوالي مئة وحضر حفل االفتتاح مدير مركز اإللتزام المدني وخدمة المجتمع ربيع شبلي واألساتذة المشرفون 

 .طالب من كال الجامعتين ومهتمين

 

في البداية، رّحبت هالة فليحان بالوفد المصري وعّرفت بالمركز والخدمات التي يقّدمها الى جانب التحديات 

ساهم في انجاز المؤتمر، مقدرةً العوائق اللوجستية الكبيرة ومثّمنة العمل التي يواجهها، وشكرت كل من 

الدؤوب من أجل المشاركة والحضور. وقالت فليحان: "مشاركة الطالب جاء نتيجة انخراطهم في صفوف 

تعليمية رّكزت على األفكار األساسية لهذا المؤتمر، كصفوف "األطفال والحرب" الذي يقّدمة قسم علم النفس 

أو "الديموقراطية واالنخراط المدني" الذي يقّدمه قسم العلوم السياسية والعالقات العامة، كما العديد من المواد 

 ".األخرى

 

اليوم األّول من المؤتمر شهد حلقتي نقاش. الفقرة األولى تمحورت حول خدمات الصحة العقلية للشريحة 

بادارة اآلنسة شارة مشلي من مركز "البداية مجدداً" الذي األكثر ضعفاً من السكان في المجتمعات، وجاء ذلك 

يعنى بمساعدة ضحايا العنف والتعذيب. أّما الثانية فقد تحّدثت عن التوعية على الصحة العامة وسبل االنخراط 

 .في المجتمع

 



يث تّم تقييمها في اليوم الثاني، قّدم الطالب عروضاً عن أعمال ونشاطات تّم القيام بها في البلدين لشرحها، ح

البراز نقاط قّوتها وتحسينها أيضاً. اختتم المؤتمر أعماله برحلة ميدانية الى البقاع اللبناني لزيارة مدارس 

"غطى"، التي تّم انشاؤها بتعاون بين الجامعة األميركية في بيروت وجمعية كياني، لتلبية االحتياجات 

 التعليمية لالجئين السوريين.

 
*** 
 
 

 :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   لجامعةا 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 
Twitter:             http://twitter.com/AUB_Lebanon 
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