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 خوري فضلو الدكتور بيروت في األميركية الجامعة رئيس رسالة

  الماستر بطالب يتعلق ما في الجامعة أسرة إلى 

 

 بيروت،  في األميركية الجامعة أسرة أفراد  أعزائي

 

 األوسع األُسرة أعضاء إلى باإلضافة  للقرارات، الصانعة العليا هيئاتنا اهتمام تشتّت  الماضي، األسبوع  في

 على أصّروا  طالب    بحقّ  اتخذت  التي التأديبية اإلجراءات حول الدائر بالجدال  بيروت،  في األميركية للجامعة

 .هول كولدج أمام االدارة موافقة دون من نصبوها خيمة استبقاء

 

 في المشترك تقّدمنا نتابع  كي الِجدال هذا إنهاء  أنوي انني  بيروت،  في األميركية الجامعة صالح على  حرصا  

 مجلس إتخذ  الجاري،  الثاني تشرين  42  الجمعة يوم  ظهر وبعد  .واالستدامة للتأثير الطموح جامعتنا برنامج 

 الصادرة العميد إنذارات  في  مجّددا   النظر الطالب شؤون عميد من أطلب بأن  يوصي  قرارا   الجامعة شيوخ

 .الطالب بحق

 

 من توصية وبعد  الماضي، األسبوع خالل واألساتذة الطالب لجنة مع بنّاءة مشاورات عقب القرار هذا وجاء 

 أن أساس على  العليا، الدراسات  في للمساعدين  بأجر العمل ِمنح إلعادة الخميس يوم  العمداء مجلس

 .متناسبة غير  آثار لها كانت الثانوية التأديبية اإلجراءات

 

 ضوء  في المشاورات من المزيد إلجراء العمداء مجلس  جمعتُ   الجاري  الثاني تشرين  72  االثنين يوم  وصباح 

 مع التشاور وبعد العمداء مجلس توصية على  وبناء    .واألساتذة الطالب ولجنة الجامعة شيوخ مجلس طلبه ما

 .برّمتها التأديبية اإلجراءات إلغاء الجامعة مصلحة من أن قّررت  الطلبة، شؤون عميد

 

 التغيير وقيادة تصميمنا على التركيز أجل من  لنسلكها، األفضل الطريق  هي هذه بأن مقتنعة إدارتنا إن  

   .والخارج  ولبنان،  بيروت،  في األميركية للجامعة  التحويلي
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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

 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  
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